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THUYẾT PHÂN TÂM HỌC VÀ VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG  

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM  

ThS. Mai Thúy An
1
 

 

Tóm tắt: Phân tâm học là học thuyết nghiên cứu về thế giới bên trong con người, thông 

qua các hành vi được biểu hiện ra bên ngoài, từ đó có thể tìm ra giải pháp để điều chỉnh 

những hành vi “lệch chuẩn”. Ngày nay, trước những biến động trong cuộc sống hiện đại, 

nhiều vấn đề cần đặt ra để giải quyết về mặt tâm lý - xã hội, đặc biệt là đối tượng trẻ em có 

nguy cơ mắc vào các tệ nạn xã hội như: nghiện game, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, 

sử dụng chất kích thích... đang có xu hướng gia tăng. Việc vận dụng phương pháp phân tích 

giấc mơ dựa trên học thuyết phân tâm học của S. Freud là một nội dung quan trọng và cần 

thiết trong hoạt động công tác xã hội (CTXH) với trẻ em, nhằm giúp nhân viên CTXH can 

thiệp, trị liệu, từng bước xây dựng tiến trình CTXH phù hợp, linh hoạt với trẻ để đạt được 

hiệu quả tích cực nhất. Đó cũng chính là nội dung mà bài viết đề cập tới. 

Từ khóa: Phân tâm học; công tác xã hội; trẻ em; S.Freud. 

 

1. Đặt vấn đề 

Thuyết Phân tâm học ra đời đã cung cấp một ý tưởng khoa học đúng đắn cho sự phát 

triển của nhân loại nói chung, ngành khoa học, đặc biệt là khoa học nghiên cứu về tâm lý con 

người nói riêng. Thuyết Phân tâm học có sự liên kết giữa y học và triết học, để từ đó hiểu rõ 

hơn về những suy nghĩ của cá nhân tức là sự nhận thức của cá nhân đối với các giá trị đạo đức 

và xã hội nói chung. Từ sự hiểu rõ bản chất suy nghĩ của cá nhân, chúng ta có thể tìm ra 

những giải pháp để kiềm chế những xung đột của cá nhân do có sự nhận thức không đúng đắn 

về các giá trị đạo đức và xã hội mà xâm hại đến những giá trị sống, đưa cá nhân đó trở lại 

trạng thái ổn định, phát triển bình thường.  

Trên cơ sở nghiên cứu các lý thuyết trong hệ thống học thuyết Phân tâm của S. Freud, 

tác giả bài viết lựa chọn tập trung nghiên cứu phương pháp trị liệu “Phân tích giấc mơ”. Từ 

đó, đưa ra cách tiếp cận và chỉ ra những khả năng ứng dụng trong tiến trình làm việc với trẻ 

em của nhân viên CTXH.  

Thuyết Nhân cách học của S. Freud chỉ ra rằng, khi sự căng thẳng thần kinh xảy ra sẽ 

dẫn đến tình trạng lo âu hoặc xung đột nội tâm ở con người. Mặc dù, xã hội vẫn tồn tại những 

định kiến cho rằng trẻ em không có khả năng xung đột dẫn đến căng thẳng thần kinh nhưng 

trong trường hợp này, trẻ em không phải là trường hợp ngoại lệ. Nguyên nhân là do tình trạng 

mâu thuẫn giữa yếu tố bản năng và siêu ngã của con người. Bản năng xung đột với sự nỗ lực 

để làm thoả mãn bản năng và các nhu cầu chính yếu của con người mà cụ thể ở đây là trẻ em. 

Từ đó, có thể dẫn tới những hành vi không được chấp nhận của cá nhân khi tương tác với xã 

hội. Công việc của nhân viên CTXH là dùng các kỹ thuật đặc trưng của thuyết Phân tâm nhằm 

                                           
1
 Khoa Văn hóa - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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giúp trẻ em thấu hiểu bản chất của những hiện tượng tâm lý, trong quá trình hình thành và phát 

triển nhân cách có được sức mạnh bản ngã để đạt tới sự cân bằng ở nội tâm bên trong [3]. 

2. Nội dung 

2.1. Giới thiệu khái quát thuyết Phân tâm học của S. Freud 

Thuyết Phân tâm học ra đời vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Một trường phái tâm lý 

học khách quan đi sâu nghiên cứu hiện tượng vô thức trong con người, coi vô thức là mặt chủ 

đạo, là đối tượng thực sự của tâm lý học. Người sáng lập ra thuyết Phân tâm học là Sigmund 

Freud (1856 - 1939), bác sĩ thần kinh và tâm thần người Áo gốc Do Thái, sinh ra ở Tiệp Khắc. 

Ông đã theo học Trường Đại học Y khoa thành Vienna và tốt nghiệp năm 1881. Sau đó, ông 

sang Pháp và cùng làm việc với nhà bệnh lý học và thần kinh học nổi tiếng Jean Charcot. Tại 

đây lần đầu tiên ông được tiếp xúc với phương pháp thôi miên để điều trị bệnh loạn thần kinh.  

Thuyết Phân tâm học ra đời chịu nhiều chi phối từ các điều kiện, quan điểm khác nhau. 

S. Freud đã tiếp thu có sáng tạo các quan điểm học thuyết của các nhà triết học, khoa học tự 

nhiên để vực dậy sự khủng hoảng tâm lý học trong xã hội châu Âu lúc đó. Đồng thời, cũng 

xuất phát từ hoàn cảnh đời sống tinh thần mà S. Freud đang sống, đó là thái độ của xã hội với 

vấn đề tình dục. Trong bối cảnh chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ chống đè nén tính dục trong 

xã hội cũng như tiếp cận với hàng loạt nghiên cứu về tính dục và ảnh hưởng của những dồn 

nén ham muốn tính dục đến sức khỏe tinh thần, thể chất trẻ em đã ảnh hưởng rất lớn đến quan 

điểm của S. Freud vào việc hình thành phương pháp lý luận trong phân tâm học. 

Nội dung cơ bản thuyết Phân tâm học của S. Freud là việc xác định cấu trúc của bộ máy 

tâm thần con người (bản chất của tâm hồn, tâm lý con người). Theo đó, nội dung của Phân 

tâm học được ông làm rõ ở các khía cạnh: Cấu trúc nhân cách; Động cơ hệ; Sự phát triển nhân 

cách; Tâm bệnh học; Sức khỏe tâm lý; Sự thay đổi nhân cách dưới tác dụng của biện pháp 

tâm lý. 

Thứ nhất, cấu trúc nhân cách: theo S. Freud quan niệm gồm 3 thành tố: “(1) cái nó hay 

chính là bản năng (id), (2) cái tôi hay bản ngã (ego), (3) cái siêu tôi hay siêu bản ngã 

(superego) gọi là bộ máy tâm thần” [3]. 

 - Bản năng: là phần khởi nguyên của nhân cách, là phần con người có chung với loài 

vật, là nơi của những bản năng tồn tại và hoạt động trên nguyên tắc khoái lạc (hay nguyên tắc 

thỏa mãn). Trong đó, S. Freud cho rằng, bản năng tình dục giữ vị trí trung tâm, cung cấp 

nguồn năng lượng, chi phối toàn bộ hoạt động đời sống tâm thần của con người. Các hành 

động đều tuân theo nguyên lý khoái cảm và có nguồn gốc sâu xa từ sự khoái lạc vô thức. 

- Bản ngã: được thể hiện trong những hoạt động ý thức: tri giác, ngôn ngữ và những 

thao tác trí tuệ cho phép kiểm soát, kiềm chế hành vi cá nhân trong quan hệ với môi trường 

ngoại cảnh, vượt khỏi sự thống nhất sinh vật của thân xác để đạt tới một sự thống nhất cao 

hơn là sự tự chủ. 
 
 

- Siêu ngã: là yếu tố hình thành giá trị cá nhân, là nhân tố lương tâm, đạo đức trong 

nhân cách bao gồm mọi khái niệm xã hội về cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác 

nó là hiện thân của những lý tưởng và sự cố gắng để đạt tới sự hoàn thiện phẩm chất và nhân 

cách thay vì sự thỏa mãn bản năng đơn thuần [3, tr 59 - 83]. 
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Thứ hai, động cơ hệ: theo quan điểm của Phân tâm học, tư tưởng và hành động của con 

người là do những động cơ gây ra. Toàn bộ sức mạnh tác động ở phía sau những nhu cầu cấp 

bách của cái ấy và biểu hiện những yêu cầu thuộc loại thể chất trong tâm thần là xung lực. 

Xung lực này có bản chất sinh học đa dạng, nó có thể chuyển đổi từ đối tượng này sang đối 

tượng khác, năng lượng của xung lực này có thể chuyển sang xung lực khác. S. Freud cho 

rằng, hành động của con người chịu sự chi phối của hai loại xung năng: nguyên tắc khoái lạc 

và cưỡng bức [5]. 

Thứ ba, sự phát triển nhân cách: S. Freud cho rằng, sự phát triển của nhân cách bao gồm 

hàng loạt các xung đột giữa một bên là cá nhân luôn mong muốn được thỏa mãn các ham 

muốn bản năng với một bên là xã hội - cái thường xuyên kìm hãm, hạn chế những mong 

muốn đó của cá nhân, thông qua hệ thống những quy tắc, quy chuẩn và luật pháp. Trong sự 

phát triển, cá nhân tìm ra phương thức nhằm vừa thỏa mãn được những mong muốn của bản 

thân vừa chịu sự kìm hãm của xã hội, chiến lược thích nghi này tạo thành nhân cách của mỗi 

cá nhân. Theo S. Freud, tính dục là những cảm xúc khoái lạc có được qua làn da. Ở mỗi giai 

đoạn phát triển của con người, một vùng da trên cơ thể sẽ có những phản ứng hứng thú khoái 

cảm cao nhất khi được kích thích. Các giai đoạn phát triển nhân cách từ sơ sinh đến trưởng 

thành trải qua 5 giai đoạn: Giai đoạn môi miệng (từ 0 - 1 tuổi); Giai đoạn hậu môn (từ 2 - 3 

tuổi); Giai đoạn dương vật (từ 3 - 6 tuổi); Giai đoạn ẩn tàng (từ 6 - 12 tuổi); Giai đoạn sinh 

dục (sau 12 tuổi - tuổi dậy thì cho đến trưởng thành). Trong 5 giai đoạn về sự phát triển nhân 

cách, S. Freud khẳng định rằng nhân cách được hình thành vào cuối giai đoạn 3 (lúc gần 5 

tuổi), sau đó cá nhân phát triển các chiến lược chủ yếu để bộc lộ bản năng là cái tạo thành hạt 

nhân của nhân cách cá nhân [4, tr 43 - 64]. 

Thứ tư, tâm bệnh học: từ những nghiên cứu về nhóm bệnh như hysteri, trạng thái lo âu, 

sự rối loạn ám, S. Freud đưa ra những khám phá: trải nghiệm tuổi thơ có ảnh hưởng đến nhân 

cách trưởng thành, tất cả bệnh nhân đều nhớ lại quá khứ; phần lớn ở giai đoạn tuổi thơ gọi là 

ám thị; các triệu chứng rối nhiễu được hình thành do sự thúc đẩy của động cơ vô thức. Nguồn 

gốc của các triệu chứng là các cảm giác bên ngoài được ý thức, sau đó trở thành vô thức và bị 

lãng quên [5]. 

Thứ năm, sức khỏe tâm lý: S. Freud cho rằng một nhân cách lành mạnh, trưởng thành là 

một tập hợp năng lượng được kiềm chế và giữ thăng bằng. Cái bản năng sản sinh ra những 

nhu cầu, cái tôi kiềm chế những xung năng của cái nó đủ lâu để tìm ra những giải pháp thực 

tế làm thỏa mãn những nhu cầu này, cái siêu tôi quyết định liệu kế hoạch giải quyết vấn đề 

của cái tôi có được chấp nhận về phương diện đạo đức hay không. Khi cái tôi đủ sức giải 

quyết mâu thuẫn này thì con người sống khỏe mạnh và nhân cách phát triển bình thường [5]. 

Thứ sáu, sự thay đổi nhân cách dưới tác dụng của biện pháp tâm lý: theo S. Freud thì 

người bệnh đã xảy ra sự chuyển hóa từ cái hữu thức trở thành vô thức, nghĩa là người ta chỉ 

mắc bệnh tâm thần khi nào người ta để cái hữu thức trở thành vô thức tạo ra các lỗ hổng trong 

trí nhớ và mất trí nhớ. Nghĩa là, những biến cố xảy ra cơn xúc động không tự làm phát sinh ra 

bệnh khi nó còn nằm trong lĩnh vực ý thức, chỉ khi nào bị đẩy khỏi đây và trở thành vô thức 

thì khi đó mới tạo ra sự mất cân bằng trong đời sống tinh thần của con người [5]. Trong trị 
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liệu tâm lý, phương pháp phân tích tâm lý của S. Freud được tiến hành theo hai giai đoạn: thu 

thập thông tin bằng quan sát lâm sàng và giai đoạn phân tích tâm lý. Một điểm quan trọng 

trong phương pháp trị liệu của Phân tâm học là phân tích giấc mơ. 

2.2. Vận dụng phương pháp Phân tích giấc mơ của thuyết Phân tâm học vào hoạt 

động công tác xã hội với trẻ em  

CTXH với trẻ em là một phần trong các lĩnh vực chuyên biệt của ngành CTXH với mục 

tiêu đem lại sự hỗ trợ cho trẻ em, giúp bảo vệ trẻ em, góp phần vào nền an sinh cho trẻ em [1]. 

Theo Beatrice Pompy, nhân viên CTXH có trách nhiệm xác định những rối loạn của trẻ, đánh 

giá khả năng và hạn chế của trẻ, sau đó, bằng quan sát cá nhân, trực giác, kinh nghiệm và đạo 

đức nghề nghiệp để đưa ra tiến trình hỗ trợ trẻ [2]. Nhân viên CTXH khi can thiệp giúp đỡ trẻ 

có vấn đề thường mang theo thời thơ ấu, cảm xúc riêng tư của mình bên cạnh những kỹ năng 

chuyên nghiệp. Vì thế, CTXH nói chung và CTXH với trẻ em nói riêng là một hoạt động vô 

cùng khó khăn, một công tác đòi hỏi phải luôn được đào tạo trước khi tiếp xúc với đối tượng 

và rút kinh nghiệm cho những lần làm việc tiếp theo. CTXH với trẻ em bao gồm: Các chức 

năng của CTXH với các nhu cầu đặc biệt của trẻ em: trị liệu, hỗ trợ, phục hồi, bảo vệ liên 

quan đến trẻ em có nhu cầu đặc biệt; Các lĩnh vực thực hiện CTXH với trẻ em: cộng đồng, 

trường học, bệnh viện, các cơ sở xã hội.  

Theo lý thuyết của S. Freud, khi con người không còn đủ khả năng kiểm soát hữu hiệu 

một số tình huống của cuộc sống, những cơ chế tự vệ sẽ là chiến lược cho phép bản ngã bù 

trừ sự bất lực của mình một cách vô thức, bằng cách làm giảm thiểu căng thẳng và sự lo âu 

kèm theo. Các nhân viên CTXH trong quá trình làm việc với trẻ em cần nhận biết rằng: trẻ em 

cũng có những giai đoạn “khủng hoảng” do sự thay đổi tâm sinh lý ở các độ tuổi tạo nên 

những căng thẳng hay những tổn thương do hoàn cảnh sống mang đến. Khi sự căng thẳng 

thần kinh xảy ra sẽ gây nên những lo âu hoặc xung đột nội tâm ở trẻ. Bản năng xung đột với 

sự cố gắng để làm thỏa mãn bản năng có thể dẫn tới những hành vi tiêu cực như trẻ em lạm 

dụng chất kích thích hay trẻ em vi phạm pháp luật. Vai trò của bản ngã ở đây là tạo ra sự cân 

bằng giữa các mặt đối lập tồn tại bên trong mỗi trẻ em. Lúc này, bản ngã và siêu ngã làm việc 

với nhau trong sự hợp tác. Nhân viên CTXH dùng các phương pháp đặc trưng của phân tâm 

học nhằm giúp trẻ em đạt được sức mạnh bản ngã để có thể đạt tới sự cân bằng này.  

S. Freud nhấn mạnh những điểm cần lưu ý về giấc mơ của trẻ con: (1) Để hiểu những 

giấc mơ của trẻ không cần phân tích mà cũng chẳng cần kỹ thuật gì cả, không nên hỏi trẻ em 

trong lúc nó kể lại giấc mơ, chỉ cần bổ túc những điều trẻ nói bằng những tài liệu có liên quan. 

(2) Giấc mơ của trẻ con không phải là không có ý nghĩa. (3) Những giấc mơ trẻ con không bị 

biến dạng nên không cần giải thích. (4) Giấc mơ trẻ con là phản ứng của một biến cố trong 

ngày làm cho đứa trẻ có điều gì tiếc rẻ, buồn rầu, không thoải mái. Giấc mơ mang đến cho 

đứa trẻ sự thỏa mãn khi thực hiện được mong muốn đó. (5) Lòng ham muốn chính là sự kích 

động của giấc mơ [5], [6]. 

S. Freud khẳng định rằng tất cả giấc mơ (trẻ con hay người lớn) đều có ý nghĩa, chứ 

không đơn thuần chỉ là một trạng thái có thể xảy ra trong khi ngủ. Cái mà chúng ta nhớ lại từ 

giấc mơ là nội dung biểu hiện của nó; cái gây ra giấc mơ là nội dung tiềm ẩn, hoặc bị dồn nén 



QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO  

 
9 

vào vô thức của nó [5]. Những gì trong giấc mơ của chúng ta có liên quan đến sự thực hiện 

những mong ước, đó là sự biểu diễn lại suy nghĩ, động cơ và những khao khát của vô thức. S. 

Freud tin rằng bản năng tính dục được đàn áp bởi ý thức xuất hiện trong giấc mơ của chúng 

ta. Trong cuốn sách của S. Freud “Sự giải thích những giấc mơ” (The interpretation of 

Dreams), Freud đã chia giấc mơ thành hai thành phần: 

Một là, nội dung hiển nhiên (Manifest content) - Những suy nghĩ thực tế, nội dung và 

những hình ảnh trong giấc mơ là hiển nhiên và rõ ràng. 

Hai là, nội dung tiềm ẩn (Latent content) - Ý nghĩa tâm lý trong giấc mơ kín đáo và 

được ẩn giấu. 

Để hiểu được ý nghĩa đằng sau những giấc mơ, S. Freud đã tách giấc mơ thành năm 

phần riêng biệt: cô đặc (sự ngưng tụ), di chuyển, kịch hóa, tượng trưng hóa, chế biến lần thứ 

hai (sự xem xét lại) [6]. 

Phần cô đặc (Condensation): Khi rất nhiều thông tin được nén vào một hình ảnh hay tư 

tưởng tạo nên những ý nghĩa rất khó để giải mã. “Giấc mơ thường ngắn ngủi, nghèo nàn, vắn 

tắt, so với sự rộng lớn và phong phú của những ý nghĩ về giấc mơ”. Điều đó có nghĩa là trong 

giấc mơ biểu hiện một ý tưởng hoặc rất nhiều liên tưởng tự do, những liên tưởng tự do này sẽ 

dẫn tới những ý tưởng hoàn toàn khác, dù rằng chúng thường đan xen nhau trong nội dung 

tiềm ẩn.  

Phần dịch chuyển (Displacement): Đây là một quá trình mà cảm xúc được tách khỏi đối 

tượng chính hoặc tách khỏi hiện thực để chuyển sang một đối tượng khác hay một hoàn cảnh 

khác. Sự thay thế được xem là một quá trình tâm lý thúc đẩy một số yếu kém về thân thể hoặc 

tâm trí của cá nhân, sẽ vượt lên ở một cái khác.  

Phần kịch hóa (dramatization): Nếu quan sát tổng quan, hầu hết các giấc mơ của chúng 

ta nhớ được đều là bằng những hình ảnh thị giác đầy sống động. Nhưng tư duy khái niệm 

thường không xuất hiện, chỉ có thể kể lại giấc mơ nếu người nằm mơ có diễn đạt nó bằng lời.  

Phần tượng trưng hóa (Symbolization): Khi những ham muốn và khao khát bị dồn nén 

lại và ẩn dụ qua những giấc mơ. Ví dụ, trong giấc mơ trẻ thường mơ thấy hình ảnh một ngôi 

sao, một con quái vật, ngọn lửa, hang động… Cũng có thể là một khung cảnh được lặp đi, lặp 

lại như: bị nhốt trong phòng kín, bị rơi từ trên cao xuống. Ý nghĩa sâu xa của giấc mơ được ẩn 

chứa đằng sau những biểu tượng này.  

Phần sự xem xét lại (Secondary Revision): Là giai đoạn cuối của giấc mơ, nơi các yếu 

tố rời rạc được tổ chức lại để trở thành một giấc mơ dễ hiểu. Hiểu những cơ chế chế biến của 

giấc mơ là điều dễ dàng nhất. Đây chỉ là do thiên hướng tự nhiên của người nằm mơ, khi tỉnh 

dậy, muốn đem lại một ý nghĩa nào đó cho ký ức trong giấc mơ của mình. Phần lớn chúng ta, 

khi nhớ lại, hay nhất là khi kể lại những giấc mơ của mình, đều hiểu rằng mình buộc phải thực 

hiện sự xem xét lại ở một mức độ nào đó nhằm có thể diễn đạt được những giấc mơ ấy thành 

lời, chưa nói tới việc làm cho chúng có sức truyền cảm để có thể thỏa mãn được ý thích của 

chúng ta về lối kể chuyện, về trật tự và ý nghĩa [6], [7].  

S. Freud khẳng định tất cả các giấc mơ đều là sự thực hiện những ham muốn; phần lớn 

những giấc mơ của trẻ con là sự thực hiện những ham muốn một cách trực tiếp, hoặc là sự bù 
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đắp những ham muốn bị ngăn chặn, hẫng hụt, không thực hiện được hay phải để lại sau này 

mới thực hiện. Thông qua những nghiên cứu của cá nhân, tác giả nhận thấy, sự trải nghiệm 

trong cuộc sống của mỗi cá nhân ảnh hưởng đến việc diễn đạt lại giấc mơ. Thân chủ (đối 

tượng của hoạt động CTXH) thường xâu chuỗi giấc mơ thành một câu chuyện sau khi họ tỉnh 

dậy. Vì thế, nhân viên CTXH trước khi tiến hành Phân tích giấc mơ, cần có được những 

thông tin về hoàn cảnh sống của thân chủ. Trong quá trình làm việc với trẻ em, nhân viên 

CTXH cần lập kế hoạch tiếp cận và nói chuyện về giấc mơ. Như đã trình bày ở trên, giấc mơ 

thường rời rạc và không có kết cấu, nhân viên CTXH cần khơi gợi để các em chỉ tập trung kể 

lại, miêu tả những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ thay vì tạo nên tâm lý cố gắng hiểu vì sao 

giấc mơ đó lại xuất hiện, ý nghĩa của giấc mơ là gì? Nhân viên CTXH cần có sự lắng nghe, 

ghi chép và sử dụng các kỹ năng đặc trưng của nghề để tạo cho trẻ cảm giác an toàn, thoải 

mái khi kể về giấc mơ. Vì thực tế, trong giấc mơ tồn tại nhiều hành vi không phù hợp với quy 

chuẩn xã hội. Khi sử dụng các kỹ thuật của Phân tâm học để phân tích cần cẩn trọng, tránh 

trường hợp phán đoán, suy diễn dựa trên quan điểm cá nhân làm ảnh hưởng đến tiến trình và 

kết quả hoạt động CTXH với trẻ em.  

Đặc trưng của phương pháp tiếp cận phân tâm nói chung và phân tích giấc mơ nói riêng 

là thực hiện tiến trình CTXH bằng đàm thoại - trò chuyện. Phương pháp tiếp cận phân tâm coi 

vấn đề của thân chủ phát sinh do những căng thẳng tâm lý giữa những ham muốn vô thức 

hướng tới những hành động nào đó và những điều ép buộc trong hoàn cảnh sống của cá nhân 

trong quá khứ dồn nén lại. S. Freud đã nhiều lần khẳng định rằng người ta mắc bệnh là do 

những xung đột giữa những yêu cầu của cuộc sống bản năng với sự chống cự xuất hiện bên 

trong con người chống lại yêu cầu đó. Mục đích của phương pháp tiếp cận phân tâm là giúp 

con người tìm lại những cội rễ vô thức của các vấn đề của mình nảy sinh những xung đột bị 

dồn nén, bằng cách là sau khi giải phóng những cảm xúc có liên quan, bản thân con người sẽ 

cấu trúc lại nhân cách của mình trên những cơ sở mới.  

Nhân viên CTXH phải hiểu rõ sự vận hành của các cơ chế này, một mặt để phá vỡ cơ 

chế phòng vệ với thân chủ (lúc này là trẻ em), mặt khác để cho bản thân không phòng vệ với 

thân chủ, tạo được mối quan hệ thấu cảm - tiền đề cho quá trình tham vấn hiệu quả diễn ra sau 

đó. S. Freud cho rằng dù các cơ chế phòng vệ diễn ra trong hành vi bình thường của con 

người thì chúng cũng ngăn trở khả năng của con người ứng phó với việc giải quyết các vấn đề 

vô thức. Vì thế, nhân viên CTXH phải biết những cách thức (cụ thể ở đây là bản chất của giấc 

mơ và quá trình phân tích giấc mơ) giải quyết các cơ chế ngăn trở thân chủ ứng phó trực tiếp 

với các vấn đề của mình, phá bỏ chúng. Từng bước xây dựng tiến trình CTXH linh hoạt với 

trẻ, có sự điều chỉnh trong mỗi trường hợp cụ thể nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất. 

3. Kết luận 

Nội dung của thuyết Phân tâm học là đi sâu tìm hiểu về đời sống nội tâm con người, 

nhằm hiểu rõ những suy nghĩ của con người được hiện thực bằng hành vi, đằng sau hành vi 

đó thì cái thuộc về bên trong con người sẽ như thế nào. Thuyết Phân tâm học của S.Freud, có 

một hệ thống lý thuyết và nhiều biện pháp trị liệu được đưa ra. Tuy nhiên, phương pháp trị 

liệu Phân tích giấc mơ với những ưu điểm vượt trội và sự phù hợp đã chứng minh được khả 
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năng ứng dụng trong tiến trình CTXH với trẻ em. Thuyết Phân tâm học hoàn toàn có thể được  

nghiên cứu và ứng dụng vào hoạt động CTXH với trẻ em, bởi lẽ Phân tâm học với vai trò là 

phương pháp nghiên cứu có hướng đi gần nhất đến bản chất vấn đề, sẽ là mảnh đất màu mỡ 

cần được khai thác và phát huy.  

Phân tâm học là một hệ thống các lý thuyết trừu tượng và cách thức tiến hành ứng dụng 

cũng không hề đơn giản; cần phải có một đội ngũ nhân viên CTXH có khả năng tiếp thu tốt 

nhất, hấp thu được đầy đủ các kiến thức và kỹ năng của Phân tâm học để ứng dụng thực tiễn. 

Với điều kiện của Việt Nam hiện nay, những đòi hỏi đó vẫn chưa thể đáp ứng được, nếu có 

cũng chỉ ở một mức độ nhỏ. Chúng ta vẫn chưa có cách tiếp cận nào tốt nhất để đưa Phân tâm 

học vào ứng dụng trên các lĩnh vực CTXH. Bài viết này là bước đầu tiếp cận nghiên cứu ứng 

dụng thuyết Phân tâm học vào hoạt động CTXH với trẻ em nói chung. Từ đó, có những đánh 

giá để tác giả tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, cụ thể hơn về những hoạt động CTXH với trẻ em 

tại Việt Nam hiện nay như: giảng dạy về tâm lý trong các trường học, các viện nghiên cứu 

được mở ra, trong các bệnh viện có các khoa tâm thần sử dụng biện pháp trị liệu tâm lý, các 

trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người... Với những gì đã đạt được, Phân tâm học 

chứng minh thuyết phục với chúng ta về sự tồn tại hợp lý và giá trị của nó, điều đó cho chúng 

ta thấy rằng, Phân tâm học vẫn sẽ tiếp tục được tiếp nhận và ứng dụng để đạt được nhiều 

thành tựu hơn nữa trên các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả hoạt động CTXH nói chung và 

CTXH với trẻ em nói riêng. 
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Abstract: Psychoanalysis is a research theory on the inner world of people through 

outwardly expressed behaviors, from which we can find solutions to correct social norms 
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deviance behaviour (referred to as deviance behaviour). At present, facing the fluctuations in 

a modern life, many issues need to be posed to address the psycho-social affairs especially 

related to children who are at risk of social evils such as: addiction games, school violence, 

sexual abuse, drug abuse… The application of dream analysis method based on 

psychoanalytic theory of S. Freud is an important and necessary content in social activities 

with children. As a result, social workers can take intervention and treatment materials and 

step by step build appropriate social work processes with children to achieve the most 

positive effect.  

 Keywords: Psychoanalysis, social work, children, S.Freud 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

DI CHUYỂN BƯỚC CHÂN CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN 

QUẦN VỢT LỨA TUỔI 13 - 15 TỈNH THANH HÓA 

 ThS. Phan Hồng Thái
1
 

 

Tóm tắt: Để đạt được hiệu quả cao trong huấn luyện và thi đấu quần vợt, việc nghiên 

cứu các bài tập huấn luyện nâng cao hiệu quả di chuyển bước chân là rất quan trọng. Thông 

qua sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, thực nghiệm sư phạm, phỏng 

vấn, toán học thống kê... bài viết nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả di chuyển 

bước chân cho nam vận động viên quần vợt lứa tuổi 13-15 của tỉnh Thanh Hóa. 

 Từ khóa: Bài tập; quần vợt; di chuyển bước chân; Thanh Hóa. 

 

1. Đặt vấn đề 

Quần vợt du nhập vào nước ta đầu thế kỷ XX cùng với sự có mặt của người Pháp và 

được phát triển ở một số thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng… Sau năm 1975, cùng 

với sự phát triển chung của phong trào thể thao, môn Quần vợt được phát triển nhằm đáp ứng 

nhu cầu tập luyện của quần chúng nhân dân. Hiện nay, phần lớn các tỉnh, thành đều đã có 

môn Quần vợt và nó được phát triển mạnh ở một số địa phương như: Thành phố Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, Bình Dương, Vũng Tàu, Thanh Hóa… 

Thanh Hóa là một địa phương có phong trào quần vợt phát triển chậm hơn so với nhiều 

tỉnh và thành phố khác trong cả nước, song với truyền thống đam mê thể thao sẵn có của 

người dân Thanh Hóa, và đặc biệt là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, những năm gần đây 

phong trào quần vợt của nhân dân trong tỉnh đã phát triển mạnh mẽ. Ngoài sự phát triển của 

phong trào trong tầng lớp nhân dân, thể thao Thanh Hóa đã chú trọng đến phát triển quần vợt 

thành tích cao.  

Tuy nhiên, sự phát triển đến nay chỉ là bước đầu trong công tác này. Nhờ sự quan tâm 

và đầu tư của tỉnh, thể thao Thanh Hóa đã tuyển chọn và huấn luyện được nhiều vận động 

viên (VĐV) quần vợt có trình độ, lứa tuổi và giới tính khác nhau. 

Qua quan sát nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa tập luyện, chúng tôi 

thấy biểu hiện mệt mỏi thường xuất hiện ở cuối buổi tập. Do vậy, các VĐV thực hiện các 

động tác kỹ thuật thiếu chuẩn xác: Đánh bóng tư thế không tốt, thiếu bước chân, đánh bóng 

không được như ý muốn, thực hiện chiến thuật, điểm rơi của bóng không như ý muốn, bỏ 

bóng, di chuyển đánh bóng chậm chạp, phối hợp giữa di chuyển và đánh bóng không tốt, 

hưng phấn giảm sút.  

Xuất phát từ những lý do nêu trên, với mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển 

môn Quần vợt tỉnh nhà, nâng cao chất lượng trong huấn luyện chúng tôi tâp trung nghiên cứu 

ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả di chuyển bước chân cho nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 -

15 tỉnh Thanh Hóa. 

                                           
1
 Trung tâm Bồi dưỡng Năng khiếu TDTT, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Bài viết sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, 

phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư 

phạm và phương pháp toán học thống kê. 

2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

2.1. Phỏng vấn lựa chọn các chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả di chuyển bước chân 

cho nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa 

Để tìm hiểu vấn đề này chúng tôi đã phỏng vấn 24 huấn luyện viên (HLV), lập test, 

phiếu phỏng vấn lựa chọn, đã lập 5 test (hoặc bài tập) để phỏng vấn các chuyên gia HLV. 

Những người được hỏi chọn 1 trong 3 phương án: Rất có ý nghĩa, bình thường và không có ý 

nghĩa. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test nhằm đánh giá hiệu quả di chuyển bước 

chân cho nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 (n = 24) 

TT Các test 

Kết quả trả lời phỏng vấn 

Rất có  

ý nghĩa 

Bình 

thường 

Không có  

ý nghĩa 

SN 
Tỉ 

lệ % 
SN 

Tỉ 

lệ % 
SN 

Tỉ lệ 

% 

1 Chạy 60m XPC (giây) 4 16,6 6 25 7 58,4 

2 Nhảy dây đơn 30s (số lần) 4 16,5 8 33,5 12 50 

3 Di chuyển 4 điểm sân đơn nhặt bóng 1 

phút (số quả) 
18 75 6 25 0 0 

4 Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng 

thuận tay kết hợp lên lưới bắt vô lê trái tay 

20 quả (số lần) 

22 91,6 2 8,4 0 0 

5 Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng 

trái tay kết hợp lên lưới bắt vô lê phải tay 

20 quả (số lần) 

20 83,4 4 16,6 0 0 

Qua bảng 1, cho thấy:  Các chuyên gia, HLV có sự nhất trí cao cơ bản về ý kiến trả lời. 

Theo phương pháp luận đã trình bày ở trên các test trong phỏng vấn chiếm tỷ lệ 75% ý kiến 

tán đồng ở mức rất có ý nghĩa được tiếp tục đưa vào nghiên cứu, những test đó gồm: 

- Di chuyển 4 điểm sân đơn nhặt bóng 1 phút (số quả nhặt được): Nhằm đánh giá tốc độ 

di chuyển, khả năng phối hợp vận động và phối hợp thuần thục các kỹ thuật di chuyển. 

- Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng thuận tay kết hợp lên lưới bắt vô lê trái tay 20 

quả (số lần qua lại): Nhằm đánh giá kỹ năng, củng cố hoàn thiện kỹ thuật di chuyển. 

- Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng trái tay kết hợp lên lưới bắt vô lê phải tay 20 

quả (số lần qua lại): Nhằm đánh giá kỹ năng, củng cố hoàn thiện kỹ thuật di chuyển. 

2.2. Đánh giá thực trạng di chuyển bước chân nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 

tỉnh Thanh Hóa 

Để đánh giá thực trạng di chuyển bước chân của nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 

tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi tiến hành so sánh thực trạng di chuyển bước chân của nam VĐV 
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quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa với thực trạng di chuển  bước chân của nam VĐV 

quần vợt lứa tuổi 13 - 15 Hà Nội, thực trạng di chuyển bước chân của nam VĐV quần vợt lứa 

tuổi 13 - 15 Quân đội, trình bày ở bảng 2: 

Bảng 2. Thực trạng di chuyển bước chân nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15  

tỉnh Thanh Hoá so với VĐV nam quần vợt Hà Nội và quần vợt Quân đội cùng độ tuổi 

TT Các test Thanh Hóa 

 

Hà Nội 

 

 

Quân đội 

 

1 

 

Di chuyển 4 điểm sân đơn nhặt bóng 

1 phút (số quả) 

10.75 

± 0.15 

11.68 

± 0.18 

11.54 

± 0.19 

2 Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh 

bóng thuận tay kết hợp lên lưới bắt vô 

lê trái tay 20 quả (số lần) 

12.46 

± 0.21 

14.84 

± 0.23 

14.78 

± 0.26 

3 Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh 

bóng trái tay kết hợp lên lưới bắt vô lê 

phải tay 20 quả (số lần) 

13.46 

± 0.28 

15.35 

± 0.26 

15.43 

± 0.24 

 Qua bảng 2 cho thấy, khi so sánh di chuyển bước chân của nam VĐV quần vợt lứa 

tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa với nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 Hà Nội và Quân đội cho 

thấy đều kém hơn. 

2.3. Nghiên cứu xác định yêu cầu trong việc lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao 

hiệu quả di chuyển bước chân cho nam VĐV quần vợt 

Để có căn cứ lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả di chuyển bước chân cho 

nam VĐV quần vợt ứng dụng trong quá trình huấn luyện các nhóm bài tập được lựa chọn phải 

đáp ứng các yêu cầu sau:  

- Yêu cầu 1: Các bài tập lựa chọn phải đảm bảo định hướng theo đúng yêu cầu chuyên 

môn đòi hỏi . 

- Yêu cầu 2: Việc lựa chọn các bài tập phải rõ ràng, cụ thể và hình thức tập luyện phù 

hợp với điều kiện thực tiễn. 

- Yêu cầu 3: Các bài tập lựa chọn phải được nâng dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến 

phức tạp. 

- Yêu cầu 4: Cường độ vận động và lượng vận động của bài tập lựa chọn phải phù hợp 

với đối tượng nghiên cứu. 

Sau khi tổng hợp tài liệu được 4 yêu cầu trên đối với việc lựa chọn bài tập nhằm nâng 

cao hiệu quả di chuyển bước chân cho nam VĐV quần vợt. Chúng tôi tiến hành phỏng vấn 

các chuyên gia để có tính khách quan và tin cậy hơn. Đối tượng được phỏng vấn gồm 24 

HLV, chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy tại các trung tâm quần vợt. Kết quả phỏng vấn 

được trình bày ở bảng 3. 
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Bảng 3: Kết quả phỏng vấn các tiêu chí lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả  

di chuyển bước chân cho nam VĐV quần vợt ( n=24 ) 

TT                                           Các tiêu chí 
Kết quả trả lời 

Số người Tỷ lệ % 

1

1 

Các bài tập lựa chọn phải đảm bảo định hướng theo đúng yêu 

cầu đòi hỏi  

24 100 

1

2 

Việc lựa chọn các bài tập phải rõ ràng, cụ thể và hình thức tập 

luyện phù hợp với điều kiện thực tiễn 

23 95.8 

1

3 

Các bài tập lựa chọn phải được nâng dần từ dễ đến khó, từ 

đơn giản đến phức tạp 

15 100 

1

4 

Cường độ vận động và lượng vận động của bài tập lựa chọn 

phải phù hợp với đối tượng nghiên cứu  

20 83.3 

Qua bảng 3 có thể nhận thấy: Cả 4 tiêu chí đưa ra phỏng vấn đều được tán đồng cao, 

chiếm tỷ lệ từ 83.3 % đến 100 %. 

2.4. Lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả di chuyển bước chân cho nam 

VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa 

Dựa vào các yêu cầu đối với việc lựa chọn bài tập, qua tham khảo tài liệu chuyên môn, 

sách giáo khoa về quần vợt và qua kết quả kiểm tra, khảo sát công tác giảng dạy tại các Trung 

tâm Quần vợt tỉnh Thanh Hóa, bước đầu chúng tôi xây dựng được 14 bài tập; đã tiến hành 

phỏng vấn bằng phiếu hỏi tới 24 HLV và các chuyên gia quần vợt về mức độ ưu tiên cho các 

bài tập đã lựa chọn với mức độ như sau:  

- Ưu tiên 1:  5 điểm  

- Ưu tiên 2:  3 điểm  

- Ưu tiên 3:  1 điểm 

Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4: Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả di chuyển bước chân  

cho nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa (n= 24) 

 

TT 

 

Các bài tập 

Kết quả trả lời 
Tổng 

điểm 
Ưu 

tiên 1 

Ưu 

tiên 2 

Ưu 

tiên 3 

1 Chạy 60m XPC 24 0 0 120 

2 Nhảy dây tốc độ 30s 18 6 0 108 

3 Di chuyển nhặt bóng 4 điểm sân đơn 1 phút 24 0 0 120 

4 Bật xa tại chỗ 0 4 20 32 

5 Chạy biến tốc 800m 20 4 0 112 

6 Di chuyển tiến lùi 4 2 18 44 

7 Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng thuận tay 

kết hợp lên lưới bắt vô lê trái tay 20 quả 
22 2 0 116 

8 Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng trái tay kết 20 4 0 112 
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hợp lên lưới bắt vô lê phải tay 20 quả 

9 Di chuyển ngang sân đơn cắt bóng thuận tay 20 2 2 108 

10 Di chuyển ngang sân đơn cắt bóng trái tay 16 8 0 104 

11 Chạy nâng cao đùi tại chỗ  5 19 34 

12 Di chuyển theo tín hiệu của HLV 24 0 0 120 

13 Bài tập nhiều bóng phối hợp kỹ thuật  6 18 37 

14 Bài tập thi đấu 19 5 0 110 

Như vậy trong 14 bài tập mà chúng tôi đưa ra phỏng vấn, chúng tôi đã lựa chọn được 

10 bài tập có sự tán đồng cao, với số phiếu và điểm từ 100 đến 120 điểm. Vì vậy, chúng 

tôi sẽ đưa ra 10 bài tập có mức độ ưu tiên cao để đưa vào sử dụng đó là các bài tập:  

- Bài tập 1: Chạy 60m XPC 

- Bài tập 2: Nhảy dây tốc độ 30s 

- Bài tập 3: Di chuyển nhặt bóng 4 điểm sân đơn 1 phút 

- Bài tập 4: Chạy biến tốc 800m 

- Bài tập 5: Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng thuận tay kết hợp lên lưới bắt vô lê 

trái tay 20 quả 

- Bài tập 6: Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng trái tay kết hợp lên lưới bắt vô lê 

phải tay 20 quả 

- Bài tập 7: Di chuyển ngang sân đơn cắt bóng thuận tay 

- Bài tập 8: Di chuyển ngang sân đơn cắt bóng trái tay 

- Bài tập 9: Di chuyển theo tín hiệu của HLV 

- Bài tập 10: Bài tập thi đấu 

2.5. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn trên đối tượng nam VĐV 

quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa 

2.5.1. Tổ chức thực nghiệm 

Để xác định được hiệu quả của việc các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả di chuyển bước 

chân của nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi đã sử dụng phương 

pháp thực nghiệm sư phạm tự nhiên. Đối tượng thực nghiệm được chia ngẫu nhiên thành 2 

nhóm, mỗi nhóm 12 VĐV, trong đó đối tượng tham gia tổng số là 24 VĐV. Mục đích của 

phương pháp này là thông qua việc đưa ra các bài tập mới vào tập luyện, qua đó kiểm nghiệm 

và đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó đến hiệu quả di chuyển bước chân trên đối tượng 

nghiên cứu. 

Để xác định được tính đồng đều của hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chiếu, trước 

khi thực nghiệm chúng tôi tiến hành kiểm tra di chuyển bước chân của nam VĐV quần vợt 

lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa thông qua 3 test như đã trình bày (phần 3.2). Dựa trên kết quả 

kiểm tra được xử lý bằng phương pháp toán học thống kê, chúng tôi phân bổ các nam VĐV 

một cách ngẫu nhiên thành 2 nhóm đảm bảo sự cân đối, đồng đều về số lượng và trình độ. Kết 

quả kiểm tra trước thực nghiệm được trình bày ở bảng 5 và biểu đồ 1. 
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Bảng 5: So sánh kết quả kiểm tra 3 bài test đánh giá di chuyển bước chân của hai nhóm 

thực nghiệm và nhóm đối chứng trước thực nghiệm 
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nghiÖm

Nhãm ®èi chøng

 

Biểu đồ 1: So sánh kết quả kiểm tra 3 bài test đánh giá di chuyển bước chân 

 của hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chiếu trước thực nghiệm 

 

Qua kết quả kiểm tra trước thực nghiệm ở bảng 3.5.1 và biểu đồ 3.5.1 cho thấy: Tất cả 

các chỉ tiêu giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chiếu tương đương. Sự khác biệt ở các chỉ số 

này đều không có ý nghĩa thống kê (P > 0.05). Chứng tỏ sự phân nhóm trước thực nghiệm 

giữa 2 nhóm là ngẫu nhiên và khách quan. 

2.5.2. Tiến hành thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành trong 12 tuần, mỗi tuần 3 buổi, thời gian dành cho mỗi 

buổi tập 55 phút. 

+ Ở nhóm đối chứng: Nội dung áp dụng chính là những nội dung bài tập thể lực và di 

chuyển bước chân và phương pháp phổ biến đã được áp dụng thường xuyên trong các giờ tập 

của nam VĐV quần vợt tỉnh Thanh Hóa. 

+ Ở nhóm thực nghiệm: Để phát triển kỹ thuật di chuyển bước chân, nội dung bài tập và 

hình thức tập luyện là do chúng tôi lựa chọn qua phỏng vấn (phần 3.4). 

TT Các  test 

Nhóm 

đối chứng 

(n = 12) 

Nhóm 

đối chứng 

(n = 12) 

So sánh 

t p 

1 
Di chuyển 4 điểm sân đơn nhặt bóng 1 

phút (số quả) 
10.71.12 10.61.14 1.92 > 0.05 

2 

Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh 

bóng thuận tay kết hợp lên lưới bắt vô 

lê trái tay 20 quả (số lần) 

12.51.14 12.41.13 1.42 > 0.05 

3 

Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh 

bóng trái tay kết hợp lên lưới bắt vô lê 

phải tay 20 quả (số lần) 

13.51.97 13.41.84 1.58 > 0.05 
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2.5.3. Kết quả thực nghiệm 

Kết quả kiểm tra sau 12 tuần thực nghiệm ứng dụng các bài tập nâng cao hiệu quả di 

chuyển bước chân đã lựa chọn cho nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13-15 tỉnh Thanh Hóa. 

Sau 12 tuần thực nghiệm theo tiến trình đã xây dựng, chúng tôi tiến hành kiểm tra lại 

trình độ di chuyển bước chân của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả 

của các bài tập đã lựa chọn. Kết quả được trình bày ở bảng 6 và biểu đồ 2. 

Bảng 6: So sánh kết quả kiểm tra đánh giá di chuyển bước chân của 

 hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau 12 tuần thực nghiệm 

T

TT 
Các test 

Nhóm  

đối chứng 

(n = 12) 

Nhóm  

thực nghiệm 

(n = 12) 

So sánh 

t p 

1

1 

Di chuyển 4 điểm sân đơn nhặt bóng 1 

phút (số quả) 
11. 91.92 13.81.87 3.68 <0.01 

2

2 

Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh 

bóng thuận tay kết hợp lên lưới bắt vô 

lê trái tay 20 quả (số lần) 

13.41.15 15.61.19 2.44 <0.05 

3

3 

Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh 

bóng trái tay kết hợp lên lưới bắt vô lê 

phải tay 20 quả (số lần) 

14.41.07 16.21.11 2.76 <0.05 
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3-D Column 3

 

Biểu đồ 2: So sánh kết quả kiểm tra đánh giá di chuyển bước chân của hai nhóm 

thực nghiệm và nhóm đối chiếu sau thực nghiệm 

Qua bảng 6 và biểu đồ 2 cho thấy: Sau 12 tuần thực nghiệm, kết quả kiểm tra của 2 

nhóm thực nghiệm và đối chứng đã có sự khác biệt đáng kể về các test đánh giá hiệu quả di 

chuyển bước chân  thể hiện ở tTính> tBảng ở ngưỡng xác xuất p<0.05; Điều này cho thấy các bài 

tập đã lựa chọn bước đầu có tác dụng nâng cao hiệu quả di chuyển bước chân đã lựa chọn cho 

nam VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa tốt hơn so với các bài tập thường được sử 

dụng cho VĐV tỉnh Thanh Hóa. 
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3. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu cho phép kết luận sau :  

- Đã lựa chọn các test đảm bảo đánh giá hiệu quả di chuyển bước chân cho nam 

VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa. Trong đó cho cả 3 độ tuổi là 3 test, đó là: 

Di chuyển 4 điểm sân đơn nhặt bóng 1 phút (số quả); Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng 

thuận tay kết hợp lên lưới bắt vô lê trái tay 20 quả (số lần); Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh 

bóng trái tay kết hợp lên lưới bắt vô lê phải tay 20 quả (số lần). 

- Đã lựa chọn được 10 bài tập di chuyển bước chân cho nam VĐV quần vợt lứa tuổi 

13 - 15 tỉnh Thanh Hóa: Bài tập 1: Chạy 60m XPC; Bài tập 2: Nhảy dây tốc độ 30s; Bài tập 3: 

Di chuyển nhặt bóng 4 điểm sân đơn 1 phút; Bài tập 4: Chạy biến tốc 800m; Bài tập 5: Di 

chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng thuận tay kết hợp lên lưới bắt vô lê trái tay 20 quả; Bài 

tập 6: Di chuyển ngang 1/2 sân đơn đánh bóng trái tay kết hợp lên lưới bắt vô lê phải tay 20 

quả; Bài tập 7: Di chuyển ngang sân đơn cắt bóng thuận tay; Bài tập 8: Di chuyển ngang sân 

đơn cắt bóng trái tay; Bài tập 9: Di chuyển theo tín hiệu của HLV; Bài tập 10: Bài tập thi đấu. 

- Thực nghiệm sư phạm đã chứng minh bài tập nhằm pháp triển di chuyển bước chân 

cho nam VĐV quần vợt có khả năng nâng cao hiệu quả di chuyển bước chân cho nam 

VĐV quần vợt lứa tuổi 13 - 15 tỉnh Thanh Hóa (p<0.05). 
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APPLYING THE FOOTSTEP MOVEMENT EXERCISES OF MALE 

TENNIS ATHLETES AT THE AGE OF 13-15 IN THANH HOA PROVINCE 

         Phan Hong Thai, M.A 

Abstract: In order to achieve the high effectiveness in tennis traning and competitions, 

the study on applying the footstep movement exercises is very important. By using the methods 

of document collection and analysis, pedagogical experiments, interviews, statistical 

mathematics... The paper presents the application of the footstep movement exercises of male 

tennis athletes at the age of 13-15 in Thanh Hoa province.  

Keywords: exercises, tennis, footstep movement, Thanh Hoa 
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MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT CHẾ LÀNG XÃ VÀ CON NGƯỜI 

VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG ĐỐI VỚI QUẢN LÝ XÃ HỘI  

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

NCS. Nguyễn Thế Anh
1
 

ThS. Nguyễn Đình Thảo
2
 

Tóm tắt:Bài viết tập trung phân tích mặt trái của văn hóa, con người Việt Nam truyền 

thống cũng như sự ảnh hưởng của thiết chế làng xã trong việc quản lý, tổ chức hành chính xã 

hội hiện nay. Những nhân tố này tạo nên sự bất cập trong công tác quản lý xã hội cũng như 

làm nảy sinh những tiêu cực ảnh hưởng chung đến sự phát triển của đất nước. Chúng ta cần 

nhận thức và có cái nhìn thẳng thắn hơn đối với những nhân tố này để có những giải pháp 

mang tính thực thi trong quá trình phát triển ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Thiết chế làng xã; quản lý xã hội; nông thôn Việt Nam. 

 

1. Đặt vấn đề  

Thiết chế làng xã đã và đang tồn tại lâu dài trong cộng đồng cư dân, ảnh hưởng tích cực 

và tiêu cực đối với sự phát triển của đất nước. Không thể phủ nhận các ảnh hưởng tích cực và 

tiêu cực của tư duy làng xã một cách đơn giản hay dễ dàng trong quá trình hoạch định những 

dự án phát triển bởi tính phức tạp, tính bảo thủ, tính liên đới chằng chéo của tư tưởng làng xã 

trong mỗi người dân nông thôn. Vì vậy, cần có những nghiên cứu chuyên sâu và đa diện hơn 

với loại hình thiết chế làng xã đối với quản lý xã hội.     

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Ảnh hưởng thiết chế làng xã đối với quản lý xã hội và sự phát triển của đất nước 

Truyền thống tự quản của các cộng đồng làng xã được nảy sinh từ các đặc điểm kinh tế 

- xã hội của làng. Truyền thống đó giúp cho từng cộng đồng cư dân chủ động trong tổ chức 

các công việc, giải quyết các vấn đề nảy sinh của cộng đồng trên các mặt: khai hoang, sản 

xuất, bảo vệ an ninh, cứu tế, tương trợ khi gặp thiên tai, giặc giã; giúp cho làng gắn bó với 

nước trong công cuộc gìn làng giữ nước, mở mang bờ cõi; làm cho làng xã trở thành cơ sở 

kinh tế - xã hội - văn hóa trọng yếu, là địa bàn để bảo tồn văn hóa và sức sống của dân tộc. 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, truyền thống tự quản cũng hàm chứa những mặt trái 

của nó.  

Trước hết, nó tạo ra sự mất dân chủ, coi giá trị cộng đồng là trên hết, không coi trọng, 

thậm chí tôn trọng tính cách và tài năng cá nhân. Thoát thai từ các công xã nông thôn, nên 

làng người Việt và bản buôn của các tộc người thiểu số còn bảo lưu nhiều nét dân chủ (trong 

chia ruộng đất công,…); song dần dần, với sự can thiệp của nhà nước, với sự phát triển của tư 

hữu, của bản thân các thiết chế trong guồng máy làng xã, những yếu tố dân chủ đó bị mất dần. 

Làng là đại diện duy nhất cho tất cả các thành viên cộng đồng trong các mối quan hệ với các 

cộng đồng khác và với chính quyền Nhà nước bên trên. Cá nhân sống trong làng không được 

                                           
1, 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Liên kết, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 
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công nhận là chủ thể về các phương diện đó. Người nông dân thông qua cộng đồng làng của 

mình mà tiếp nhận các chủ trương, chính sách pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà 

nước, cũng như đề đạt các nguyện vọng của mình, ngay cả quyền được tự do đi khiếu kiện 

(điều này thể hiện ở việc hương ước của hầu hết các làng Việt đều có điều khoản quy định ai 

có việc gì khiếu kiện trước hết phải thông qua làng, làng phân xử không được mới được đưa 

lên quan trên). 

Mỗi cá nhân chỉ được coi là thành viên của làng, một “thần dân” của nước, chứ không 

được coi là công dân có đủ các quyền lợi và nghĩa vụ độc lập. Cho nên, cá nhân trong cộng 

đồng các làng ở Việt Nam, cũng như trong các xã hội nông nghiệp phương Đông, có hai điều 

khác biệt so với xã hội phương Tây. Một là, cá nhân phải hòa vào cộng đồng, tài năng tính 

cách không được coi trọng và tạo điều kiện để phát triển mà phải “đứng dưới” hay phải phục 

tùng cộng đồng làng; mọi giá trị của cá nhân phải hướng vào giá trị của làng. Hai là, nếu ở 

phương Tây, con người được quyền thể hiện chính kiến, tư tưởng của mình thì ở làng Việt, cá 

nhân phải “nương” theo cộng đồng hay đứng dưới cộng đồng làng để thể hiện các chính kiến 

đó. Với kiểu quản lý chặt bằng hệ thống các thiết chế, bằng hương ước - luật tục, bằng dư 

luận… làng xã đã tạo ra một thế hay áp lực của cộng đồng (bằng ràng buộc, bằng áp đặt nặng 

nề, thậm chí bằng cả cưỡng chế) đối với cá nhân. Làng xã luôn giám sát các hành vi của cá 

nhân đi ngược lại chính kiến và lợi ích của cộng đồng. Chính điều này làm cho làng xã mất 

tính dân chủ, tước bỏ quyền được tự do chính kiến của cá nhân, nhất là tầng lớp “bạch đinh”, 

“thấp cổ bé họng”; làm cho những tục lệ của làng xã càng thêm tính xiết chặt, tính nghiệt ngã 

- nhiều khi đến vô lý, thậm chí thiếu nhân văn mà người chịu hậu quả của sự giám sát, sự can 

thiệp và sự phán xét đó không còn biết “kêu” vào đâu được. Nói một cách khác, làng xã 

không có đủ những cơ sở và những quy chế để tạo điều kiện và đảm bảo dân chủ thật sự đối 

với cá nhân, với tư cách là một công dân của một nước. 

Từ giữa thế kỷ XV trở đi, khi nhà nước phong kiến đưa hệ thống “đẳng cấp” vào làm 

cho quyền lực cộng đồng của công xã dần dần bị phân tán. Cơ quan quyền lực công xã nằm 

trong tay những quan lại Nhà nước về hưu có bằng cấp, phẩm hàm, chức tước, tạo ra sự “lấn 

quyền” của những người thuộc “đẳng cấp” trên (thường là người của một hai dòng họ có 

“máu mặt”) trong làng và sự “nhường quyền”, theo kiểu “im lặng là vàng” của số đông những 

người thuộc tầng lớp “bạch đinh”, những dòng họ “thấp cổ bé họng”, làm cho quyền lực và trí 

tuệ tập thể bị phân tán và giảm sút. 

2.2. Con người Việt Nam truyền thống - những mặt trái ảnh hưởng đến quản lý xã 

hội và phát triển đất nước  

Do điều kiện kinh tế - xã hội thấp kém và do những yếu tố tâm lý, văn hóa truyền thống 

nên ở tất cả các tộc người trên đất nước ta, quan hệ huyết thống còn rất sâu đậm. Dòng họ của 

các tộc người là tập hợp của những người đang sống và đã chết có chung một ông tổ (hoặc bà 

tổ, với các tộc theo chế độ mẫu hệ). Mỗi họ có một “gen” riêng, di truyền qua các đời. “Gen” 

đó về mặt sinh học, được biểu hiện qua thể chất, tư chất; còn về mặt xã hội được thể hiện qua 

phong cách giao tiếp, cư xử, qua dáng đi, điệu nói…  
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 Dòng họ của phần lớn các tộc người ở nước ta là một thiết chế bền chặt. Mặc dù, do tư 

hữu phát triển nên dòng họ từ lâu đã không còn là một đơn vị sản xuất, đơn vị kinh tế mà từ 

lâu đã “vỡ” ra thành nhiều gia đình nhỏ (gia đình hạt nhân) với thân phận kinh tế - xã hội 

riêng. Song, dòng họ vẫn tồn tại như một sức mạnh tâm lý, tạo ra sự cố kết rất chặt chẽ theo 

nguyên tắc và tinh thần “Giọt máu đào hơn ao nước lã”, “Họ chín đời hơn người dưng”. Cơ sở 

của sự gắn kết và cố kết đó là gia phả, bằng các thiết chế tín ngưỡng (nhà thờ họ hay nhà thờ 

chi họ), ngày giỗ họ (hay giỗ chi họ) và mộ tổ; cùng một cơ sở kinh tế để duy trì các hoạt 

động thờ cúng đó là ruộng họ và quỹ họ. Sự cố kết trong dòng họ càng được bền chặt trong 

trường hợp họ có người làm quan to, hay nắm giữ được các chức vụ quan trọng trong bộ máy 

quản lý làng xã.  

Vì sự cố kết trong dòng họ tương đối bền chặt  nên dòng họ được coi là công cụ để quản 

lý con người. Với tinh thần “Một người có công cả họ được cậy, một người làm bậy cả họ 

mang nhơ”, lệ của nhiều làng quy định, một cá nhân vi phạm lệ làng thì cha mẹ, chú bác, có 

khi cả dòng họ phải liên đới chịu trách nhiệm. Pháp luật của nhà nước phong kiến cũng quy 

định trách nhiệm của dòng họ với các thành viên của nó, coi thân tộc như một con người, 

buộc nó cũng như làng xã phải chịu trách nhiệm về hành động cá nhân. 

Sự cố kết của cộng đồng dòng họ có nhiều tác động tích cực, nhất là trong việc tổ chức 

khai hoang lập làng, khuyến học, đào tạo công chức, viên chức, nhân tài, trong đánh giặc 

ngoại xâm, làm xuất hiện các dòng họ “khai làng”, được tôn vinh làm “tiên công” hay “tiền 

hiền, hậu hiền”, họ “khoa bảng”, họ “cách mạng”…  

Tuy nhiên, dòng họ cũng ẩn chứa nhiều tác động tiêu cực. Với tinh thần “Cửu đại hơn 

ngoại nhân” (Họ chín đời hơn người dưng), “Phi nội tắc ngoại” hay “Máu loãng còn hơn nước 

lã”, các quan hệ huyết thống tạo ra tư tưởng cục bộ, bè phái, móc ngoặc theo kiểu “Đi việc 

làng bênh việc họ, đi việc họ bênh việc anh em”, “Một người làm quan cả họ được nhờ”; sự 

thiếu nghiêm túc, chính xác trước các việc công cũng như trước pháp luật “Chín bỏ làm 

mười” hay “Đóng cửa bảo nhau”, sự nể nang, né tránh, bao che những khuyết điểm, “khuyết 

tật” của nhau.  

Nếu sự cố kết trong nội bộ từng dòng họ rất bền chặt thì sự liên kết giữa các cộng đồng 

huyết thống đó lại suy giảm rõ rệt. Đối với các công việc trong làng, dòng họ không giữ vai 

trò đáng kể nào; trái lại, với sự cố kết về tâm lý huyết thống, dòng họ nổi lên là một tổ chức 

chi phối đời sống cộng đồng, làm cho mỗi làng Việt luôn xuất hiện và tồn tại các cặp họ đối 

lập: họ chính cư - ngụ cư; họ đến trước - đến sau; họ đông đinh - ít đinh; họ có học, khoa bảng 

- họ ít học; họ quyền thế - bạch đinh;  họ giàu - họ nghèo… làm cho đời sống xã hội làng xã 

nhiều khi rất phức tạp, rối rắm, căng thẳng. Thời phong kiến, ở nhiều làng xã thường diễn ra 

những vụ kiện tập thể, hoặc tuyệt giao về hôn nhân giữa hai họ, kéo dài từ đời nọ sang đời 

kia. Khá nhiều trường hợp, khi có chủ trương, chính sách của nhà nước về đến làng xã, các 

dòng họ có thế lực, nắm các chức danh chủ chốt trong bộ máy quyền lực đều dễ dàng “lái” 

việc thực hiện các chủ trương đó theo hướng có lợi cho dòng họ mình; và đương nhiên, ảnh 

hưởng đến quyền lợi của các cộng đồng huyết thống khác, gây khiếu kiện, làm tăng thêm 

những mâu thuẫn vốn có giữa các dòng họ. Tình trạng này diễn ra không chỉ dưới thời phong 
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kiến mà cả ngày nay. Nhiều nơi, cán bộ xã, thôn cho anh em người nhà, người thân của dòng 

họ mình trong việc xét vay vốn, xét tiêu chuẩn hộ nghèo... 

Chính vì thế, dưới thời phong kiến, Nhà nước đã thực thi các biện pháp để ngăn chặn 

những tác động tiêu cực của quan hệ huyết thống. Để tránh hiện tượng các dòng họ trong làng 

vây bè kết cánh, đưa người của họ mình vào nắm giữ chức xã trưởng, vào các năm Hồng Đức 

thứ 19 và thứ 27 (năm 1488 và 1496), vua Lê Thánh Tông quy định những người là anh em 

ruột, anh em con chú con bác, con cô con cậu, con dì con già và là thông gia với nhau không 

được cùng làm xã trưởng, nếu gặp những trường hợp nhiều người có quan hệ anh em họ hàng, 

thông gia cùng làm xã trưởng thì giữ lại một người đủ tiêu chuẩn nhất cho giữ chức, những 

người còn lại phải về làm dân [4; tr 296]. Còn với các cơ quan nhà nước, cũng từ thời vua Lê 

Thánh Tông (1460 - 1497), triều đình đã áp dụng luật “Hồi tỵ”, tức luật không cho phép quan 

lại được về nhậm trị tại quê đẻ, quê mẹ, quê vợ; những người có quan hệ huyết thống (và cả 

quan hệ hôn nhân, thầy trò, bạn bè…) cùng được làm việc tại một nơi, nếu gặp những trường 

hợp đó thì phải điều chuyển họ đi nơi khác (trừ các cơ quan về thiên văn, y tế). Luật “Hồi tỵ” 

cũng áp dụng trong thi cử, trong thanh tra. Nhờ có luật “Hồi tỵ” mà những tiêu cực của quan 

hệ huyết thống được ngăn chặn.  

Từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay, những yếu tố tiêu cực trên đây của quan hệ 

huyết thống vẫn tồn tại, thậm chí có lúc, có nơi “phát huy” cao độ, tạo ra những căng thẳng, 

phức tạp, gây khó khăn cho quản lý xã hội, như hiện tượng kéo bè kéo cánh trong làng, nhất 

là trong việc đưa người vào nắm các chức danh trong bộ máy quản lý hay những chức danh 

liên quan đến kinh tế, tạo ra các “chi bộ dòng họ, chính quyền dòng họ”, từ đó, các họ đông 

người có thế lực luôn tìm cách chèn ép các dòng họ khác để vun vén quyền lợi, nâng cao uy 

thế của dòng họ mình. Còn trong các cơ quan nhà nước, không hiếm các hiện tượng “con ông 

cháu cha” chiếm đầy các vị trí quan trọng, cả khi họ kém đức và không có tài, học hành chắp 

vá, thậm chí không được đào tạo đúng chuyên môn. 

Con người ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào cũng là sản phẩm của các điều kiện chính trị - 

kinh tế - xã hội; song ngược lại, con người với tư cách là chủ thể, lại có tác động trở lại tới sự 

phát triển. Mỗi tộc người trong quá trình lịch sử đã hình thành nên những tố chất, những đức 

tính, những tính cách riêng. Tùy các điều kiện chính trị - kinh tế - xã hội ở mỗi giai đoạn lịch 

sử mà những tố chất, đức tính, tính cách trên đây có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đối với 

sự phát triển của tộc người, của đất nước.  

Qua hàng nghìn năm lịch sử, dưới các thể chế kinh tế - xã hội khác nhau, các tộc người 

trên đất nước ta đã hình thành những tố chất, những đức tính, những tính cách riêng. Có nhiều 

tố chất, tính cách, truyền thống tốt đẹp, từng là “điểm tựa”, là nội lực để mỗi tộc người vượt 

qua được những khó khăn để đi lên, cùng các tộc khác đưa đất nước Việt Nam từng bước phát 

triển. Tuy nhiên, cũng có nhiều tính cách trở thành những mặt trái, những tính xấu, ảnh hưởng 

đến việc quản lý và phát triển xã hội. Dưới đây, chúng tôi đưa ra một số mặt trái, trong đó có 

mặt đã trở thành những tính xấu, ảnh hưởng đến việc quản lý xã hội và sự phát triển của đất 

nước hiện nay.  
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-  Tính cộng đồng, bình quân chủ nghĩa: Tính này có mặt tích cực là giúp các cộng đồng 

cư dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong điều kiện một nền kinh tế phát triển thấp, nhất là 

những khi gặp thiên tai, giặc giã; nhưng lại không coi trọng tính cách, tài năng cá nhân; làm 

cho tài năng không được khuyến khích phát triển, thậm chí có khi, người có năng lực, tài năng 

bị ghen ghét, bị trù úm, không có điều kiện phát triển. Như vậy, nếu năng lực, tài năng của 

nhiều cá nhân bị “triệt tiêu” sẽ làm chậm sự phát triển của đất nước.  

Tính cộng đồng còn làm cho con người sợ, thiếu dũng khí cá nhân trước các hiện tượng 

tiêu cực của xã hội, sợ trách nhiệm cá nhân trước một sự cố xảy ra trong công việc tập thể, 

tìm cách “đổ vấy” cho người khác, cho khách quan và cho cộng đồng; từ đó, xử lý các tiêu 

cực qua loa, xuề xòa, không tìm ra được nguyên nhân đích thực của vụ việc. 

- Đố kỵ tiểu nông, ghen ghét người khác hơn mình: Với người Việt, tính đố kỵ là hạn 

chế căn bản nhất, tính xấu lớn nhất vì không muốn người khác bằng mình và hơn mình nên 

khi thấy có người bằng, hơn mình thì ghen ghét. Tính đố kỵ tiểu nông được nảy sinh trên cơ 

sở kinh tế thấp kém, dựa trên nền tư hữu nhỏ, manh mún và phân tán. Tính chất “cá đối bằng 

đầu” giữa những con người sản xuất nhỏ, sở hữu nhỏ, giữa các phe phái ngầm làm cho người 

Việt “không chịu nhau”, đối xử với nhau theo phương cách “bằng mặt nhưng không bằng 

lòng”. Bề ngoài thì xởi lởi, vui vẻ với nhau, nhưng bên trong thì tìm cách làm giảm uy tín và 

sự đi lên của “đối thủ”. Điểm khác biệt lớn nhất của đố kỵ tiểu nông với đố kỵ đại công 

nghiệp hay đại thương nghiệp là cách giải quyết sự chênh lệch, hơn kém nhau, hay phương 

cách vượt lên “đối thủ”. Nếu cư dân đại công nghiệp, hay đại thương nghiệp “đánh sập” đối 

thủ bằng các quy luật cạnh tranh (tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá 

thành sản phẩm so với đối thủ) thì người sản xuất tiểu nông lại giải quyết sự đố kỵ không theo 

quy luật đó, mà bằng các biện pháp nói xấu, cố tình phủ nhận năng lực của người khác, nhiều 

khi bằng những hành vi phi đạo đức, vi phạm pháp luật.  

- Ham muốn quyền lực và dễ tha hóa quyền lực: Xã hội truyền thống của các tộc người 

ở Việt Nam có nền kinh tế phát triển thấp, phân hóa không triệt để.Không có tầng lớp nào 

khống chế được xã hội bằng thế lực kinh tế, mà phải từ vị thế xã hội để mưu tính sự khá giả 

về kinh tế. Cùng với nền kinh tế này, xã hội Việt Nam lại dựa trên hệ tư tưởng Nho giáo, đề 

cao kẻ sĩ, đề cao vua quan được coi là “quân tử”. Gắn với hệ tư tưởng này, Nhà nước là một 

hệ thống quan lại theo chế độ “đẳng cấp” với những quyền lợi về vật chất và tinh thần khác 

nhau rất rõ nét. Sự thành đạt của con người Việt Nam trong xã hội truyền thống được đánh giá 

chủ yếu thông qua hệ thống quan chức này (cùng với hệ thống ngôi thứ đình trung ở làng xã), 

chứ không phải bằng năng lực chuyên môn, nhất là năng lực làm kinh tế. Vì thế, con người 

Việt Nam thường hướng vào các giá trị quyền lực, tìm cách để đứng vào hệ thống quyền lực 

mà không chú trọng đi bằng con đường chuyên môn; và khi đã có một vị thế trong hệ thống 

quyền lực thì tìm cách “ở yên, giữ lâu” vị trí đó. Tâm lý này cùng với tâm lý đố kỵ tiểu nông, 

tâm lý cục bộ làng xã gây ra nhiều tiêu cực, như gây bè kéo cánh để chạy chức chạy quyền, 

giữ chức quyền, hạ bệ nhau... Những biểu hiện trên đây vẫn diễn ra trong xã hội ngày nay. 

- Bè cánh, cục bộ: Mặt trái này được hình thành trên cơ sở tâm lý làng, với các biểu 

hiện, tác hại như đã trình bày ở trên và vẫn tiếp diễn trong xã hội ngày nay. 
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- Tùy tiện, dễ làm bừa, làm càn, dễ vi phạm pháp luật: Cơ sở kinh tế của các tộc người 

Việt Nam đều là nông nghiệp, làm ăn theo mùa vụ, yếu tố “thì” (cấy, gieo hạt, thu hoạch đều 

phải đúng hạn, trong điều kiện khí hậu thay đổi thất thường, sản xuất dựa vào lao động thủ 

công và kỹ thuật cơ bắp) nên nhiều khi phải giải quyết tình thế, hay giải quyết lấy được, do 

vậy, người nông dân dễ tùy tiện, phá rào, vượt các nguyên tắc thường lệ và nguyên tắc chung. 

Với nền kinh tế tự cấp tự túc, cộng đồng buôn làng cổ truyền là nơi sinh sống truyền đời 

của các thế hệ, các tộc người nên các cộng đồng đó được quản lý chủ yếu bằng phong tục, luật 

tục (với các tộc người thiểu số, nhất là với các tộc người ở Tây Nguyên thì pháp luật hoàn 

toàn vắng bóng), bằng lệ làng và hương ước (với người Việt, pháp luật chỉ can thiệp khi làng 

xã không giải quyết được). Các tầng lớp cư dân của các tộc người đều không được trực tiếp 

tiếp  xúc với các văn bản pháp luật mà chỉ được biết luật thông qua những giảng giải của các 

chức dịch trong các kỳ hội làng hay những dịp đầu năm. 

Đây là những nhân tố chính yếu làm cho người Việt Nam chỉ biết, chỉ quen sống với lệ 

làng, với luật tục, coi lệ làng là giá trị cao hơn “phép vua thua lệ làng”; không biết, không 

hiểu và không quen sống với luật pháp (hiện tượng mù luật), dễ vi phạm pháp luật với những 

biểu hiện từ những biểu hiện nhỏ nhất là thiếu ý thức nơi công cộng, vi phạm luật giao thông; 

đến những biểu hiện lớn và trầm trọng hơn. Mặt trái này đang hàng ngày, hàng giờ tác động 

xấu đến sự bình ổn của xã hội, đến việc quản lý xã hội và sự phát triển của đất nước. 

3. Kết luận 

Tóm lại, từ giữa thế kỷ XV trở đi, thể chế dân chủ được hình thành từ công xã nông 

thôn của làng ở hầu hết các tộc người đã mất dần, thay thế bằng thể chế tự trị - tự quản trong 

khuôn khổ của Nhà nước chuyên chế, thiếu dân chủ hay như nhà Dân tộc học Trần Từ nhận 

xét, đó là thứ dân chủ hình thức hay dân chủ theo “đẳng cấp” [3]. Thực chất là sự mất dân 

chủ nghiêm trọng hay không có dân chủ. Tính dân chủ hình thức hay “dân chủ đẳng cấp” 

hoặc mất dân chủ (tùy mức độ theo từng vùng) đã để lại những hậu quả nặng nề cho làng xã 

và cho người nông dân, cũng như cho sự phát triển của đất nước. Nó làm cho tài năng cá nhân 

không có điều kiện phát triển, từ đó, năng lực sáng tạo và trí tuệ của từng cộng đồng không 

được phát huy, làm cho làng xã hàng nghìn năm dẫm chân trong một thế “bùng nhùng”. Đặc 

biệt, tính tự trị - tự quản tương đối khép kín đã tạo ra sự lạm quyền, dẫn đến “tha hóa quyền 

lực” của một số chức viên trong bộ máy quản lý làng xã. Những bất cập của tư tưởng cục bộ 

làng xã trên đây đặt ra cho Nhà nước cần thận trọng trong việc thiết lập các đơn vị hành chính 

các cấp, nhất là cấp xã cho phù hợp. 
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SOME INFLUENCES OF VILLAGE INSTITUTIONS  

AND TRADITIONAL PEOPLE ON SOCIAL MANAGEMENT  

IN VIETNAM NOWADAYS 

      Nguyen The Anh, Ph.D student 

       Nguyen Dinh Thao, M.A 

 

Abstract: The paper focuses on analyzing the negative side of traditional Vietnamese 

culture and people as well as the influence of village institutions on the current social 

organization and administration. These factors create inadequacies in social management as 

well as generate negative effects that affect the development of the country. We need to be 

aware and have a more frank view of these factors to have practical solutions to the 

development process in our country today. 

Key words: village institution; social organization; Vietnamese rural area 
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MỘT VÀI KHÍA CẠNH TRONG DIỄN TRÌNH  

CỦA PHẬT GIÁO TRÊN ĐẤT VIỆT TRƯỚC THẾ KỶ XX 

Trần Lâm Biền
1
 

 

Tóm tắt: Phật giáo ra đời từ thế kỷ VI (TCN) ở Ấn Độ và là một trong những tôn giáo 

lớn của thế giới. Người Việt từ đầu Công nguyên đã được tiếp xúc với Phật giáo. Từ đó đến 

nay, dù lúc thăng, lúc trầm, Phật giáo đã tác động khá rõ nét tới tư tưởng, tâm hồn của các 

tầng lớp xã hội Việt và để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử, văn hóa Việt Nam. Bài viết bàn về 

một vài khía cạnh trong diễn trình của Phật giáo trên đất Việt trước thế kỷ XX có liên quan 

đến những vấn đề then chốt của tư tưởng xã hội qua từng thời kỳ lịch sử, từ đó góp phần làm 

sáng rõ hơn một số nội dung thuộc về bản sắc văn hóa dân tộc Việt. 

Từ khóa: Phật giáo; diễn trình phát triển; Việt Nam. 

 

Phật giáo đã hình thành từ khoảng 600 năm trước Công nguyên, trên tiểu lục địa Ấn Độ 

của một cộng đồng cư dân có nhiều nhà tư tưởng lớn "chìm" trong môi trường tâm linh siêu 

việt. Phật giáo ra đời là một sự kiện lịch sử tất yếu của nhân loại, nhằm dung hòa những nỗi 

bất công của con người trong một xã hội đã phân hóa làm nhiều đẳng cấp. Với Phật giáo, mọi 

thành phần, tầng lớp trong bất kể xã hội nào cũng đều tìm được "chỗ đứng" cho mình, vì 

trước hết, đó là một hệ triết học mở, không cực đoan, áp đặt, không đấu tranh để giành lấy 

một cương vị nào trong thế giới nhân sinh. Phật giáo đã đi sâu vào nhiều mặt của thế giới 

quan và nhân sinh quan để làm cứu cánh giải thoát, đặc biệt là ở mặt tư tưởng, hướng tới cái 

tâm “như như tự tại” (Tâm: cái cốt lõi, cái thần thức ẩn tàng trong mỗi chúng sinh; như như: 

là lý thể và pháp tính đều như nhau không sai không khác, là trung đạo, là tướng của Niết 

Bàn; tự tại: rời khỏi sự trói buộc của phiền não). Trong ứng xử với cuộc đời thế tục, tín đồ 

Phật giáo nương theo lời dạy của đấng Như Lai mà gắng thực hiện tứ đại vô lượng tâm (đại 

từ, đại bi, đại hỉ, đại xả), coi mọi trở ngại trên cõi đời, suy cho cùng, chỉ do cái “nghiệp” mà 

ra... Trên thực tế, chưa có một hệ triết học hoặc tôn giáo nào có thể dễ thích nghi một cách 

mềm dẻo để nhập mình vào mọi xã hội có hoàn cảnh khác nhau như Phật giáo. Một đặc điểm 

khác rất đáng tôn trọng là Phật giáo chủ trương “tùy duyên mà hóa độ”, tự dung hội với các 

dòng tư tưởng và tín ngưỡng nơi nó tiếp cận, không làm biến dạng nền văn hóa truyền thống ở 

nơi Phật pháp được hoàng dương. Nó chỉ vì nỗi khổ đau của mọi chúng sinh, nó gạt bỏ ý đồ 

thống trị xã hội, vì thế nó khác rất xa các tôn giáo cũng mang tính thế giới như Gia Tô giáo 

hoặc đạo Islam. Bởi vậy, đã hàng ngàn năm, tu sĩ Phật giáo không phải là đối tượng gạt bỏ 

của các chính thể, họ dễ dàng “len lỏi” được vào quần chúng một cách ôn hòa, để rồi góp 

phần đẩy nhanh hơn sự phát triển của nền văn hóa bản địa. Tất nhiên, sự đan xen văn hóa là 

điều không thể tránh khỏi, song, chưa ở đâu Phật giáo bị chối bỏ một cách tàn bạo. Ở châu Á, 

nhiều dân tộc đã theo Phật giáo, nhưng tùy theo điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa, xã hội 

riêng, mỗi nước đã tiếp thu theo cách của mình. Có thể tin được rằng, ngay từ những năm đầu 

Công nguyên, người Việt đã được tiếp xúc với Phật giáo. Từ đó tới nay, lúc thăng lúc trầm, 

                                           
1
 Cục Di sản Văn hóa 
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nhiều dấu ấn của Phật giáo đã để lại trên đất Việt, mặt nào tôn giáo này đã tác động tới cả 

phong tục tập quán, tình cảm, tư tưởng của mọi tầng lớp xã hội. 

Đất Việt nằm giữa đường giao thông của hai nước lớn, hai nền văn minh cổ xưa nhất ở 

châu Á và có thể nói cũng là của thế giới, đó là Ấn Độ và Trung Hoa. Với điều kiện như vậy, 

tất nhiên Việt Nam không thể phát triển văn hóa một cách hoàn toàn độc lập, sự ảnh hưởng 

trên các phương diện giao lưu dù vô thức hay hữu thức, với cả hai nước lớn này, là lẽ tất yếu. 

Vào giai đoạn đầu, khó có thể xác định được cụ thể các tông phái nào đã chi phối tới Phật 

giáo Việt, mà chúng ta chỉ có thể tạm xác nhận được một con đường đi của Phật giáo đã theo 

các nhà sư Ấn Độ qua biển trực tiếp vào đất này, để góp phần tích cực tạo nên một ngôi chùa 

cổ nhất ở Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) là chùa Địa Ngục trên núi Thạch Bàn (nay chỉ 

còn giữ được tên gọi mà không còn dấu tích vật chất của thời khởi dựng), và sau đó là một 

trung tâm ở Luy Lâu (Bắc Ninh). Với đường biển, Phật giáo và Bà La Môn giáo từ Ấn Độ 

tràn tới hầu khắp các nước Đông Nam Á, làm cho trong những biểu hiện về tạo hình không 

thể tránh khỏi sự trộn pha với tạo hình bản địa, khiến nghệ thuật Phật giáo không khỏi mất đi 

vẻ tinh khiết nguyên sơ. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Phật giáo đến Bắc Việt còn sớm hơn 

đến các trung tâm Phật giáo Bành Thành và Lạc Dương ở Trung Hoa. Điều này rất có thể là 

sự thực, song đứng trên bình diện xã hội và văn hóa, thì ý nghĩa của sự kiện đó chưa mấy nổi 

bật, vì điều quan trọng hơn là Phật giáo đã chi phối tới cuộc sống tinh thần của quảng đại dân 

Việt ra sao? Dòng nào tác động và có vai trò thực sự với xã hội, đã dể lại dấu tích gì? Ảnh 

hưởng của nó với hậu thế?... Theo dòng lịch sử, sách Thủy Kinh chú (thế kỷ thứ VI) đã cho 

biết: Sau một thời với những chiến tích oanh liệt, vua Asoka (A Dục) hối hận trước các cuộc 

chinh chiến đẫm máu, nên đã hồi hướng Phật đạo. Nhà vua đã chuyên tâm làm điều thiện, 

hoằng dương Phật pháp, và một trong những ngôi tháp đã được nhà vua cho dựng là ở đất 

Việt (thế kỷ III trước Công nguyên, có thể ở Tam Đảo, mà thời kỳ đó gọi là núi Nê Lê…). 

Vào thời Sĩ Nhiếp (cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III), có lẽ Phật giáo đã chân đứng vững chắc ở 

Luy Lâu, nhiều cao tăng người Ấn và Trung Á đã tới đây truyền đạo. Cũng thời này, nhiều 

nhà sư nổi tiếng đã tu ở các chùa có nhiều đặc tính Việt tại Luy Lâu, như Khâu Đà La 

(Ksucha) hay Kỳ Vực (Jivaka). Câu chuyện về Man Nương trong mối quan hệ với Khâu Đà 

La tuy là huyền thoại nhưng phảng phất hiện thực ngay từ buổi đầu Phật giáo ở Việt Nam đã 

sớm kết hợp với tín ngưỡng bản địa để cho một số thần linh nông nghiệp (có lẽ ít nhiều đã 

chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa) hóa thân thành Phật, như ở chùa Bà Dâu (Tháp Vân - 

thần Mây hóa Phật), chùa Bà Đậu (Pháp Vũ - thần Mưa), chùa Bà Giàn (Pháp Lôi - thần 

Sấm), chùa Bà Tướng (Pháp Điện - thần Chớp). Sự tích còn gắn với nhiều phép lạ có tính chất 

phù thủy, có thể những chi tiết này được bổ sung dần về sau, song ít nhiều vẫn nói lên một 

đặc tính của tâm hồn Việt trong mối quan hệ với thế giới siêu nhiên là thích và tin ở sự linh 

dị. Cũng nổi lên trong giai đoạn đầu của thiên niên kỷ thứ nhất, đất Việt còn có nhiều nhà lý 

luận Phật học nổi tiếng như Mâu Bác với Lý hoặc luận, rồi Khương Tăng Hội, Chi Cương 

Lương Tiếp, Ma Ha La Kỳ Vực... Bóng dáng của Thiền Tông, và nhất là yếu tố Mật tông đã 

theo các đại sư này mà toả sáng trên đất Việt, để cho sức mạnh của Phật giáo ngày một thấm 

sâu vào dân chúng. Và như nhà sư Đàm Thiên đã nói với Tùy Văn Đế: "Xứ Giao Châu có 

đường thông sang Thiên Trúc (Ấn Độ), khi Phật giáo chưa phổ cập ở Giang Đông... mà nơi 

ấy đã xây ở Luy Lâu hơn hai mươi ngôi bảo sát (nơi thờ Phật), độ được hơn 500 nhà sư, dịch 
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được 15 bộ kinh rồi..." (Thiền uyển Tập Anh Ngữ Lục - Truyện Thông Biện). Chi tiết này đã 

khẳng định vị trí của Phật giáo ở đất Việt, nó không chỉ chứng tỏ Phật giáo vào Luy Lâu sớm 

hơn đến Bành Thành, Lạc Dương, mà nó như một trong những báo hiệu về sức sống tiềm ẩn 

sẽ hội nhập với tinh thần quật khởi để lập quốc của dân Việt ở cuối thời Bắc thuộc. 

Vào thế kỷ thứ V và thứ VI, Phật giáo ở đất Việt đã phát triển khá mạnh. Dưới bóng áo 

cà sa, một người con Phật đã từng làm vua nước Vạn Xuân (Lý Phật Tử - hậu Lý Nam Đế). 

Rõ ràng, Phật giáo có thể đã tác động mạnh vào xã hội như một nhân tố để tập hợp lực lượng. 

Cuối thế kỷ VI, sự xuất hiện của Tì Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci) đã như khẳng định một hướng 

đi của Phật giáo Việt. Tông phái này tồn tại một cách dai dẳng, truyền thừa nhiều thế hệ. Chắc 

rằng, do ăn sâu bám rễ được vào quần chúng nên phái này đã có nhiều đóng góp cho công 

cuộc xây dựng ý thức độc lập của dân tộc. Một số nhà sư của dòng Tỳ Ni đã là những trí thức 

lớn có vai trò góp phần quyết định tới bộ mặt văn hóa xã hội. Có thể thấy rất rõ uy thế của sư 

Vạn Hạnh (thế hệ thứ 12) và em ông là Lý Khánh Văn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, 

lập ra triều Lý. Rồi Từ Đạo Hạnh và nhiều nhà sư khác nữa đã đi vào huyền thoại dân dã một 

cách sâu đậm. Chính Từ Đạo Hạnh đã gợi ý cho nhiều nhà nghiên cứu suy nghĩ về một dòng 

Phật giáo du nhập vào đất Việt, theo đường sông Hồng, từ phía Tây Bắc của Bắc Bộ. Xu 

hướng của Phật phái Tỳ Ni không hoàn toàn đặt trọng tâm vào nghĩa “cứu cánh” của Phật 

pháp, mà tìm về giải thoát, Niết Bàn bằng cả những phương sách khá xa với giáo lý gốc của 

nhà Phật. Nó gần gũi với Mật Tông, mặt nào đó gần thứ đạo mang nét phù thủy, nó như lưu 

tâm tới thiền tọa và những mật ngữ để thúc đẩy sự tinh tiến của trí tuệ, dẫn tới giác ngộ. 

Người ta tin rằng: trong vũ trụ có những siêu lực tiềm ẩn nào đó, và bằng vào cách tu riêng, 

có thể sử dụng để thành chính quả. Phái này như làm cơ sở tinh thần cho chùa làng. Tất nhiên, 

trong các ngôi chùa ở đất Việt lúc đó, không thể tránh khỏi sự hội nhập vào nó cả các thần 

linh địa phương, hay nói một cách khác, các thần linh này đã được Phật giáo hóa.  

Một Phật phái khác thuộc dòng Vô Ngôn Thông vào đất Việt đầu thế kỷ IX
2
. Phật phái 

này có vẻ như đi sâu vào nghĩa cứu cánh của Phật pháp, song chủ trương thuyết “đốn ngộ”, 

cho rằng con người có thể đạt được giác ngộ trong một thời gian ngắn bằng cách tu trì đặc 

biệt. Phái này chịu ảnh hưởng của tông Tịnh Độ để mặt nào đó tìm về lẽ huyền vi của đạo, nó 

ít phổ cập được đến quần chúng, vì lối tu “tâm tưởng”, có màu "xuất thế gian". Tuy nhiên, 

nếu quả thực tự nhà sư tên là Vô Ngôn Thông (thông hiểu và tu theo lối “nói các lời không 

nói”), thì chính ông đã chấp vào cái vô ngôn. Nhưng cũng có thể tên ông là do người đời sau 

đặt cho, bởi từ lối tu quán bích (day mặt vào tường, nhìn vào một điểm để tập trung tư tưởng), 

lặng im suy ngẫm về lẽ đạo mà tìm tới Diệu Tâm Chân Như
3
 thì ông đã là một hiện thân đáng 

tôn sùng của một số trí thức Phật giáo. Hiện nay, phái Vô Ngôn Thông chỉ còn để lại cho 

chúng ta một mảnh lịch sử gắn với chùa Kiến Sơ (Gia Lâm - Hà Nội), vài dòng trên sách vở 

và niềm hoài niệm man mác trong một số nhà tu hành uyên bác. Chắc rằng, ở đương thời, tuy 

                                           
2
 Vô Ngôn Thông (759? - 826), là một vị Thiền sư Trung Quốc, đệ tử của Thiền sư nổi tiếng Bách Trượng Hoài 

Hải. Năm 820, ông qua Việt Nam, ở tại chùa Kiến Sơ (nay thuộc Gia Lâm - Hà Nội), thành lập phái thiền Vô 

Ngôn Thông. Nhà sư mất năm 826, và phái thiền này kéo dài được 17 thế hệ. 
3
 Diệu tâm chân như: (Diệu tâm: cái tâm tinh tế trong sạch nhiệm màu không vướng vào phiền não; Chân như: 

chân thật, không biến đổi, Phật tính). Diệu tâm chân như là Phật tâm với lòng đại từ bi trí tuệ hơn hết, giác ngộ 

hơn hết. 
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nó có một hệ thống truyền thừa, nhưng ảnh hưởng của phái này với xã hội Việt chắc là chưa 

được sâu đậm. Vì thế nó cũng ít chi phối tới tạo hình như ở một số phái khác.  

Một Phật phái thứ ba đáng quan tâm đã được hình thành vào đầu thời tự chủ, đó là phái 

Thảo Đường
4
. Phái này không chỉ tập trung vào tìm diệu pháp trường tồn, mà mặt nào đó chủ 

trương phải vì thế tục, vì sự ổn định và phát triển của xã hội đường thời. Nét đáng quan tâm 

của nó là hoằng dương Phật pháp trong giới trí thức Nho học, để đem nhà Nho đến với Phật 

đài. Có nghĩa, ngay từ khi giành được độc lập, giới cầm quyền đã sớm thấy Phật giáo tuy rất 

có ưu thế trong tâm trí dân chúng, nhưng với đặc tính từ bi và thoát tục, nó khó hội được các 

điều kiện cần và đủ để tổ chức một xã hội hoàn chỉnh, đủ sức đương đầu với những biến cố 

lịch sử và hoàn cảnh xã hội đương thời. Cho nên, mặc dù nhà Lý được nhiều nhà sư trí thức 

thuộc dòng Tỳ Ni ủng hộ, nhưng họ đã sớm phải lập ra một thiền phái khác, để vừa dung hòa 

được với xu thế thượng trí của Phật giáo vừa sử dụng được khả năng tổ chức xã hội của các 

nhà Nho. Biểu hiện cụ thể là trong 19 người thuộc sáu thế hệ của phái này chỉ có mười người 

xuất gia, còn chín người khác là vua quan đương nhiệm (chính Lý Thánh Tông là thế hệ thứ 

hai của phái này). Ở mặt kiến trúc, có thể nghĩ, các đại danh lam đương thời là thuộc về phái 

Thảo Đường, và, do từ đặc tính của phái này mà một số kiến trúc phi Phật cũng được nhà 

nước bảo hộ để nảy sinh và tồn tại, điển hình như Văn Miếu.  

Sự quan tâm tới Nho giáo để xây dựng chính quyền quân chủ chuyên chế khiến cho 

tầng lớp Nho sĩ ngày một phát triển, tiến tới chỗ họ loại dần tầng lớp trí thức Phật giáo ra khỏi 

chính trường. Một trớ trêu của lịch sử là, khi một bộ phận Nho sĩ đã có chân đứng vững chắc 

về địa vị xã hội, thì một số người đã nảy sinh ý thức tiêu cực nặng nề. Họ ra sức bài bác Phật 

giáo, coi thường văn hóa dân tộc, hầu như họ muốn coi văn hóa nghệ thuật ở quê hương của 

Nho giáo là một mẫu mực cần noi theo. Xu hướng này đã tác động “xấu” tới nhiều mặt của xã 

hội, khiến cho chính tầng lớp "quý tộc" cao cấp thời Trần cũng phải phản ứng lại. Sự phản 

ứng này phần nào đã đồng nhất với tinh thần dân tộc độc lập. Trong gần ngàn năm tự chủ ở 

thiên niên kỷ thứ hai, hệ thống tư tưởng chính thống của xã hội Việt cơ bản chỉ thay đổi giữa 

Phật và Nho. Khi lòng tin vào Nho giáo và đạo đức của nó bị khủng hoảng hay phát triển lệch 

đường thì bao giờ Phật giáo cũng được cầu viện tới để làm cân bằng cho tinh thần xã hội. Đặc 

tính này như một tiền đề cho việc nảy sinh ra Phật phái Trúc Lâm ở thời Trần (thế kỷ XIII - 

XIV). Mặt khác, có thể nghĩ rằng, dưới thời Bắc thuộc và thời Lý, nhiều Phật phái đã du nhập 

vào đất nước ta, trong đó chắc chắn có Tịnh Độ tông, song phái này như còn khó có thể phát 

triển khi xu hướng của xã hội đang cần củng cố để khẳng định vấn đề tồn tại dân tộc. Nhưng, 

tới thời Trần thì hoàn cảnh đã có nhiều thay đổi, vai trò của những trí thức tu theo Phật giáo bị 

trả về với “môi trường” của họ trong khi ngôi chùa ít nhiều đã bị một số kiếp tu tha hóa lợi 

dụng. Hội mọi điều kiện lại khiến Phật giáo dưới thời Trần đã có bước chuyển hướng, nhiều 

người trong tầng lớp quý tộc Trần đã tìm tới cửa Tịnh Độ tông (một tông phái có thể đã tồn 

tại trên đất Việt từ trước) lấy A Di Đà làm trung tâm sinh hoạt tâm linh. Trong đó, một người 

điển hình về sự uyên thâm Phật pháp là Tuệ Trung Thượng Sĩ, ông đã thể hiện cái sâu lắng 

bên trong tâm mình bằng các câu thơ sau: 

                                           
4 Thảo Đường: Một nhà sư Trung Hoa thuộc dòng của Tuyết Dậu và Vân Môn. Dòng này chủ trương đem nhà 

Nho tới Phật đài. Thảo Đường truyền đạo ở Chăm Pa, bị nhà Lý bắt làm tù binh (qua chiến tranh với Chăm Pa). 

Sau được phát hiện, vua Lý Thành Tông rất quý và tôn sùng rồi trở thành thế hệ thứ nhất của phái Thảo Đường. 
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Tâm nội Di Đà tử ma khu, Đông Tây Nam Bắc pháp thân chu 

Trường không chỉ kiến cô luân nguyệt, sát hải trừng trừng dạ mạn thu. 

(Di Đà vốn thực pháp thân ta, Nam Bắc Đông Tây khắp chói lòa 

Trăng thu ngự giữa trời cao rộng, đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa)
5
. 

Tuệ Trung đề cao sự giác ngộ, chú trọng kiến tính. Ở ông, một tính chất nổi lên rõ rệt là: 

vô chấp
6
, không phân biệt ngã nhân với tha nhân, với ông thì “Niết Bàn vô trụ xứ”. 

Sự hình thành Phật phái Trúc Lâm trước hết là một nhu cầu của xã hội đương thời, nó 

chống lại sự "nô dịch" của văn hóa phương Bắc, mặc nhiên nó trở nên đậm tính dân tộc, để là 

một nền tảng thuộc cá tính Việt. Buổi đầu với xu hướng tiến bộ như vậy cộng với sự ưu đãi 

của triều đình nên Phật phái này phát triển rất mạnh. Song, mặc dù những người tiền bối/thân 

của Phật phái Trúc Lâm đã từng chủ trương sống trong lòng thế tục, hòa ánh sáng Phật pháp 

vào cuộc đời bụi bặm... nhưng, chính Trúc Lâm Đệ Nhất Tổ đã kêu gọi xóa bỏ các ngôi đền 

dân dã, để làm trong sạch Phật giáo, không muốn dung hòa với tín ngưỡng địa phương. Mặt 

khác, khi sự bảo trợ của triều đình không được thường xuyên nữa, thì mặc nhiên phái Trúc 

Lâm cũng bị tàn phai dần. Rõ ràng, phái này chỉ nổi lên với vài ba vị tổ cùng sống một thời, 

những nhà sư kế tục ít được nhắc tới, khiến cho gần 500 năm sau Ngô Thời Nhậm đã tự xưng 

là Trúc Lâm Đệ Tứ Tổ. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ rằng, với Trúc Lâm, tính chất triết 

học của Phật giáo ở đất Việt được đẩy mạnh hơn một bước. Trên phạm vi của kiến trúc Phật 

giáo, rõ ràng còn nhiều ngôi chùa thời Lý mang nặng nét cầu xin, ước vọng (như:  Phật 

Tích, Vạn Phúc, Diên Hựu, Báo Ân. . . ),  thì dưới thời Trần, phần nào ý nghĩa một số tên chùa 

đã thay đổi (như: Đại Bi, Phổ Minh, Thanh Mai, Sùng Quang...). Một đặc điểm khác là: Ngay 

ngôi chùa của triều đình cũng không còn kiêm hành cung nữa và chùa làng cũng được làm 

bằng chất liệu bền vững hơn, nên tới nay vẫn còn để lại cho chúng ta nhiều dấu tích cụ thể. 

Vào thế kỷ XV, ở nước ta, Nho giáo đạt tới đỉnh cao của nó, chính quyền chuyên chế có chủ 

trương hạn chế Phật và Đạo, khiến cho dấu tích kiến trúc dân dã khó tìm được. Nhưng, sang 

thế kỉ XVI - thời Mạc, chúng ta đã gặp khá nhiều chùa và tượng Phật, Bồ Tát... Hiện tượng 

này như một sự “phục hưng” của Phật giáo gắn với một bước “sang trang” mạnh mẽ hơn của 

văn hóa cung đình, chuyển sang đậm hơn yếu tố dân gian. Nhiều phụ nữ trong triều đình đã 

có công lớn với chùa. Song, vào giai đoạn này chưa thấy nổi lên những tông phái cụ thể nào, 

có lẽ vì nhà Mạc đã bị các triều đại sau xếp là ngụy triều, nên các vấn đề văn hóa lịch sử xã 

hội của thời đó ít được ghi chép lại đầy đủ. Dù vậy, bằng vào những hiện vật gắn với Phật 

giáo của đương thời, chúng ta vẫn thấy bóng dáng của dòng Phật giáo phương Bắc đã thâm 

nhập vào nước ta một cách mạnh hơn. Trong một chừng mực nào đó, có thể nói rằng Phật 

giáo suy thoái từ cuối thời Trần, bị hạn chế vào thời Hồ Quý Ly và đặc biệt trong thời Lê sơ 

(thế kỉ XV), dưới góc độ tư tưởng chính thống nó bị lu mờ trước Nho giáo. Vì thế, có thể nghĩ 

Phật giáo đã được phục hồi phần nào dưới thời Mạc, kéo nền nghệ thuật tạo hình tương ứng 

chuyển sang một bước phát triển mới, như tạo tiền đề cho sự đa dạng hóa của Phật điện từ thế 

kỷ XVII về sau. Rõ ràng, sự khủng hoảng trầm trọng của lòng tin vào Nho giáo, được biểu 

hiện bằng cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn phân tranh, đã tàn phá đất nước, 

                                           
5
 Theo Nguyễn Lang, Việt Nam phật giáo sử luận, Nxb Lá Bối, Paris 1977. 

6
 Vô chấp: Không lệ thuộc vào bất kể một điều kiện, sự việc nào. 
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cũng tạo điều kiện xô đẩy con người trở lại mạnh hơn với Phật giáo. Đó là điều kiện để các 

tông phái như Lâm Tế và Tào Động được du nhập sâu hơn vào xã hội Việt
7
. Tuy nhiên, ở 

đương thời và sau này thì sự phân biệt giữa các tông phái không được rành mạch lắm. Dù vậy, 

nó vẫn là nền tảng của những ngôi chùa kiểu "trăm gian", với sự tham gia tích cực của tầng 

lớp trên. Nổi lên trong phái Lâm Tế là thiền sư Liễu Quán, Nguyên Thiều... Các vị này đã tạo 

cho Phật giáo Việt ở Đàng Trong (trước đó nặng yếu tố Trung Hoa) chuyển mạnh hơn sang 

màu sắc dân tộc. Còn phái Tào Động với trụ cột là nguyên tắc năm địa vị giữa cái Tuyệt Đối 

(Thẳng) và Tương Đối (Nghiêng). Thẳng và Nghiêng không phải khác nhau, mà thực chất là 

mối quan hệ đối đãi. Thẳng là cái "không" (bản thể) chân thực, Nghiêng là “diệu hữu”. Tông 

Tào Động còn bàn tới năm địa vị của vua - tôi, lấy ngồi thiền làm trọng tâm (chỉ quán đà tọa), 

nổi lên ở đất Bắc là tổ Thủy Nguyệt. Với đặc tính này, Tào Động phần nào đã phù hợp với 

nhu cầu cần củng cố của chế độ quân chủ chuyên chế đương thời. Cuối thể kỉ XVII, Phật giáo 

cũng không đủ sức cứu vớt được sự khủng hoảng xã hội, người dân thôn dã ít tập trung vào 

chùa mà dồn sức đẩy ngôi đình lên tới địa vị vàng son, trở thành trung tâm văn hóa của làng 

xã. Sang thế kỷ XVIII, mặc dù đây đó vẫn có một số chùa mới được dựng, nhưng phải tới 

cuối thế kỷ, dưới thời Tây Sơn, phần nào Phật giáo mới như được đề cao trong sự ủng hộ của 

nhiều trí thức Nho học và một số quan lại tân triều, từ đó tạo điều kiện cho một số chùa đặc 

biệt ra đời (chùa Kim Liên, chùa Tây Phương…) 

Sang thế kỷ XIX, dưới triều Nguyễn, về mặt tinh thần, ít nhiều Phật giáo được triều 

đình nâng đỡ
8
. Đồng thời, chính sách đầu thời Nguyễn vẫn chưa tỏ ra khắt khe lắm, xã hội 

khá ổn định. Vì thế, đình chùa ở khoảng đầu thế kỷ XIX đã được làm lại khá khang trang, 

nhất là các chốn tổ (nơi tụ hội các nhà sư trong dịp kết hạ). Điển hình có thể kể tới chùa Đức 

La (chốn tổ gốc của Thiền phái Trúc Lâm, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), chùa Bổ (nay 

đã sửa lại gần như hoàn toàn, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), chùa Thiên Mụ (Huế) và 

nhiều chùa khác nữa. Ngoài một số chùa được sự bảo trợ của triều đình, thì nhiều chùa khác 

được làm lại với sự đóng góp của dân, dưới sự chủ trì của một số tổ chức nào đó trong làng 

hay do một người có chức vị, hoặc do chính nhà sư trụ trì của cảnh chùa. Khoảng từ giữa thế 

kỷ XIX, nền kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, tầng lớp thương nhân quyên cúng nhiều cho 

chùa, với ý nghĩa như một khoán ước. Các nhà sư vì thế có kinh phí mở rộng chùa và tạc 

tượng. Từ đây, tượng trong các chùa đông dần hẳn lên, đôi khi có cả tượng theo tích riêng của 

từng nơi (như chùa Hoè Nhai - Hà Nội). Tình hình như nêu trên cùng sự khủng hoảng lòng tin 

vào hệ tư tưởng chính thống của xã hội, từ nửa cuối thế kỷ, đã thúc đẩy cho tín ngưỡng dân 

gian và mặt nào là mê tín dị đoan có điều kiện phát triển mạnh hơn. Cửa chùa không chỉ là 

chốn tu tâm, mà còn là nơi "đồng cô bóng cậu". Nhà sư đôi khi vì lợi đã mải mê việc Thánh 

hơn việc Phật. Rồi ngay trong cảnh chùa, điện Mẫu được lâp nhiều hơn, trở thành nơi cúng 

bái "sầm uất" dưới bóng áo cà sa. Phật và Thánh được nhập lại để trở thành một tập thể thần 

                                           
7
 Tông Lâm Tế và Tông Tào Động đều xuất phát từ Thiền Tông ở Trung Quốc do Lục Tổ Huệ Năng lãnh đạo, 

thịnh hành ở phía Nam, truyền mạnh vào đất Việt trong thế kỉ XVII, Tông Lâm Tế phát triến mạnh ở Đàng 

Trong (Nam) còn Tông Tào Động phát triển mạnh ở Đàng Ngoài (Bắc). Khi vào Việt Nam, sự khác biệt giữa hai 

tông chỉ còn rất ít. 
8
 Các chúa Nguyễn tin sùng Phật giáo, muốn dựa vào Phật giáo để củng cố chính quyền. Thời Vua Gia Long 

phần nào đề cao Nho, nên hạn chế Phật, nhưng thời Minh Mệnh thì Phật giáo được ủng hộ. 
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linh đem tha lực cứu vớt con người theo cách "tốt lễ dễ kêu". Điển hình như ở chùa Kim Liên 

(Hà Nội) trước đây. 

Vào những năm 30 của thế kỷ XX, một phong trào chấn hưng Phật giáo trong xã hội 

Việt được khơi dậy. Tất nhiên, xu thế của đương thời khiến phong trào này khó tránh khỏi va 

vấp vào vấn đề thời cuộc và nhiều khó khăn.  

Suy cho cùng, bước đi của Phật giáo trên đất Việt và hoàn cảnh lịch sử chung đã chi 

phối tới bước đi của ngôi chùa Việt. Ngược lại, chính ngôi chùa Việt nhiều khi đã bước ra 

ngoài phạm trù Phật đạo để phản ánh rõ nét về một số vấn đề của lịch sử và xã hội. Ngôi chùa 

Việt đã có bước đi riêng của nó. Là một loại di tích có mặt hầu hết trong các giai đoạn lịch sử 

của dân tộc, nó là đối tượng quan trọng của nhiều ngành nghiên cứu. Với ngôi chùa, ít nhiều 

chúng ta có thể đọc lên được sự thăng trầm của một số sự kiện lịch sử, qua đó góp phần nhìn 

nhận chân xác hơn về nhiều vấn đề thuộc bản sắc văn hóa dân tộc. 

 
 

SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT PROCESS OF BUDDHISM 

IN VIETNAM BEFORE THE 20
TH

 CENTURY  

Tran Lam Bien 

Abstract: Buddhism was born in the sixth century (before Christ) in India and is one 

of the great religions of the world. Before Christ, the Vietnamese were exposed to Buddhism. 

Since then, through many ups and downs, Buddhism has made quite a clear impact on the 

thoughts and souls of Vietnamese social strata and left many imprints in Vietnam's history 

and culture. The article discusses several aspects of the Buddhism development process in 

Vietnam before the 20th century related to the key issues of social thought through each 

historical period, thereby contributing to further clarify some aspects of Vietnamese national 

cultural identity 

Keywords: Buddhism; development process; Vietnam. 
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DI SẢN VẬT THỂ VÙNG BIÊN GIỚI PHÍA TÂY TỈNH THANH HÓA 

               ThS. Bùi Thị Hậu
1
 

  

Tóm tắt: Vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa từ xưa đến nay vốn là nơi sinh tụ của 

đồng bào các dân tộc thiểu số: Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ mú. Trong quá trình sinh sống, 

đồng bào ở đây đã sáng tạo nên những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đồ sộ, mang 

đậm dấu ấn tộc người. Di sản văn hóa vật thể của vùng chủ yếu là di tích lịch sử và danh lam 

thắng cảnh - nguồn tài nguyên quan trọng giúp cho du lịch phát triển. Tuy nhiên, do nhiều 

nguyên nhân, việc khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể của vùng còn hạn 

chế, chưa thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển như nhiều vùng miền khác.  

Từ khóa: Biên giới phía Tây Thanh Hóa, di sản vật thể, bảo tồn và phát huy giá trị. 

 

1. Vài nét về vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa 

Khái niệm “Vùng biên giới” là chỉ khu vực hành chính cấp huyện của hai bên tiếp giáp 

đường biên giới
2
. Thanh Hóa có 192 km tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào. Do vậy, vùng biên giới phía Tây của tỉnh được xác định thuộc địa bàn 5 huyện miền 

núi (Mường Lát, Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh) gồm 16 xã biên giới với 

154 thôn, bản, có tổng diện tích tự nhiên là 4.012,72 km
2
, với 14.219 hộ/67.093 khẩu

3
.  

Với vị trí địa lý như trên, điều kiện tự nhiên vùng biên giới xứ Thanh khắc nghiệt, bị 

chia cắt bởi các dãy núi cao, sông sâu, xen giữa thung lũng nhỏ hẹp chạy dọc theo hệ thống 

sông Mã, sông Luồng, sông Lò. Diện tích đồi núi chiếm 91%. Độ cao trung bình thấp nhất 

khoảng 500 m. Độ dốc lớn gây khó khăn cho việc đi lại giữa các bản làng đồng thời dễ bị lũ 

ống gây thiệt hại lớn về người và của.  

Về dân cư, đây là nơi sinh sống lâu đời của các tộc người: Thái, Mường, Mông, Dao, 

Khơ Mú và một ít người Kinh. Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa 

(2017), người Thái chiếm 63%, Mông 24%, Mường 6%, người Kinh chiếm khoảng 4%, còn 

lại người Khơ Mú và Dao chiếm 3%. Với đặc điểm địa hình núi cao bị chia cắt nên mật độ 

dân cư ở đây thưa thớt. Trừ những bản, làng người Thái, Mường, Kinh có truyền thống định 

canh định cư còn các bản Mông, Dao thường du canh du cư, di cư tự do. Là khu vực biên giới 

nên quá trình định canh định cư tại khu vực này không thường xuyên, lâu dài giống vùng 

thung lũng và đồng bằng mà quá trình du canh du cư, di cư tự do lại thường xuyên hơn và 

diễn biến khá phức tạp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đặc điểm của hệ thống di sản văn 

hóa của vùng.  

Vùng biên giới phía Tây là vùng sâu, vùng xa, hầu hết các xã đều thuộc diện 135, giao 

thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, do địa hình chia cắt nên nhiều bản cách trung tâm khá xa 

khoảng 20 km, có bản lại nằm trên các đỉnh núi cao. Mặc dù, được sự quan tâm của Đảng và 

Nhà nước cùng với sự cố gắng của các lực lượng chức năng ở địa phương nhưng tỷ lệ nghèo 

                                           
1 Khoa Văn hóa - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2
 Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Số: 34/2014/NĐ-CP). 

3
 Số liệu năm 2019, do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cung cấp. 
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đói của vùng chiếm đến 50 - 60%, thuộc diện cao nhất trong tỉnh. Đây cũng là nơi có dân trí 

thấp, tỷ lệ mù chữ cao.  

Từ xưa đến nay, vùng biên giới luôn được xác định là “lá chắn” về an ninh quốc phòng 

của đất nước. Các yếu tố: kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa... luôn “nhạy cảm” hơn so với các 

vùng miền khác. Cho đến nay, vùng đất này còn bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa trên cả hai 

bình diện tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, do mặt bằng dân trí còn thấp, nên hiện nay nhiều 

giá trị văn hóa truyền thống đã bị biến đổi hoặc biến mất, trong khi đó, hủ tục lạc hậu lại tồn 

tại dai dẳng gây khó khăn cho công cuộc xây dựng Nông thôn mới. 

2. Hệ thống di sản văn hóa vật thể vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa 

2.1. Về số lượng và loại hình di sản văn hóa vật thể 

Luật Di sản văn hóa quy định, di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia. Vùng biên giới phía Tây thuộc vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại khó khăn 

nên trong phạm vi bài viết này chỉ điều tra khảo sát tại 70 làng, bản/ 9 xã (đại diện). Kết quả 

cho thấy loại hình di sản văn hóa vật thể các huyện vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa 

khá phong phú, đa dạng. Trong đó, tiêu biểu, điển hình nhất còn lại hiện nay là loại hình nhà 

sàn cổ của dân tộc Thái, nhà trình tường của người Mông (chiếm 86%), danh lam thắng cảnh 

(93%)  di tích lịch sử - văn hóa (28%), cổ vật (14%). [xem bảng 1]. 

Bảng 1: Thống kê loại hình di sản văn hóa vật thể 

Loại hình di sản Tần suất trả lời Phần trăm (%) 

Danh lam thắng cảnh 65/70 93% 

Nhà sàn cổ dân tộc Thái 60/70 86% 

Nhà trình tường của người Mông 60/70 86% 

Di tích lịch sử - văn hóa  2/70 28% 

Cổ vật 1/70 14% 

Di tích khảo cổ  0/70 0 

Tổng 70 100 

[Nguồn: Tác giả, 2019] 

Bảng 2: Thống kê số lượng di sản văn hóa vật thể  

 

STT 

 

Xã 

Số lượng di sản vật thể thuộc các loại hình 

Danh lam 

thắng cảnh 
Cổ vật 

Nhà trình 

tường của 

người Mông 

Di tích lịch sử 

văn hóa 

1 Tén Tằn  1  0  

2 Sơn Thủy 2 1 0 1 

3 Sơn Điện 5  0 1 

4 Na Mèo 3  0 0 
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5 Tam Lư 4 1 0 0 

6 Tam Thanh 2  0 0 

7 Hiền Kiệt 1  0 0 

8 Bát Mọt 1  0 0 

9 Tam Chung 1  75 0 

Tổng 20 2 75 2 

[Nguồn: Tác giả, 2019] 

Để thống kê được cụ thể, chính xác số lượng di sản văn hóa vật thể vùng biên giới phía 

Tây Thanh Hóa là một việc làm khó khăn. Trong phạm vi bài viết, tác giả mới chỉ điều tra 

được 9/16 xã thuộc các loại hình danh lam thắng cảnh, nhà trình tường của người Mông, di 

tích lịch sử - văn hóa, còn về di tích khảo cổ, nhà sàn cổ của người Thái chưa thẩm định chính 

xác con số cụ thể được. Trong đó, nhà trình tường của người Mông cả cũ và mới có 75 nhà 

chủ yếu tập trung tại Pom Khuông - Tam Chung - Mường Lát; di tích lịch sử văn hóa có 3 di 

tích; cổ vật  có 2 trống đồng loại II, danh lam thắng cảnh thì khá nhiều chủ yếu là cảnh quan 

sông, suối, thác nước (khoảng 20).  

H.Lebreton đã nói về Thanh Hóa trong cuốn sách “Tỉnh Thanh Hóa/Thanh Hóa tươi 

đẹp” (La Province Thanh Hoa, xuất bản năm 1924) như sau: “Thanh Hóa không chỉ là một 

đơn vị hành chính bình thường: đấy là cả một xứ, cũng muôn hình muôn vẻ như xứ Bắc Kỳ 

mà còn là một hình ảnh của Bắc Kỳ thu nhỏ, có châu thổ trù phú và phì nhiêu, vùng Trung du 

cây cỏ bạt ngàn đồi lượn sóng, vùng cao với những khu rừng đại ngàn um tùm bao phủ
4
”. Tuy 

vậy, khi nghiên cứu về Thanh Hóa, các nhà nghiên cứu mới chỉ tập trung nghiên cứu sâu về 

người Kinh, chưa có nhiều những nghiên cứu về các tộc người thiểu số một cách hệ thống đặc 

biệt là ở vùng biên cương. Đây là địa bàn có nhiều cảnh quan, danh lam thắng cảnh, thắng 

tích đẹp, nơi lưu giữ khối lượng di sản văn hóa tộc người đồ sộ. 

2.2. Giá trị của di sản văn hóa vật thể vùng biên giới phía Tây Thanh Hóa 

2.2.1. Di tích lịch sử - văn hóa và di tích cách mạng 

Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa ở Thanh Hóa được chứng minh là có mật độ phân bố 

dày đặc, đa dạng, có tính liên tục về thời gian. Không gian phân bố chủ yếu nằm dọc ven sông 

Mã và một số dòng sông khác trong tỉnh. Nhận định này cho thấy, vùng miền núi Thanh Hóa 

nói chung, các xã biên giới nói riêng, số lượng, loại hình di tích lịch sử - văn hóa là rất ít. 

Trong khi đó, được thiên nhiên ưu đãi nên vùng biên giới có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp 

nổi tiếng cùng với số lượng nhà cổ, bản cổ phong phú đa dạng. Theo kết quả điều tra, vùng 

đất này chỉ còn lại 1 di tích lịch sử - văn hóa và 1 di tích cách mạng.  

* Di tích lịch sử: Đền thờ Tư Mã Hai Đào  

Từ bao đời nay người dân vùng biên cương phía Tây luôn nhớ công ơn về người anh 

hùng Tư Mã Hai Đào đã đến đây xây dựng thủ phủ, đánh tan giặc ngoại xâm vùng biên giới. 

                                           
4
 http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/van-hoa/xu-thanh-mot-mien-di-san-van-hoa-dac-sac.html 

http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/van-hoa/xu-thanh-mot-mien-di-san-van-hoa-dac-sac.html
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Theo một số cuốn sách cổ và tài liệu của các cụ cao niên thuộc xã Mường Mìn - Sơn 

Thủy ghi lại được thì ông là người ở Mường Đào - Mường Khô xưa (nay thuộc huyện Bá 

Thước). Vốn thông minh nên từ nhỏ ông đã bộc lộ những phẩm chất hơn người và luyện kiếm 

rất giỏi. Khi lớn lên có dáng người cao lớn, tướng mạo phi phàm và võ luyện tinh tài. Khi 

nghe tin triều đình mở hội đấu võ chiêu mộ anh tài, phò vua diệt giặc ngoại xâm ông lập tức 

xuôi về kinh kỳ dâng sớ tấu trình, xin được tham gia hội đấu võ. Trong võ đài năm ấy, ông đã 

thắng tuyệt đối các đối thủ khác và được nhà vua tác thành gả công chúa là nàng Lá Nọi. 

Từ chàng trai nghèo, Hai Đào trở thành phò mã đúng vào thời điểm giặc ngoại xâm 

quấy nhiễu và xâm chiếm vùng biên ải của đất nước. Phò mã Hai Đào xin vua cho trở về quê 

hương lên vùng biên cương để trừ giặc. Với khí phách của người anh hùng, với mưu mẹo và 

võ nghệ tinh thông, lại được 2 anh em ruột là tướng Ót Đanh và Ót Dọ phò tá, quân của Hai 

Đào tiến đánh quân giặc dọc theo biên giới kéo dài cả trăm km từ Tén Tằn huyện Mường Lát 

qua huyện Quan Hóa đến Mường Xia huyện Quan Sơn. Quân sĩ của Phò mã Hai Đào tiến đến 

đâu, quân giặc bỏ chạy đến đó. Chỉ trong thời gian ngắn vùng biên cương rộng dài phía Tây 

tỉnh Thanh Hóa không còn bóng giặc, cư dân các mường lại được sống trong yên bình và trở 

lại thôn bản làm ăn. 

Biên cương bình yên, tướng quân Tư Mã Hai Đào chọn Mường Xia nơi “sơn thủy hữu 

tình” để xây dựng thủ phủ và sống trọn đời với vùng biên cương mà cuộc đời ông cùng với 

các binh mường đã từng nhiều năm chống giặc ngoại xâm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng 

của Tổ quốc. Khi về già, ông mất tại mường Xia. Người dân mường Xia an táng ông tại một 

trong những hang động của núi Pha Dùa. Cũng từ đó, người dân mường Xia thường gọi ông 

là thần Tư Mã ở Pha Dùa. Tuy nhiên, hang động nào được an táng Hai Đào đến nay vẫn còn 

là điều bí ẩn. Nhớ ơn người đã có công gìn giữ biên cương, mang lại no ấm cho bản làng, làm 

nên sự phồn thịnh cho dải biên cương trở nên trù phú, xanh tươi. Sau khi ông mất, đồng bào 

Thái nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung đã lập đền, hương khói thờ phụng Tướng 

quân Hai Đào. Hiện nay, trên địa bàn hai di tích nằm trong không gian miền núi xứ Thanh, đó 

là di tích đền Tén Tằn (xã Tén Tằn, huyện Mường Lát) và di tích đền thờ Tư Mã ở bản Chung 

Sơn (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn).    

Tại Tén Tằn, bà con cũng lập đền thờ để thờ vọng Hai Đào tại rừng cây Mát, bên bờ 

suối Sim và thượng nguồn sông Mã. Nơi đây được gọi là đền thờ Tén Tằn. Đền thờ xưa là 

ngôi nhà sàn bằng gỗ kiên cố, linh thiêng và rộng rãi, thu hút đông đảo dân chúng trong vùng 

và cả người Lào tới phụng thờ. Dưới gầm sàn có tượng một con lợn bằng đá. Việc cúng tế do 

đàn ông đảm nhiệm, còn đàn bà chỉ lo chuẩn bị nấu nướng dưới sân, bầy lễ để đàn ông đưa 

lên nhà làm lễ. Năm ấy, vào mùa đốt rẫy để trỉa hạt, tiết trời hanh heo, có người trai bản đã vô 

tình để lửa lan rộng lại gặp gió, đền thờ Phò mã Tén Tằn bắt lửa bốc cháy, ngôi đền cổ và khu 

rừng cây mát trở thành đống tro tàn. Đền thờ Tư Mã Hai Đào hiện nay cách Cửa khẩu quốc tế 

Tén Tằn không xa, dấu tích của ngôi đền còn lại là nền móng, tượng linh vật bằng đá xanh và 

bát hương chế tác bằng đồng. Do đền cũ bị cháy, đồng bào trong vùng dựng tạm miếu thờ 

dưới tán cây cổ thụ xanh um, bên dòng suối Sim để phụng thờ. Tương truyền, thần Tư Mã rất 

linh thiêng, mỗi khi ai có việc đi qua đền đều phải xuống kiệu hoặc ngựa xe - hạ mã, bái tạ.  
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Hàng năm, lễ hội Tén Tằn thờ Tư Mã Hai Đào được tổ chức vào ngày 29 tháng chạp 

(tức ngày 29 tết âm lịch). Đồ tế lễ là cơm gạo tẻ, thịt trâu đen và thịt lợn. Trâu dâng thần được 

mổ tại bến sông Mã ngay cạnh đền, 10 cô gái đội mâm lễ đến chân cầu thang, các ông Ậu trên 

nhà đón lễ rồi sắp đặt để lễ thần. Lễ vật dâng cúng Tư Mã Hai Đào gồm 10 mâm, trong đó có 

5 mâm lễ mặn, 5 mâm hoa quả, hai chĩnh rượu cần được bày tại hai gian thờ: Gian chính và 

gian phụ trong đền. Khi lễ vật đã bày biện xong, có 10 người hành lễ. Ậu mo có 10 người, 

trong đó có 2 ậu mo đảm nhiệm chính, 7 ông phụ việc, 1 ông đánh cồng. Mở đầu bài mo trong 

lễ hội Tén Tằn hướng tới các nhân vật được phụng thờ sau: Đức Tư Mã Hai Đào - Họa Quận 

Công/ Ông Luông Du chóp cần đớn/ Giá khặt ái đén keo đén/ Loò Khoằm khói Bớm thưa lời/ 

Hót đức nhớ chà Nghè Nan/ Khoằm Vang - Nàng Khằm xáy/ Toọ boóc máy Nàng kéo uốn 

hướn/ Khoằm khoái thứa lời hót tày/ Liêng ma xã liêng ngùa pún khoài... Sau khi tế lễ, dân 

bản và khách thập phương múa hát trong 3 ngày. Tại sân đền, các trò chơi, trò diễn được tổ 

chức vui tươi, nhộn nhịp như: Mắc tó lẹ, tung còn, hát khặp...
5
. 

Di tích đền Tư Mã ở Quan Sơn: Hiện nay, ở bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy, huyện Quan 

Sơn vẫn còn nền móng nhà ở của gia đình Tư Mã Hai Đào và thủ phủ - nơi ông làm việc thuở 

xưa (nay trên nền đất ấy là Trường THCS xã Sơn Thủy). Đền thờ Tư Mã Hai Đào tọa lạc ở 

gần cây đa cổ thụ phía bên trên đường đi từ km 66 qua Sơn Thủy đi Na Mèo (km 78). Đền thờ 

cũ cũng là ngôi nhà ông ở trước đây chính là vị trí sân của đền thờ bây giờ. Do thế ở hơi thấp 

và quá gần đường cái, nên khi đầu tư xây dựng đền thờ năm 2010 huyện Quan Sơn đã xây lên 

phía trên cách đó khoảng 15 m. Còn vị trí nền nhà cũng là đền thờ cũ của ông để làm sân cho 

đền thờ. Hiện nay, đền thờ Tư Mã Hai Đào ở cách đường cái về phía đồi, đường lên Na Mèo 

khoảng 50m. Vị trí mới này vừa cao ráo vừa có sân rộng cho thế hệ con cháu, dân bản, khách 

thập phương đến viếng thăm thắp hương cúng tế ông. 

Hòn đá vía (cột trụ của mường Xia, Chu Sàn) trước đây đặt ở bãi rộng, nơi làm sân vận 

động của bản Chung Sơn và lễ hội mường Xia bây giờ. Vị trí hòn đá vía (trụ mường) cách đền 

thờ Tư Mã Hai Đào khoảng 150 m về phía bắc, trước mặt đền thờ ngay trong bản Chung Sơn. 

Ngày khánh thành đền thờ cũng là ngày khôi phục lại lễ hội mường Xia lần thứ Nhất 

(năm 2010). Ban tổ chức lễ hội đã cúng trâu xin phép được chuyển hòn đá vía (lặc mường, trụ 

mường) về sân đền thờ Tư Mã Hai Đào. Ngày nay, đền thờ Tư Mã Hai Đào và lễ hội Mường 

Xia trở thành một hoạt động văn hóa thường niên của huyện Quan Sơn thu hút rất nhiều 

khách thập phương về dự lễ và du lịch. 

Di tích đền thờ Tư Mã Hai Đào là di sản lịch sử, văn hóa có giá trị, không chỉ đáp ứng 

nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đồng bào các dân tộc mà còn là nguồn lực để phát triển du 

lịch miền biên cương. Đền Tén Tằn được bao quanh bởi ruộng lúa, nương ngô bát ngát một 

màu xanh tràn đầy sức sống. Vào mùa lúa chín, ruộng bậc thang tựa như những núi thóc chất 

ngất xếp cao lên tới đỉnh trời. Đền thờ tại Sơn Thủy linh thiêng lại nằm trong quần thể núi Lá 

Hoa - cảnh đẹp nên thơ; núi Pha Dùa - chuyện tình đẹp vấn vương lòng người; hệ thống hang 

động, mạch nước nóng của suối Xia... tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình đặc sắc. 

                                           
5
 http://baothanhhoa.vn/bao-hang-thang/den-tho-tuong-quan-tu-ma-hai-dao-mien-bien-vien-phia-tay-thanh-

hoa/90660.htm 

http://baothanhhoa.vn/bao-hang-thang/den-tho-tuong-quan-tu-ma-hai-dao-mien-bien-vien-phia-tay-thanh-hoa/90660.htm
http://baothanhhoa.vn/bao-hang-thang/den-tho-tuong-quan-tu-ma-hai-dao-mien-bien-vien-phia-tay-thanh-hoa/90660.htm
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* Pha Phanh - Căn cứ địa kháng chiến chống Pháp 

Pha Phanh là một dãy núi đá kéo dài từ bản Na Hồ, bản Sủa (xã Sơn Điện, huyện Quan 

Sơn) xuống xã Nam Động về xã Nam Tiến (huyện Quan Hóa) dài hơn 30 km, tạo thành bức 

tường đá bảo vệ quê hương, bảo vệ căn cứ kháng chiến của ta thời chống Pháp. Thời kỳ 1948 

- 1953 Ủy ban Hành chính kháng chiến xã Sơn Thủy xuống bản Sủa rồi bản Lở trong dãy Pha 

Phanh để tản cư tiếp tục chỉ đạo cuộc kháng chiến của địa phương. 

Pha Phanh có nong Uấn gắn liền với huyền thoại dân gian về chàng thuồng luồng ở 

vụng Hậu, sông Lò xã Tam Lư. Mặc dù, vị trí ở cách xa nhau vài chục cây số nhưng nong 

Uấn, nong Dạ, Pù Kùn, vụng Hậu có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành những huyền thoại 

ly kỳ xoay quanh mô típ kể về thuồng luồng.  

2.2.2. Nhà cổ  

* Nhà sàn cổ của người Thái  

Tại vùng núi biên giới phía Tây, có mặt sớm nhất là người Thái, Mường. Trải qua quá 

trình cộng cư lâu dài vừa xen cài vừa tập trung giữa các thành phần tộc người đã làm cho sự 

giao lưu văn hóa diễn ra mạnh mẽ và ngày càng sâu sắc. Đây là mối quan hệ diễn ra sớm nhất 

và cũng sâu đậm nhất, tạo nên nhiều nét tương đồng về văn hóa giữa hai tộc người này trên 

nhiều phương diện cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Người Thái có số dân đông, 

chiếm đa số, nên sắc thái văn hóa Thái được xem như sắc màu nổi trội trong bức tranh văn 

hóa tộc người ở nơi đây. Mặt khác, do sinh sống lâu dài vùng biên giới, có sự giao lưu thân 

tộc với cư dân Lào nên văn hóa của đồng bào Thái nơi đây lại có những nét độc đáo riêng 

biệt. Khi nhắc đến văn hóa người Thái tức là gắn liền với những nếp nhà sàn xinh xắn, nép 

mình trong những thung lũng giữa núi rừng. 

Theo điều tra, vùng biên giới có nhiều bản làng số lượng cư dân Thái chiếm 100% như: 

- Huyện Mường Lát: Bản Cang, Na Hin, Chai, Lách, Táo của Mường Lát. Riêng xã 

Trung Lý có 146 hộ, gần 1000 nhân khẩu  với 100% là người Thái. 

- Huyện Quan Sơn: Bản Yên xã Mường Mìn; bản Ngàm, bản Pa, Cha Lung, Kham xã 

Tam Thanh, bản  Sại xã Tam Lư (dân tộc Thái chiếm 100%). 

- Huyện Quan Hóa: Bản Ho, Cháo xã Hiền Kiệt  dân tộc Thái (96%). 

- Huyện Lang Chánh: Bản Xắng Hằng xã Yên Khương (dân tộc Thái chiếm 90%). 

- Huyện Thường Xuân: bản Vịn, Khẹo, Đục xã Bát Mọt (dân tộc Thái chiếm trên 95%).  

Theo Charles Robequain trong trong sách "Le Thanh Hoa" ("Tỉnh Thanh Hóa", Nxb 

G.VAN, xuất bản lần đầu bằng tiếng Pháp năm 1929, ngôi nhà của người Thái ở Thanh Hóa là: 

“...nhà sàn hình chữ nhật. Mặt trên sàn dùng để ở, gầm sàn dùng để nuôi, nhốt gia súc có rào kín 

xung quanh. Sàn ở cao khoảng 2 m, sàn trước nhà để phơi phóng, rửa ráy. Tại đây có vại nước 

để rửa chân trước khi vào nhà. Bếp đặt ở giữa sàn ở, bàn thờ tổ tiên, ông táo ở góc nhà. Mặt 

bằng sinh hoạt trên sàn nhà chia làm hai phần: gian sát cầu thang chính là nơi tiếp khách, dành 

cho đàn ông; gian phía trong, giáp cầu thang phụ là nơi dành cho nữ ở và nấu nướng...”. 

Nhà sàn của người Thái ở vùng biên là loại hình nhà có đà. Dấu hiệu dễ nhận biết kiểu 

nhà này đó là cột chôn, sử dụng lạt buộc. “Ưu điểm của nhà này rất là vững chãi, cột to, có 

ngoãm tự nhiên hay tự tạo để luồn chốt làm ping để gác đà dưới. Hàng cột giữa chỉ cao đến 
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gầm sàn có tác dụng nâng đỡ phần giữa nhà sàn. Cột giữa của vì đầu tiên có thể cao quá mặt 

sàn 40 - 50 cm để tiện kê lúc chặt đẽo các công cụ và đồ gia dụng trong gia đình. Các đỉnh cột 

nếu không có ngoãm tự nhiên thì dùng rìu vát tạo thành ngoãm để đặt đà trên, quá giang có 

thể xê dịch được. Kèo được gắn thêm một thanh gỗ con gọi là kim may để ngoắc vào đà 

trên...” 
6 

(người Thái Quan Sơn gọi kim may là cút kèo).  

Nhà sàn người Thái cổ ít khi làm hè (thưng ra ngoài cột cái). Trước đây chỉ có nhà tạo, 

nhà quan mới làm hè ở phía cầu thang lên. Đến nay, hầu như nhà nào cũng làm hè ở phía cầu 

thang lên. Có nhà còn làm hè đi lại xung quanh nhà.  

Ở các làng, bản thuộc huyện Quan Sơn, nhà sàn người Thái thì sẽ có ba gian trở lên, các 

gian đều nhau thì thường được bố trí: Gian trong cùng thưng vào sát cột, gian ngoài thưng ra 

ngoài cột khoảng 1,5 m tạo cho gian ngoài rộng hơn các gian trong. Cũng có khi gian ngoài 

rộng gấp rưỡi hai gian trong, chưa kể phần thưng ra hè ngoài cột. Gian ngoài (phía gốc dầm 

dọc) là gian của đàn ông ở và tiếp khách. Gian tiếp theo là của bố mẹ hoặc anh chị nếu bố mẹ 

đã qua đời. Ngay gốc cây cột thứ hai từ ngoài vào là chỗ đặt bàn thờ tổ tiên, tiếng Thái gọi là 

“khọ hóng”. Các vùng mường Xia, mường Mìn thì đặt bàn thờ lên trên tường nhà; các vùng 

mường Mò, mường Hạ, mường Chự, mường Sại thì đặt bàn thờ xuống sàn nhà ngay phía 

trong gốc cột thuộc gian thứ hai. Thường thường tại đôi cột này đồng bào thưng ngăn nhà gọi 

là “pha khắn” để ngăn cách gian ngoài tiếp khách với gian trong. 

Qua các cuộc điền dã ở các bản người Thái ở Thanh Hóa cho thấy, đối với ngôi nhà sàn 

truyền thống, cửa sổ và cầu thang được đặt trên các nguyên lý tín ngưỡng, thường là số lẻ. 

Người Thái có những cầu thang chẵn số bậc nhưng đó là thiết kế dành cho khi nhà có người 

chết đưa xác đi mồ. Tương tự, số cửa sổ trong ngôi nhà người Thái Thanh Hóa cũng phải là 

số lẻ. 

Đối với đa phần cư dân, nhà không chỉ là nơi cư trú của mỗi gia đình mà nó còn có 

những ý nghĩa tâm linh đặc biệt khác. Ngôi nhà đôi khi gắn liền với các vấn đề như sức khỏe, 

việc làm ăn, vận hạn của các thành viên trong gia đình, do đó tộc người nào cũng có những 

phong tục tập quán liên quan đến ngôi nhà khá rõ nét từ việc chọn đất, nguyên liệu cho đến 

khánh thành nhà, người Thái cũng không ngoại lệ.  

Hiện nay, nhiều bản cổ vùng biên vẫn còn lưu giữ được 80 - 90% nếp kiến trúc nhà sàn 

cổ của người Thái: bản Vịn, Khẹo, Đục xã Bát Mọt (huyện Thường Xuân), bản Ngàm, bản 

Pa, Cha Lung, Kham xã Tam Thanh, bản Sại xã Tam Lư  (huyện Quan Sơn), bản Lát (Mường 

Lát). Trong xu thế du lịch dân tộc học - sinh thái bùng nổ hiện nay, những bản Thái cổ nơi 

bảo tồn văn hóa truyền thống mà trong đó tiêu biểu là những nếp nhà sàn đang trở thành điểm 

đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước - những người ham thích mạo hiểm và văn hóa 

tộc người. 

* Nhà trình tường của người Mông 

Người Mông di cư đến vùng biên muộn hơn so với cư dân Thái và Mường. Mặc dù chỉ 

chiếm 24% dân số nhưng văn hóa của người Mông luôn có sự độc đáo, khác biệt. Trải quaquá 

trình cộng cư lâu dài với cư dân Thái, mặt khác với tập quán du canh du cư, nhà của người 

                                           
6
 http://huyenquanson.vn/tin-tuc/du-dia-chi-huyen-quan-son/chuong-6-van-hoa-cac-dan-toc-822.html 
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Mông đa phần là nhà sàn đơn giản, dễ tháo lắp khi di chuyển. Tuy nhiên, người Mông ở Pom 

Khuông xã Tam Chung huyện Mường Lát (Thanh Hóa) lại xây dựng nhà ở của mình theo 

kiểu nhà trình tường - kiến trúc nhà ở truyền thống của người Mông. Đây là những ngôi nhà 

làm hoàn toàn bằng đất nện dày mà không có bất cứ cột nào làm trụ, với ưu điểm giữ ấm về 

mùa đông, mát mẻ trong mùa hè và có thể chống được kẻ gian cũng như thú dữ. 

Để làm được ngôi nhà trình tường trước khi làm chủ nhà thường huy động nhiều người 

và tuyển chọn loại đất có độ kết dính cao, loại bỏ sạch rễ cây, cỏ rác, trộn thêm một ít sỏi nhỏ 

cho chắc. Sau đó người ta làm những chiếc khuôn dài khoảng 1,5 m - 2 m, rộng khoảng 0,5 m 

rồi cho đất đầy vào khuôn và tiếp đến lấy những chiếc chày nện thật chặt đất. Một ngôi nhà 

rộng 6m, dài 9m phải cần đến 8 - 9 người làm: Một người lấy xà beng thục đất, hai người đào 

đất, hai người vận chuyển, hai người bỏ đất vào khuôn và nện chặt đất, một người khéo tay kĩ 

thuật cao hơn lấy những chiếc vồ ngắn hơn để nện và miết hai bên, nếu đất khô quá lâu sẽ lấy 

bình xịt ít nước để miết cho tường mịn hơn. Họ cứ miệt mài như vậy ngày qua ngày.  

Về cơ bản, ngôi nhà trình tường của người Mông vẫn giữ nguyên lối kiến trúc cũ. Tuy 

nhiên, để thích hợp với cuộc sống hiện đại, mái rơm rạ được thay thế bằng tôn lạnh, sàn nhà 

được lát gạch hoa. Đây chính là xu thế chung hiện nay. 

Hiện nay, bản Pom Khuông, xã Tam Chung có khoảng 75 hộ thì số đông vẫn còn dùng 

nhà trình tường. Mặc dù cuộc sống hiện đại có nhiều sự đổi thay, thế nhưng người Mông ở 

Mường Lát, Thanh Hóa vẫn không ngừng sáng tạo hoán cải ngôi nhà của mình cho phù hợp 

với điều kiện tự nhiên, cũng như trong sinh hoạt, lao động sản xuất mà không mất đi nét kiến 

trúc đặc trưng nhà trình tường truyền thống. 

2.2.3. Cổ vật 

Năm 2008, tại xã Sơn Thủy phát hiện trong lòng đất một trống đồng có đường kính mặt 

50,1 cm, chiều cao 29,5 cm, đã bị vỡ một mảnh phần chân do khai quật. Còn tại Tam Lư 

trống được tìm thấy có đường kính mặt 40,5 m, chiều cao 24,4 cm. Cả hai mặt trống đều là 

hình mặt trời 8 tia mảnh. Xung quanh mặt trống là những băng hoa văn hình trám lồng, những 

dải mây cuộn sinh động. Mặt trống có 3 khối tượng cóc chạy ngược kim đồng hồ. Tang và 

lưng trống cũng được trang trí bằng những vòng hoa văn trám lồng, mây cuộn. Trống có 4 đôi 

quai gắn giữa phần tang và thân trống. Hai trống này được xác định thuộc trống đồng loại II - 

kết quả phát triển tiếp nối sau trống đồng Đông Sơn mà chủ nhân của nó là những người Việt 

cổ sống ở miền núi trong quá trình phân hóa Việt - Mường diễn ra suốt ngàn năm Bắc thuộc 

của dân tộc ta. 

2.2.4. Danh lam thắng cảnh 

Với địa hình chủ yếu là núi cao, sông sâu, thiên nhiên đã kiến tạo nên vùng núi biên giới 

phía Tây rất nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp, độc đáo. Có lẽ không ở đâu, hệ thống suối và thác 

lại nhiều như ở vùng biên. Cảnh quan này có thể bắt gặp ở hầu hết các bản làng, tuy nhiên nổi 

tiếng nhất là: 

+Suối Pa:bắt nguồn trên vùng giáp biên giới Việt - Lào chảy vào địa phận Việt Nam, đi 

qua các bản: Pa, Cha Lung, Phe, Piềng Pa rồi đổ ra sông Lò tại bản Piềng Pa (thuộc xã Tam 

Thanh) với chiều dài trên 25 km. Mùa khô, suối Pa đẹp tựa như mái tóc thiếu nữ uốn lượn qua 
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các bản, với những thửa ruộng bậc thang, tạo thành một bức tranh hữu tình. Nhưng vào mùa 

mưa, nước trên thượng ngàn đổ về thung lũng suối Pa, tạo thành một dòng suối khổng lồ tuôn 

chảy, người dân các bản không thể đi lại và giao lưu với bên ngoài. 

+ Thác 20 sải: Hai mươi sải là từ dùng phổ biến, ước lượng dân gian cho chiều cao của 

thác nước này nên vùng biên có nhiều thác 20 sải ở: suối Pa, suối Khà, bản Ngàm, suối 

Sàng... Những thác nước này cao, nước tung trắng xóa rất đẹp. Ở bản Khà có 3 tầng, tầng 

dưới có vụng nước khá rộng 

+ Bản Hậu: nằm trên địa phận xã Tam Lư, huyện Quan Sơn (km 42) trên trục đường đi 

Tam Thanh đến Mường Pao (tỉnh Hủa Phăn, Lào). Trong bản Hậu có vụng Hậu được xem là 

bến của bản. Cảnh quan nơi đây rất đẹp gắn liền với những câu chuyện huyền thoại, nửa thực 

nửa hư rất lý thú. 

+ Bản Ngàm: Bản Ngàm
7
 thuộc xã Sơn Điện (huyện Quan Sơn), xa cách trung tâm 

huyện lỵ, người dân tộc Thái chiếm đến 98%, nằm bên bờ sông Luồng. Con sông bắt nguồn 

từ nước bạn Lào, qua cửa khẩu Na Mèo rồi đổ vào sông Mã ở địa phận Hồi Xuân huyện Quan 

Hóa. Bản nằm tận cùng biên giới phía Tây nên nó mộc mạc giản dị như bông hoa rừng mọc lẻ 

loi nơi sơn cước. Bản Ngàm có tuổi đời đã hơn 200 năm. Cái tên sơ khai gọi là bản Ta Nhăng. 

Có nhiều nhà dân tộc học cho rằng tên Ta Nhăng xuất hiện cách ngày nay khoảng 700 năm?. 

Bản Ngàm được lựa chọn xây dựng thành bản văn hóa đầu tiên của xã Sơn Điện, huyện 

Quan Sơn. Tại bản Ngàm có rất nhiều điểm sinh thái tiêu biểu: núi Pha Đón, thác bản Nhài. 

Không chỉ là địa phương có nhiều thắng cảnh nổi tiếng, năm 2009, bản Ngàm được Chủ tịch 

UBND tỉnh công nhận là “khu dân cư hiếu học tiêu biểu cấp tỉnh”, được UBND huyện công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 

+ Bản Yên: từng là một bản lớn gồm 5 bản nhỏ hợp lại. Trước Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 bản có tên là Pọng Yên, là bản duy nhất ở mường Mìn lập thành một Poọng
8
. 

+ Bản Chiềng: có nhiều cảnh đẹp: hát Tác Lét (thác nước); suối Bóng - Kanh Pá Ó 

+ Hang Trùng, bản Sa Ná, xã Na Mèo:nằm ở phía dưới của suối Son. Ngay cửa hang, 

trên cao 50m có một nửa tấm quan tài vắt trên mô đá có cây giữ lại từ bao đời nay. 

+ Động Bo Cúng:  thuộc bản Chanh, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn mang vẻ đẹp hoang 

sơ và kỹ vĩ với những “lâu đài” thạch nhũ và cảnh quan hùng vĩ làm say đắm lòng người… 

Động Bo Cúng được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 

18/09/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Động nằm ở độ cao trung bình từ 350 m đến 

600 m so với mực nước biển. Đặc điểm nổi bật của địa hình nơi đây là có những dãy núi đá 

chạy dài xen kẽ các khối núi đá vôi với nhiều hang động; nhiều khe suối đan xen tạo nên cảnh 

sắc thơ mộng. Hướng dốc của động từ hai hướng đông, tây tụ vào khu vực trung tâm tại suối 

Xia, có độ dốc cao, nhiều đoạn hình thành vực. Khu vực bằng phẳng ven suối có cao độ 

                                           
7
 Truyền thuyết kể rằng có một ông đánh cá người bên Lào xuôi bè trên sông Luồng, bị mắc cạn rồi dạt vào một 

vùng ven sông. Ông bỗng thấy nơi đây núi non xanh tốt, ruộng đồng màu mỡ lại bên một dòng sông nước chảy 

êm đềm trong vắt, nên sinh tình muốn ở lại lập nghiệp, và ông đặt nơi đây là Ngàm. Tiếng Thái Ngàm là đẹp. Từ 

đó các tộc người Thái từ Mường Ca Da, từ Lào sang đến đây sinh cơ lập nghiệp tạo nên bản này. 
8
 Đơn vị hành chính của người Thái ngày xưa lần lượt là: Bản, Poọng, Mường, Châu, Tỉnh. 
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khoảng 380 m, khu vực triền núi có cao độ từ 400 - 500 m, khu vực núi cao có cao độ đỉnh từ 

600 đến 700 m. 

+ Quần thể Pha Dùa, Pha Hen vốn nằm giữa mường Mìn và mường Xia xưa (ngày nay 

là xã Mường Mìn và xã Sơn Thủy). Núi phía bắc sông Luồng là Pha Hen vì núi cao, đứng 

dưới đường vào Sơn Thủy và bờ sông Luồng nhìn lên phải ngửa mặt mới nhìn thấy đỉnh núi. 

Ngửa mặt tiếng Thái gọi là “hen ná” hoặc “hen khò” (ngửa cổ). Do vậy mà có tên Pha Hen. 

Núi phía nam sông Luồng đối diện với Pha Hen gọi là Pha Dùa (“Dùa” tiếng Thái có nghĩa là 

nhô ra, vươn ra). Dãy núi này vươn ra sông Luồng. Do hai dãy núi đối diện và sát gần nhau 

nên dân gian đã liên tưởng như chiếc cầu bắc qua sông Luồng nối liền 2 bờ từ Pha Hen và Pha 

Dùa. Núi Pha Dùa thơ mộng và linh thiêng, gắn với nhiều huyền thoại lưu truyền trong dân 

gian, trong đó đặc sắc nhất là chuyện Pha Dùa. 

 Tóm lại, so với các vùng khác trong cả nước, mật độ di sản văn hóa vật thể tại vùng 

biên giới phía Tây có sự đa dạng, phát triển không đồng đều về loại hình. Hệ thống di tích lịch 

sử của Thanh Hóa phần lớn phân bố dọc các dòng sông mà đậm đặc nhất chính là sông Mã. 

Bởi đây chính là mạch nguồn sự sống của văn hóa người Việt cổ kéo dài từ thời nguyên thủy, 

qua Đông Sơn đến ngày nay. Còn tại vùng biên, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, rừng sâu, núi 

cao, độ dốc lớn nên dân cư thưa thớt. Mặc dù, sông Mã bắt nguồn từ khu vực này nhưng hầu 

như không có di tích lịch sử nào tồn tại ở đoạn sông này. Lịch sử cư trú của các tộc người 

cũng không lâu dài như ở vùng đồng bằng. Hơn nữa, đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây có 

tập quán du canh du cư thường xuyên hơn so với những nơi khác. Bởi vậy, mật độ của di tích 

lịch sử - văn hóa khá ít ỏi so với các vùng đồng bằng, duyên hải. Trong khi đó, do có sự đan 

xen giữa các tộc người nên loại hình nhà cổ còn lại rất nhiều, đặc sắc và phổ biến hơn cả. 

Cộng thêm với sự ưu đãi của thiên nhiên nên hệ thống danh lam thắng cảnh tại khu vực này 

cực kỳ phong phú, đa dạng gắn liền với các huyền thoại sự tích về lập làng, dựng bản của 

đồng bào. Ngoài ra, di sản văn hóa nơi đây còn là sự hội tụ, giao lưu giữa hai luồng văn hóa 

Việt - Lào. Đó là bóng dáng của câu chuyện tình yêu giữa giữa cô gái Việt và chàng trai Lào 

thuở xa xưa lãng mạn và bi ai gắn với núi Đá Trắng và Lá Hoa ở Mường Xia cũ. Là sự tương 

đồng trên những mô tip trang trí nhà ở và trang phục của đồng bào Thái. 

Vùng biên giới phía Tây Thanh Hóa một miền đất hội tụ nhiều lớp người, tộc người và 

chính họ đã tạo ra một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ và đặc sắc. Những giá trị văn hóa trên đã 

góp phần tạo nên diện mạo văn hóa xứ Thanh giàu giá trị lịch sử và mang đặc trưng sắc thái 

tộc người. Đây là nguồn lực đặc biệt phục vụ cho phát triển du lịch địa phương và đất nước. 

3. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể vùng biên giới Thanh Hóa 

Trong bối cảnh, cả nước đang tích cực xây dựng nông thôn mới, văn hóa trở thành động 

lực phát triển. Nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc của địa phương được khai thác phục vụ có hiệu 

quả trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nhiều nơi. Nhiều giá trị 

văn hóa tưởng chừng như bị quên lãng và thất truyền đang dần được phục dựng lại. Đặc biệt, 

hệ thống di sản văn hóa vật thể từ trước đến nay luôn là nguồn nguyên liệu tiềm tàng cho 

ngành du lịch phát triển. Nhiều quốc gia, vùng miền nhờ có hệ thống di sản văn hóa vật thể 

đặc sắc mà trở nên phát triển: Ai Cập, Thái Lan, Trung Quốc... Với những tiềm năng về di sản 
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văn hóa vật thể đã nhận diện ở trên, nếu được quy hoạch, đầu tư đúng đắn, vùng biên cương 

sẽ có thêm nhiều cơ hội để thoát nghèo, phát triển kinh tế - xã hội góp phần đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng nông thôn mới. 

Trước bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt là từ khi người Kinh có mặt ngày càng nhiều đã 

thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa, đẩy mạnh xu thế “Kinh hóa” tại đây. Nhiều giá trị văn hóa 

do sự tác động của quá trình đổi mới đã biến đổi theo cả hai chiều hướng: tích cực và tiêu cực.  

“Là những sản phẩm tinh thần” nên những giá trị văn hóa phi vật thể thường dễ dàng 

cho phép dung nạp thêm những yếu tố ngoài thời đại nó được sinh ra nên dễ bị biến đổi, “tổn 

thương”. Trong khi đó, di sản văn hóa vật thể thường ít khi chấp nhận, dung hòa được với 

những cải biến mang tính thời đại. Nhưng một di sản văn hóa vật thể có giá trị bao giờ cũng 

mang yếu tố phi vật thể đi kèm. Ngôi nhà là yếu tố vật thể nhưng những tập tục và ý nghĩa 

xung quanh ngôi nhà chính là yếu tố phi vật thể. Hai vấn đề này bổ trợ và làm tăng thêm giá 

trị cho di sản. Chính vì vậy, ngôi nhà thay đổi về yếu tố vật chất, các yếu tố kèm theo như yếu 

tố xã hội, phong tục tập quán liên quan đến ngôi nhà cũng đang dần biến đổi. Vẫn là ngôi nhà 

sàn nhưng vật liệu mới đã thay thế cho mái cọ, gỗ, luồng, tre, nứa. Ở bất kỳ một bản làng nào 

hiện nay, rất dễ nhận ra mái cọ truyền thống vẫn tồn tại bên cạnh những vật liệu mới như mái 

ngói, mái pro-xi măng, mái tôn hay nhựa. Khung nhiều căn nhà sàn mới hiện nay vẫn ưu tiên 

sử dụng gỗ, nhưng thay vì các dòng gỗ quý hiếm truyền thống, các loại gỗ tạp, gỗ từ rừng 

trồng có chất lượng kém hơn được thay thế hoặc người dân lựa chọn sử dụng khung cột bê 

tông chịu lực đối với nhà sàn. Nhiều trang thiết bị vệ sinh hiện đại cũng được lắp đặt. Có sự 

biến đổi trên là do quá trình giao lưu, hòa nhập của cộng đồng người Kinh diễn ra mạnh mẽ 

trên địa bàn. Ngoài ra, các hoạt động du lịch tự phát do nhu cầu của du khách muốn thám 

hiểm những vùng đất hoang sơ, mang bản sắc tộc người thiểu số tăng nhanh như hiện nay 

cũng đem tới khá nhiều thay đổi. Sự biến đổi của ngôi nhà truyền thống dường như là xu thế 

tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại hiện nay. Tuy nhiên, nhiều bản làng vẫn còn 

giữ được dáng vẻ vốn có của mình như: bản Ngàm, bản Yên, bản Hậu...  

Di tích lịch sử có giá trị nhất của vùng chính là đền Tư Mã Hai Đào và lễ hội Mường 

Xia, sau nhiều năm bị lãng quên, đã được phục dựng lại. Năm 2010, huyện Quan Sơn tổ chức 

lễ hội mường Xia để tri ân Tướng quân Tư Mã Hai Đào, sau đó cứ 5 năm/1 lần lễ hội được tổ 

chức tại di sản thu hút nhiều khách du lịch thập phương và bà con vùng Mường Xia tham dự.  

Là khu vực được thiên nhiên ưu đãi, nên vùng biên giới có một hệ thống danh lam thắng 

cảnh phong phú và đa dạng bao gồm những hệ thống sông suối, hang động độc đáo, hòa cùng 

với những nét kiến trúc cổ của đồng bào các dân tộc nơi đây tạo nên một bức tranh phong cảnh 

hữu tình thu hút nhiều khách du lịch tham quan, khám phá. Hệ thống di sản văn hóa vật thể kết 

hợp với di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số chính là tiềm năng vô tận 

cho phát triển du lịch. Nhiều hình thức du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái dân tộc học đã và 

đang diễn ra tự phát ở các bản làng Thái cổ, bản Mông, bản Mường. Sự tự phát đôi khi còn làm 

biến chất văn hóa truyền thống bởi trình độ dân trí của người dân nơi đây còn thấp.  

 Với quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới, đưa vùng biên cương thoát nghèo, 

góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng biên giới. Du lịch văn hóa trở thành ngành 
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kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển ở nhiều xã vùng biên Thanh Hóa. Nhiều giải 

pháp và mô hình khai thác tiềm năng di sản nhằm phát triển du lịch đã được thực hiện và 

bước đầu hiệu quả. Cửa khẩu quốc tế Na Mèo được đầu tư xây dựng đang trở thành một điểm 

hút khách du lịch.Theo quy hoạch, thị trấn Na Mèo bao gồm toàn bộ bản Na Mèo, bản 83, 

Cửa khẩu quốc tế Na Mèo kéo dài xuống đến km 83 (5km). Với lợi thế từ những hang động 

và các cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đã tạo cho vùng biên giới phía Tây những thế mạnh 

riêng, và đang dần hình thành ở đây một tuyến du lịch bắt đầu từ Quốc lộ 217 cho đến Cửa 

khẩu Na Mèo để kết nối các cảnh đẹp như: thác bản Xày, thác Ma Hao, núi Pù Mằn, cầu Pha 

Lò, bản Khạn, động Nang Non (pha Su Lú), thác bản Nhài, Pha Dùa, đền thờ Tư Mã Hai Đào, 

động Bo Cúng. Phát huy được lợi thế này vùng biên sẽ là một điểm đến hấp dẫn.  

Với hệ thống di sản văn hóa vật thể phong phú mang đậm bản sắc văn hóa tộc người, 

vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa đang cố gắng tận dụng những ưu thế vốn có nhằm 

phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh và 

quốc phòng. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 
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TANGIBLE HERITAGES IN THE WESTERN BORDER OF THANH HOA 

          Bui Thi Hau, M.A 

Abstract: From past to present, the western border of Thanh Hoa province has been the 

home of ethnic minorities: Thai, Muong, Mong, Dao, and Kho mu. In the process of living, the 

people here have created valuable tangible and intangible cultural heritage values imbued 

with the national imprints. The tangible cultural heritages of the region mainly are historical 
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sites and landscapes - an important resource for tourism development. However, due to many 

reasons, the exploitation and promotion of tangible cultural heritage values of the region are 

still limited to meet the requirements of local economic development nowadays. 

Keywords: Western border of Thanh Hoa, tangible heritages, preserve and promote 

values. 
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ÂM NHẠC DÂN GIAN VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở THANH HÓA 

                          NhS. Nguyễn Liên
1
 

 

Tóm tắt: Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng, người đông (7 dân tộc), có đủ 4 vùng kinh tế 

đa dạng và phong phú về hệ sinh thái. Mỗi vùng đất, mỗi tộc người đó đã tạo cho Thanh Hóa 

một bức tranh muôn màu, muôn sắc về nếp sống, tín ngưỡng, sinh hoạt, văn hóa nghệ thuật... 

Trong đó, không thể không nói đến các làn điệu âm nhạc dân gian. Âm nhạc dân gian Thanh 

Hóa phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức diễn xướng, xứng đáng là “sản phẩm hàng 

hóa đặc biệt”
2
 để các nhà kinh tế khai thác trong lĩnh vực du lịch. Muốn làm được điều đó, 

chúng ta phải có những giải pháp thực hiện cụ thể, khoa học, góp phần làm cơ sở hoạch định 

chiến lược phát triển lâu dài cho ngành du lịch của tỉnh nhà. 

Từ khóa: Âm nhạc dân gian; khai thác du lịch; Thanh Hóa.   

 

1. Đặt vấn đề 

Đi du lịch, du khách không chỉ có nhu cầu khám phá những miền đất lạ qua việc tham 

quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa; thưởng thức các món ăn, đặc sản; xem và 

tham gia các trò chơi giải trí... mang sắc thái riêng của từng vùng miền, mà còn có nhu cầu 

tìm hiểu các nền văn minh, văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Vì vậy, đưa âm nhạc dân 

gian vào phục vụ khách du lịch là một hoạt động kinh doanh du lịch đã được nhiều nước trên 

thế giới khai thác. Ở Việt Nam nhiều nơi cũng đã sử dụng hoạt động này có hiệu quả, tiêu 

biểu như  Hà Nội có nhiều khách sạn, nhà hàng, các tụ điểm ca nhạc tổ chức trình diễn âm 

nhạc truyền thống phục vụ khách du lịch, trong đó hát ca trù, hát văn là thế mạnh. Ở Huế du 

khách còn được thưởng thức “đặc sản” ca Huế tại thuyền trên sông Hương... còn ở Thanh 

Hoá, tiềm năng về âm nhạc dân gian khá phong phú và đa dạng nhưng chưa được khai thác. 

Với mong muốn góp phần phát triển kinh tế du lịch ở Thanh Hoá, bài viết xin đưa ra một số 

đề xuất xung quanh việc sử dụng âm nhạc dân gian xứ Thanh trong kinh doanh du lịch. 

2. Tiềm năng du lịch ở Thanh Hóa 

2.1. Tiềm năng về môi trường tự nhiên  

Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng người đông, có đủ 4 vùng: miền núi, trung du, đồng 

bằng và ven biển, cùng hệ sinh thái phong phú và đa dạng. 

Thanh Hóa, phía Bắc giáp tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình; phía Nam và Tây Nam 

giáp Nghệ An; phía Tây nối liền với tỉnh Hủa Phăn của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân 

Lào; phía Đông mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông. Tỉnh Thanh Hóa có 27 

đơn vị hành chính gồm 02 thành phố trực thuộc tỉnh, 01 thị xã và 24 huyện nằm ở cửa ngõ 

giao lưu giữa Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Thanh Hóa có các tuyến giao thông quan trọng 

của hệ thống đường quốc tế và quốc gia như: tuyến đường sắt Thống Nhất, quốc lộ 1A, quốc 

lộ 10; đường 15A và đường Hồ Chí Minh xuyên suốt vùng trung du miền núi của tỉnh; đường 

                                           
1
 Nguyên Phó Hiệu trưởng -Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2 
Xem dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020” của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 
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217 nối Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn của Lào... Đây là những lợi thế lớn để Thanh Hóa phát 

triển kinh tế cửa khẩu, mở rộng hợp tác và giao lưu thương mại văn hoá, du lịch quốc tế với 

các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan và các vùng lân cận thông qua hệ thống các tuyến 

đường xuyên Á trong khu vực
3
.   

Thanh Hóa có hai con sông lớn là sông Mã và sông Chu. Sông Mã chảy về Thanh Hóa 

bắt đầu từ Mường Lát qua các huyện Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy rồi về xuôi và chảy ra 

biển. Sông Chu bắt nguồn từ Lào chảy qua Thường Xuân về đồng bằng, hòa vào dòng sông 

Mã ở ngã Ba Đầu. Ngoài ra, còn có các con sông nhỏ và nhiều con suối khác đã tạo cho miền 

núi xứ Thanh một mạng lưới giao thông, lưu thông quan trọng, đồng thời cũng là nguồn nước 

tưới tiêu thuận lợi cho việc canh tác lúa nước, chăn nuôi gia súc, trồng cây hoa mầu, góp phần 

xây dựng miền quê Thanh giàu đẹp. Sự tập trung của các làng cổ và sự hình thành, phát triển 

của các làng nghề đúc trống đồng, luyện kim, làng dệt và những cảng sông tấp nập trên sông 

Mã đã khiến cho vùng đất xứ Thanh trở thành nơi giao thương đường thủy nối liền với sông 

Hồng, sông Lam và các vùng hải đảo xa xôi khác.  

Biển Thanh Hóa thuộc vịnh Bắc Bộ, có nhiều tài nguyên hải sản, khoáng sản và là nơi 

du lịch lý tưởng. Bờ biển Thanh Hoá dài 102 km trải qua 6 huyện thị, tiếp giáp với Ninh Bình 

phía Bắc và Nghệ An phía Nam. Ngoài biển có các đảo nổi, đảo chìm như Hòn Nẹ, Hòn Mê 

và bán đảo Nghi Sơn... Đường bờ biển bị chia cắt bởi các cửa lạch do phụ lưu của sông Mã đổ 

ra biển, đó là: Lạch Sung, Lạch Trường (Linh Trường), Lạch Hới (Hội Triều); Sông Yên: 

Lạch Ghép (Lạch Trào); Sông Bạng: Lạch Bạng (Cửa Tấn). Ở các cửa lạch, nơi sông gặp biển 

hình thành nên những cửa sông lớn, là nơi tụ hợp đông dân cư làm nghề đánh cá, chế biến hải 

sản và buôn bán. 

2.2. Tiềm năng về môi trường văn hoá - xã hội 

Thanh Hoá có 7 dân tộc anh em sinh sống, gồm các dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Thổ, 

Dao, Mông, Khơ Mú. Địa bàn cư trú trải rộng khắp tỉnh nhưng các dân tộc chủ yếu sống từ 

vùng trung du của tỉnh đến phía Tây biên giới Việt - Lào. Mỗi vùng đất, mỗi tộc người có một 

nếp sống, sinh hoạt, tín ngưỡng khác nhau đã tạo cho miền núi xứ Thanh một bức tranh về 

văn hoá muôn màu, muôn sắc.  

Thanh Hóa còn được nhắc đến là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, có nhiều di tích lịch sử 

ghi lại dấu ấn của các vị tướng giỏi, các danh nhân văn hóa... Phương ngôn Thanh Hoá có câu 

“Thi Hoằng Hoá, khoá Đông Sơn”. Những anh khoá, thầy đồ, rồi bảng nhãn, thám hoa, trạng 

nguyên, hoàng giáp... đã từng làm rạng rỡ cho quê hương đất nước. Thanh Hóa cũng là nơi có 

nhiều truyền thuyết: Mai An Tiêm, hòn Trống Mái, thần Độc Cước, núi Ngọc, núi Rồng, ông 

Bưng, ông Tu Nưa...  của người Việt; nàng Han của người Thái... và những anh hùng đi vào 

lịch sử như: Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Lai, Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn, Cầm Bá 

Thước, Hà Văn Mao, Khương Công Phục, Lê Văn Hưu, Lê Thánh Tông, Nguyễn Mộng 

Tuân... đều là những con người tạo thế và khai sáng cho đất nước.  

Thanh Hóa là nơi phát tích của nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng. Những di chỉ văn 

hoá này chiếm một vị trí quan trọng trong nền cảnh văn hoá sông biển tiền sử Việt Nam.  

                                           
3
 Tỉnh ủy, HĐND, UBND Thanh Hóa (2000), Địa chí Thanh Hóa, tập 1, Nxb Văn hóa Thông tin. 
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Với những đặc điểm trên, thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho xứ Thanh một kho 

tàng văn hóa truyền thống phi vật thể khá đặc sắc và phong phú - nguồn tài nguyên vô giá 

phục vụ cho phát triển kinh tế, nhất là đối với ngành du lịch tỉnh Thanh. 

2.3. Tiềm năng về âm nhạc dân gian  

Âm nhạc dân gian xứ Thanh là sản phẩm của môi trường lao động sản xuất. Chính môi 

trường lao động, môi trường sông nước khắc nghiệt của dòng sông Mã đã tạo nên những điệu 

hò sông Mã có âm hưởng dào dạt của sóng nước cuộn chảy, có dáng vóc mạnh khoẻ, chắc 

nịch bởi những cánh tay vạm vỡ chèo chống đò của các chàng trai; Môi trường lao động nông 

nghiệp đã tạo ra các điệu hò giã gạo, hò đạp lúa, hát múa Đông Anh... rộn ràng, chất phác; 

Không khí lao động của người dân miền biển xứ Thanh đi đánh cá đã tạo nên câu hò biển 

mạnh khoẻ với những lời xô, câu xướng nhịp nhàng; Không khí hội hè đã tạo nên các câu hò 

chèo đua trên sông Lãng (huyện Nông Cống) rộn ràng, khẩn trương...  

Miền đất “Địa linh nhân kiệt” đã tạo cho xứ Thanh thành vùng đậm đặc những lễ hội 

dân gian chứa đựng trong lòng nó một kho tàng trò diễn, diễn xướng phong phú với nhiều thể 

loại hát, múa, nhạc mà theo đánh giá của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thì đây có thể 

là cái nôi của nghệ thuật sân khấu chèo! Ta có thể kể đến lễ hội Nghè Sâm (vùng Đông Sơn) 

có tới hơn mười trò diễn, diễn xướng, trong đó diễn xướng Múa đèn Đông Anh, trò Tiên Cuội, 

trò Trống mõ là phổ biến nhất; Lễ hội làng Xuân Phả (huyện Thọ Xuân) có các trò múa hát 

Xuân Phả gồm 5 trò chính: Hoa lang, Chiêm thành, Ai lao, Tú huần, Ngô quốc; Lễ hội làng 

Mưng (huyện Nông Cống) có hát Chèo thờ với nhiều tích trò độc đáo như: Tống Trân - Cúc 

Hoa, Lưu Quân Bình, Thục Vân, Tuấn Khanh; Lễ hội đền Thánh Tến có hát Chèo chải; Lễ hội 

mùa xuân của người Mường có diễn xướng Pồn pôông, diễn xướng giao duyên Cài hoa đan 

trái; Người Thái có diễn xướngKin chiêng boóc mạy, người Dao có tết nhảy với những lời 

hát, lời khẩn cầu cùng các điệu múa đao, múa cờ, múa rùa, múa chuông... sôi nổi. 

Nếp sống, sinh hoạt, phong tục tập quán mỗi vùng, mỗi dân tộc cũng sản sinh ra nhiều 

làn điệu dân ca, dân nhạc mang bản sắc riêng. Nếu người Kinh có các làn điệu hát giao duyên 

như: hát ghẹo, hát trống quân, hát cò lả... thì người Mường có xường, bọ mẹng; người Thái có 

khặp; người Mông có hát cự xia (cử xia); người Thổ có hát đối đáp; người Khơ Mú có hát 

tơm; người Dao có hát đúm... Nếu người Kinh, người Mường có làn điệu hát sắc bùa nhằm 

chúc tụng ngày đầu năm mới thì người Thái có mo mừng năm mới, chúc rượu cần...  

Ngoài ra, ta có thể kể đến tiếng khua luống (giã gạo) rộn rã trong đêm trăng của những 

tiết tấu đảo, nghịch phách tài tình pha lẫn trong tiếng khèn, điệu khặp giao duyên trữ tình của 

các chàng trai, cô gái Thái. Hay âm hưởng hào hùng của núi rừng quê Thanh trong tiếng 

chiêng trầm hùng ngân nga, tiếng cồng thanh cao thánh thót, đan xen, pha màu, hỗ trợ cho câu 

xường giao duyên, tạo nên tính cách người Mường. Ta cũng có thể kể đến vô vàn những làn 

điệu hát ru, hát đối, hát mời rượu, mời bạn... hoà trong những tiếng khèn bè, sáo ôi, sáo pi 

mốt, sáo mèo, kèn lá... trữ tình mang âm hưởng của tiếng suối róc rách, tiếng chim rừng gọi 

bạn của các chàng trai, cô gái các tộc người trên khắp các bản làng miền núi quê Thanh đang 

ngày đêm ngân nga cùng gió ngàn.  
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Với những tiềm năng trên, xứ Thanh thực sự là một vùng đất màu mỡ nảy mầm, đơm 

hoa kết trái những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc và phong phú, là tiềm năng vô 

tận để ngành du lịch đưa vào khai thác. 

3. Dự kiến đưa âm nhạc dân gian vào một số tuyến du lịch ở Thanh Hóa 

Căn cứ hệ thống các điểm du lịch, khu du lịch và đô thị du lịch trong dự án “Điều chỉnh 

quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn đến năm 2020” của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, tác giả xin nêu một vài thể loại âm nhạc dân gian trên một số điểm 

và tuyến du lịch điển hình có thể áp dụng đưa vào hoạt động kinh doanh du lịch ở Thanh Hoá.  

3.1. Tuyến du lịch thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn 

Ngoài việc tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá như: Hàm Rồng, 

Nam Ngạn, di tích khảo cổ Đông Sơn, đền thờ Trần Khát Chân, đền Độc Cước, đền Cô Tiên, 

hòn Trống Mái... tắm biển Sầm Sơn và mua sắm... du khách còn được thưởng thức các loại 

hình nghệ thuật dân gian như: hát ca trù (Thanh Hóa gọi là ca công), hát văn, dân ca Đông 

Anh, tuồng, chèo... tại các khách sạn hoặc các tụ điểm sinh hoạt văn hoá vào các buổi tối ở 

thành phố Thanh Hóa. Riêng ở Sầm Sơn còn có các điệu hò biển, hò đối đáp... Nếu đến đúng 

dịp lễ hội đền Độc Cước (được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 âm lịch), du khách sẽ được tham 

gia cuộc thi cỗ bánh chưng bánh dày trong lễ cầu mưa. Đặc biệt, tuyến từ Sầm Sơn về thành 

phố Thanh Hoá bằng thuyền trên dòng sông Mã, du khách sẽ được chiêm ngưỡng danh lam 

thắng cảnh hai bên bờ sông và cùng tham gia, cùng thưởng thức những điệu hò sông Mã 

mạnh mẽ, khẩn trương nhưng không kém phần trữ tình qua những lời ca hóm hỉnh của các 

trai đò và khách đò. 

3.2. Tuyến du lịch thành phố Thanh Hóa - Quảng Xương - Nông Cống - Bến En 

Từ thành phố Thanh Hóa qua huyện Nông Cống, du khách sẽ được thưởng thức nghệ 

thuật hát chèo thờ ở làng Mưng (xã Trung Thành, huyện Nông Cống). Chèo thờ làng Mưng 

gồm ba loại: Chèo cạn, chèo thờ và chèo đua. Chèo cạn là loại hình hát chèo chải tiêu biểu và 

phổ biến ở Thanh Hóa; Chèo thờ (hay trò hát thờ) - một loại hình nghệ thuật sân khấu mang 

tính tổng hợp với nhiều phương tiện biểu hiện khác nhau (gồm bốn vở như đã nói ở mục 

2.1.3); Chèo đua là loại hình nghệ thuật vừa đua thuyền vừa hò trên sông Lãng, tạo không khí 

sôi động trong khi đua thuyền. Ngoài ra, nếu có thời gian du ngoạn ven sông Lãng, du khách 

sẽ được thưởng thức những điệu hò đối đáp giao duyên trên bến dưới thuyền với lời ca hóm 

hỉnh, trữ tình của các nam thanh nữ tú vùng sông nước.  

Đến Bến En, ngoài chiêm ngưỡng “Vịnh Hạ Long thu nhỏ” của núi rừng xứ Thanh, du 

khách còn được thưởng thức đêm khua luống với những tiết tấu rộn rã hoà trong tiếng khèn, 

tiếng khặp giao duyên ngọt ngào của các chàng trai, cô gái xinh tươi trong trang phục người 

Thái; Nghe câu “Hát đối đáp”, “Hát trống chiêng” giao duyên mặn nồng tình ái; Nghe câu 

đồng dao “Bông bê tầm phèo”, “Túp mí ti páng pạng” ngộ nghĩnh, hóm hỉnh; Nghe câu hát ru 

“Chậm đó ho” êm dịu nồng ấm của các chàng trai cô gái duyên dáng trong tà áo dân tộc Thổ 

và cùng được uống rượu cần, hát dân ca đến thâu đêm... 
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3.3. Tuyến du lịch thành phố Thanh Hóa - Lam Kinh 

Đây là tuyến du lịch chủ yếu dành cho khách tham quan các di tích lịch sử, văn hóa suốt 

dọc từ thành phố Thanh Hóa qua huyện Đông Sơn - cái nôi của các trò diễn, diễn xướng dân 

gian xứ Thanh, mang trong lòng nó bao làn điệu dân ca nổi tiếng như “Đi cấy”, “Cửa đóng 

then cài”... ; Qua huyện Triệu Sơn - nơi có dãy núi Nưa trập trùng còn ghi chiến tích thời Bà 

Triệu cưỡi voi đi đánh giặc; Đến Thọ Xuân - nơi uy nghi khu di tích lịch sử Lam Kinh một 

thời oanh liệt của nhà Lê. 

Đến huyện Thọ Xuân, du khách sẽ được xem chương trình nghệ thuật dân gian nổi tiếng 

của làng Xuân Phả (xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân), đó là trò Xuân Phả. Trò Xuân Phả 

gồm năm trò có hát, múa (như đã nói ở mục  2.1.3). Du khách sẽ được thưởng thức nét đặc 

sắc trong trang phục và hóa trang bằng mặt nạ với những động tác phóng khoáng, khỏe, thể 

hiện qua nhiều động tác múa, tuyến múa, đội hình múa duyên dáng, tinh tế, kín đáo nhưng 

cũng rất mạnh mẽ của người Việt. Trò Xuân Phả có bóng dáng của các điệu múa “Chư hầu lai 

triều”, “Bình Ngô phá trận” nên sẽ giúp du khách nhớ lại một thời oanh liệt của triều Lê 

Thánh Tông xưa.  

Nếu du khách thích hát giao duyên, thì ra bến sông Chu, nơi có những câu hò giao 

duyên trữ tình của các đôi trai gái hai bên bờ sông đối đáp vọng sang, chắc chắn bước chân du 

khách sẽ bịn rịn không muốn về! 

3.4. Tuyến du lịch thành phố Thanh Hóa - Hậu Lộc - Nga Sơn 

Từ thành phố Thanh Hóa đến Hậu Lộc trên đường quốc lộ 1A vào thăm đền Bà Triệu. 

Nếu trong dịp lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức những làn điệu hát văn rộn ràng, những 

màn rước “kiệu bay” độc đáo. Đến Nga Sơn vào động Từ Thức, du khách có thể “tìm đường 

lên tiên” “hỏi nàng Giáng Hương” có còn vương vấn bụi trần để cùng thưởng thức những làn 

điệu hát đúm, hát trống quân giao duyên trữ tình, những câu hò biển, những nhịp điệu 

háttrống vả rộn rã với lời ca chúc tụng du khách an khang, thịnh vượng...  

3.5. Tuyến du lịch thành phố Thanh Hóa - Vĩnh Lộc - Cẩm Thuỷ - Bá Thước 

Trên đường đến Bá Thước, chúng ta sẽ đi qua huyện Vĩnh Lộc, du khách sẽ được chiêm 

ngưỡng kỳ tích thành đá của nhà Hồ uy nghi, bề thế và xem Múa đèn, hát Chèo chải, hát 

Văn... ca ngợi công đức của các vị thánh thần - những người có công bảo vệ quê hương đất 

nước, lo cho dân ấm no hạnh phúc. 

Đến Cẩm Thuỷ khám phá suối “cá thần” Cẩm Lương - một cảnh quan thiên nhiên kỳ 

thú chứa trong lòng bao huyền thoại. 

Điểm cuối cùng của tuyến du lịch này là huyện Bá Thước, nơi du khách sẽ đến với 

những làng, bản người dân tộc Mường, Thái; Đến hang mỏi Đá Điều ở làng Tráng để ngắm 

những thành quả tuyệt tác mà thiên nhiên đã tạo nên. Nếu nghỉ đêm lại thị trấn Cành Nàng, du 

khách sẽ được thưởng thức những điệu Xường, điệu Khặp đằm thắm của các chàng trai, cô 

gái Mường, Thái hát đối đáp giao duyên thâu đêm, mà tiêu biểu là diễn xướng xường giao 

duyên “Cài hoa đan trái” của dân tộc Mường; Diễn xướngkhặp “Kin chiêng boóc mạy’’ của 

dân tộc Thái... Những lời cahoà trong âm thanh rộn ràng, trầm hùng của tiếng cồng, tiếng 

chiêng, tiếng khèn, tiếng khua luống nơi núi rừng như níu kéo bước chân du khách.  
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Ngoài các tuyến du lịch trên, ở địa bàn tỉnh Thanh cũng còn nhiều tuyến du lịch khác 

không kém phần hấp dẫn. Mỗi điểm đến trên các tuyến du lịch đó đều có những làn điệu dân 

ca, những trò diễn, diễn xướng dân gian chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi 

ghé thăm Thanh Hóa. 

4.  Một số giải pháp đưa âm nhạc dân gian vào khai thác du lịch 

- Tăng cường đầu tư kinh phí khôi phục, bảo lưu vốn âm nhạc dân gian để phục vụ du lịch 

(vấn đề này đã được bàn đến trong dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.  

- Khảo sát tài nguyên âm nhạc dân gian xứ Thanh để xây dựng, quy hoạch, khoanh vùng 

bản đồ văn hóa - du lịch, góp phần làm cơ sở hoạch định chiến lược phát triển lâu dài du lịch 

của tỉnh.   

- Cần giới thiệu, quảng bá di sản và giá trị âm nhạc dân gian xứ Thanh trên các phương 

tiện thông tin đại chúng (nhất là Internet) để mọi người cùng biết, tạo sức hấp dẫn cho du 

khách trên cả nước và thế giới.  

- Xây dựng các tiêu chí xác định và xây dựng mô hình “làng, bản dân ca” để tổ chức 

biểu diễn âm nhạc dân gian của địa phương. Mô hình này giúp các nghệ nhân dân gian vừa 

khôi phục lại được vốn nghệ thuật truyền thống của cha ông để lại, nuôi dưỡng, bảo tồn vững 

chắc ở chính nơi nó sinh ra, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân, vừa phục vụ 

khách du lịch với phương châm “Phát huy di sản để làm ra tài sản”.  

- Đầu tư, khôi phục lại không gian, đạo cụ, trang phục biểu diễn để trả lại đúng môi 

trường diễn xướng vốn có trước đây của những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, những trò 

diễn, diễn xướng, lễ hội dân gian nhằm thu hút du khách, thu ngoại tệ (đặc biệt là khách nước 

ngoài), như: Đóng lại những con đò dọc, tổ chức các tuyến du lịch trên sông Mã để du khách 

được nghe những điệu hò nổi tiếng một thời trên dòng sông huyền thoại này; Xây dựng biểu 

tượng cây Chu và không gian đồi Lai Ly, Lai Láng với hình thức thu nhỏ để tổ chức hát kể 

những chương đặc sắc của mo; Khôi phục, tôn tạo đình làng Xuân Phả để tạo không gian hát 

và múa ngũ trò Xuân Phả... 

- Nhà nước cần đầu tư hoặc có cơ chế chính sách để kêu gọi các nhà đầu tư (tổ chức và 

cá nhân) trong nước cũng như nước ngoài bỏ vốn để xây dựng các công trình văn hoá, công 

viên giải trí. Tổ chức cho các nghệ nhân dân gian, các làng dân ca, câu lạc bộ, đoàn nghệ 

thuật biểu diễn, tạo môi trường cho đẩy mạnh hoạt động dịch vụ du lịch. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống nói chung, 

âm nhạc dân gian nói riêng nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội là những đòi hỏi cấp 

bách của cuộc sống. Tiềm năng âm nhạc dân gian xứ Thanh rất phong phú và đa dạng, điều 

này không thể phủ nhận, nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho nó trở thành “sản phẩm hàng 

hoá đặc biệt” và là nguồn lực phát triển văn hoá, du lịchđể thu hút đông đảo du khách, góp 

phần tăng nguồn thu cho người dân, nguồn ngân sách cho địa phương và tỉnh.   

Song, đưa âm nhạc dân gian vào phục vụ khách du lịch không phải là “có sao làm vậy” 

mà chúng ta phải biết chọn lọc và vận dụng sáng tạo trong công tác tổ chức và biểu diễn, để 
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vừa tạo được sức hấp dẫn cho du khách nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Để làm 

được điều này cần có sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hoá, Thể thao va Du lịch cùng các nhà 

chuyên môn và sự quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt của các cấp, các ngành, của toàn xã hội. 

Với nguồn lực sẵn có và sự quyết tâm của tất cả chúng ta, chắc chắn ngành du lịch Thanh Hóa 

sẽ đạt được kết quả tốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. 
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FOLK MUSIC IN TOURISM ACTIVITIES IN THANH HOA 

                          Nguyen Lien, M.A 

Abstract: Thanh Hoa is large and populous with 7 ethnic minorities and 4 economic 

regions. Each region and each ethnic group has created a colorful picture of lifestyle, beliefs, 

arts and culture... including folk music. Folk music in Thanh Hoa is considered to be a 

special product of tourism. 
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KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU VÀ NHỮNG DẤU TÍCH VĂN HÓA  

TRÊN VÙNG ĐẤT HẬU LỘC (THANH HÓA) 

NCS. Nguyễn Thị Thanh Nga
1
 

 

Tóm tắt: Năm 248, Bà Triệu đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy chống lại ách đô hộ của nhà 

Ngô. Dù chưa giành thắng lợi nhưng cuộc khởi nghĩa đã trở thành biểu tượng cho ý chí, khát 

vọng giành độc lập của dân tộc. Bài viết khái quát lại những nét tiêu biểu của cuộc khởi 

nghĩa Bà Triệu và những dấu ấn văn hóa trên vùng đất Hậu Lộc (Thanh Hóa) - nơi diễn ra 

những trận chiến oanh liệt, quả cảm của nghĩa quân Bà Triệu. 

Từ khóa: Bà Triệu; khởi nghĩa; đền thờ Bà Triệu; lễ hội lịch sử. 

  

 Từ sau thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN, lịch sử dân tộc bước vào hành 

trình gian khổ giành lại nền độc lập tự chủ. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng 

năm 40, đánh đuổi quân Đông Hán, giành lại nền độc lập của dân tộc trong 3 năm. Sau đó 

khoảng 200 năm, từ mảnh đất xứ Thanh, Bà Triệu đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, 

khiến cho “toàn thể Châu Giao đều chấn động”. 

  1. Khởi nghĩa Bà Triệu - những tư liệu lịch sử 

Sau khi nhà Đông Hán (23 - 220) sụp đổ, vùng đất Giao Châu rơi vào sự cai trị của 

Đông Ngô. Dưới thời Ngô, chính sách vơ vét bóc lột, cai trị hà khắc ngày càng tàn bạo. Chính 

quyền đô hộ của nhà Ngô thi hành chính sách nhất quán “lấy binh uy mà ức hiếp”, “chính 

hình bạo ngược, phú liễm không biết thế nào là cùng”, khiến cho trăm họ Giao Châu căm 

phẫn và nổi dậy chống lại. Cuộc khởi nghĩa do Bà Triệu lãnh đạo nổ ra vào năm 248 từ miền 

núi Nưa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá tiêu biểu cho toàn bộ phong trào đấu tranh chống 

lại ách đô hộ của nhà Ngô. 

 Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép về sự kiện này ngắn gọn: Vào năm Mậu Thìn (248) 

“Người Cửu Chân lại đánh hãm thành ấp, châu quận rối động. Ngô Vương cho Hành Dương 

đốc quân đô úy Lục Dận làm Thứ sử kiêm hiệu uý. Dận đến nơi, lấy ân đức tín nghĩa hiểu dụ, 

dân ra hàng phục đến hơn 3 vạn nhà, trong châu lại yên. Sau người con gái ở quận Cửu Chân 

là Triệu Ẩu tập hợp dân chúng đánh chiếm các quận huyện (Ẩu vú dài 3 thước, vắt ra sau 

lưng, thường ngồi trên đầu voi đánh nhau với giặc). Dận dẹp yên được. (Sách Giao Chỉ chí 

chép: Trong núi ở quận Cửu Chân có người con gái họ Triệu, vú dài 3 thước, không lấy 

chồng, họp đảng cướp bóc các quận, huyện, thường mặc áo ngắn màu vàng, chân đi giày mũi 

cong, ngồi đầu voi mà chiến đấu, sau chết làm thần)”
2
. 

Theo thần tích và tư liệu dân gian, Bà Triệu Ẩu (Triệu Thị Trinh, Triệu Trinh Nương) 

sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ (226) tại vùng đất Quân Yên (nay là làng Cẩm Trướng, 

xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá). Cha mẹ bà mất sớm, bà ở với anh trai Triệu 

Quốc Đạt là một huyện lệnh có thế lực trong vùng Cửu Chân. Từ nhỏ bà vốn ham thích luyện 

                                           
1
 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Liên kết, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2 Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, Bản in nội các quan bản, Nxb Khoa học Xã hội, 2004, tr 167 - 168. 
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tập võ nghệ như bậc nam nhi nên có võ nghệ cao cường. Triệu Trinh Nương có sở thích vào 

rừng săn thú dữ, trợ giúp kẻ yếu, căm giận cảnh bất bình trong thiên hạ, bởi vậy được dân 

làng thương yêu.  

Sách Việt Nam sử lược chép: “đến độ 20 tuổi gặp phải người chị dâu ác nghiệt, bà ấy 

giết đi rồi vào ở trong núi. Bà ấy là một người có sức mạnh, lại có chí khí và lắm mưu lược. 

Khi vào ở trong núi chiêu mộ hơn 1.000 tráng sĩ để làm thủ hạ. Anh thấy thế mới can mà, thì 

bà bảo rằng: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể 

Đông, quét sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nới đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người 

đời cúi đầu cong lưng để làm tỳ thiếp người ta”
3
. Người anh trai của bà trước hành động nghĩa 

cả của em gái cũng đã đồng tình ủng hộ và tham gia khởi nghĩa. Người dân Cửu Chân ứng 

nghĩa mỗi ngày một đông và tôn bà lên làm chủ soái. Từ Quân Yên, Bà Triệu đã tổ chức cho 

nghĩa quân vượt sông Chu đến vùng núi Nưa
4
 xây dựng căn cứ. Nhân dân khắp nơi theo 

gương Bà Triệu đã nổi dậy khởi nghĩa, tham gia vào phong trào, biến núi Nưa thành căn cứ 

vững mạnh của nghĩa quân. 

Rừng rậm Ngàn Nưa với đỉnh núi thiêng sừng sững, đèo dốc quanh co, sông suối hiểm 

trở là bức thành lũy tự nhiên bao bọc và bảo vệ cho nghĩa quân và nhân dân trước nguy cơ các 

cuộc tấn công của giặc Ngô. Trên đỉnh ngàn Nưa thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn có di 

tích lịch sử danh lam thắng cảnh quốc gia động Am Tiêm và nhiều địa danh về khởi nghĩa Bà 

Triệu như: ao Hóp - nơi lấy nước sinh hoạt cho nghĩa quân, bùng Cổ Ngựa - nơi ngựa của 

nghĩa quân uống nước và tắm; bãi Áng - nơi luyện tập võ nghệ của nghĩa quân, Bờ Đồn - đồn 

canh gác của nghĩa quân, gò Đồng Thóc - nơi để kho thóc của nghĩa quân, bùng Voi đằm - 

nơi tắm của voi Bà Triệu… Với tất cả những chứng tích vật chất và sự đậm đặc của truyền 

thuyết liên quan đến Bà Triệu và cuộc khởi nghĩa cho biết, đây là căn cứ ban đầu của cuộc 

khởi nghĩa
5
.  

Đầu năm 248, từ núi Nưa, nghĩa quân tiến xuống bao vây và tấn công thành Tư Phố, 

tiêu diệt chính quyền đô hộ của nhà Ngô ở quận Cửu Chân. Theo nguồn tư liệu địa phương, 

được sự giúp đỡ của ba anh em họ Lý thôn Phú Điền (nay là xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, 

Thanh Hoá), Bà Triệu đã kéo đại quân về xây dựng căn cứ tại vùng núi Tùng thuộc Phú Điền 

(Hậu Lộc)
6
. Đây là một thung lũng nhỏ nằm giữa hai dãy núi đá vôi thấp, chạy thông ra sông 

lớn, lại ở gần biển, gần cửa ngõ từ đồng bằng miền Bắc vào xứ Thanh, là một vị trí hiểm yếu 

tiện lợi cho cả tiến công lẫn phòng thủ.  

Tại Phú Điền, nghĩa quân đã xây dựng một hệ thống đồn luỹ, quân doanh mà nhiều địa 

danh ghi dấu hoạt động của nghĩa quân Bà Triệu vẫn còn được lưu lại cho đến ngày nay. 

Nhiều cuộc đụng độ giữa nghĩa quân Bà Triệu với quân Ngô đã diễn ra ngay trên đất Phú 

Điền. Lực lượng khởi nghĩa phát triển nhanh chóng, đánh thắng quân Ngô nhiều trận, triệt hạ 

                                           
3
 Trần Trọng Kim (1999), Việt Nam sử lược, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr 55. 

4
 Núi Nưa là dãy núi cuối cùng về phía Đông của mạch núi bắt nguồn từ Tây Hiếu (Nghệ An), qua huyện Như 

Xuân, Như Thanh (Thanh Hóa) đổ về trên đất Triệu Sơn và Nông Cống. Đây là một trong những dãy núi cao 

nhất trong khu vực đồng bằng tỉnh Thanh Hóa.  
5
 Huyện ủy Yên Định (2010), Địa chí huyện Yên Định, Nxb Khoa học Xã hội, tr 185. 

6
 Địa chí Thanh Hoá, tập I, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội  2000, tr 571 - 576. 
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nhiều thành ấp. Quan lại của nhà Ngô từ thái thú đến huyện lệnh, huyện trưởng, kẻ bị giết, 

kẻ chạy trốn. Từ Cửu Chân, cuộc khởi nghĩa lan ra Giao Chỉ ở ngoài Bắc, giết chết thứ sử 

châu Giao. Khí thế cuộc khởi nghĩa đã chấn động cả Giao Châu đúng như  sự thú nhận của 

sử nhà Ngô
7
.  

Đứng trước nguy cơ tan rã của chính quyền đô hộ ở châu Giao, triều Ngô phải cử viên 

danh tướng Lục Dận làm thứ sử Giao Châu, An Nam hiệu uý, đem khoảng 8.000 quân cùng 

với lâu thuyền tiến sang Giao Châu đàn áp cuộc khởi nghĩa. Lục Dận đã kết hợp dùng binh 

lực uy hiếp với dùng mưu mô dụ dỗ và của cải để mua chuộc. Sau một thời gian, một số thủ 

lĩnh của Giao Châu đã quy thuận nhà Ngô, nghĩa quân của Bà Triệu bị rơi vào tình trạng cô 

lập, khó khăn trong việc mở rộng địa bàn hoạt động. Tiếp đó, Lục Dận đã huy động lực lượng 

tấn công vào quận Cửu Chân theo hai hướng: một mũi qua cửa biển Thần Phù tiến vào hành 

lang Hoàng Cương - Chính Đại - Bạch Ác đồng thời ngược sông Lèn bao vây nghĩa quân từ 

phía Bắc, một mũi vào cửa Sung (sông Mã) cửa biển Lạch Trường đánh vòng vào Bồ Điền từ 

phía nam
8
. 

Trước tình thế đó, Bà Triệu đã chủ động tổ chức lực lượng đón đánh quân xâm lược. 

Tương truyền Bà Triệu đã có đến trên ba mươi trận chạm trán với quân Ngô, nhưng không 

giành được thắng lợi. Tuy thế, những cuộc đụng độ đầu tiên này cũng đã đủ làm cho quân 

Ngô kinh hoàng, khiếp đảm mỗi khi nghe tiếng Bà Triệu. “Hoành qua đương hổ dị, đối diện 

Bà Vương nan” (múa ngang ngọn giáo chống hùm thì dễ mà đối mặt với Vua Bà thì thật khó 

vô cùng), là tâm trạng chung của binh lính Ngô khi ấy.  

Cũng vẫn theo truyền thuyết, Lục Dận khi đã phát hiện ra người cầm đầu của cuộc khởi 

nghĩa là một phụ nữ trong trắng tuổi mới ngoài đôi mươi, đã sử dụng những biện pháp hèn hạ 

và nhơ bẩn để sát hại Bà. Bà Triệu đã hy sinh anh dũng trên núi Tùng ở Phú Điền, Hậu Lộc, 

Thanh Hoá.  

Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu thất bại, nhưng những tướng lĩnh của Bà vẫn tiếp tục cầm 

quân chiến đấu. Phong trào đấu tranh chống lại ách đô hộ của nhà Ngô vẫn diễn ra dưới nhiều 

hình thức ở khắp các địa phương khiến cho bọn quan lại đô hộ nhà Ngô đứng ngồi không yên. 

2. Những dấu tích văn hóa về khởi nghĩa Bà Triệu trên vùng đất Hậu Lộc 

Hiện nay, ở nhiều nơi trên vùng đất xứ Thanh vẫn còn những dấu tích văn hóa liên 

quan đến Bà Triệu và cuộc khởi nghĩa. Có thể kể đến như khu di tích Nghè Trúc nơi phối 

thờ Bà Triệu thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định - quê hương của Bà, di tích lịch sử Am 

Tiên nằm trên đỉnh núi Nưa thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn - tương truyền là nơi nghĩa 

quân Bà Triệu cất giấu vũ khí, lương thực và rèn luyện binh đao… 

Ở huyện Hậu Lộc, để tưởng nhớ công lao của Bà Triệu và nghĩa quân, từ rất sớm, nhân 

dân đã xây dựng đền Bà Triệu ở trên núi Gai, lăng của Bà ở núi Tùng và đình làng Bà Triệu ở 

làng Phú Điền.  

 

                                           
7
 Phan Huy Lê (cb) (2012), Lịch sử Việt Nam, tập 1, Nxb Giáo dục, tr 402 - 403. 

8
 Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa, Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Khu di tích lịch sử kiến 

trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, Nxb Thanh Hóa, tr 20 - 21. 
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2.1. Những dấu tích văn hóa vật thể 

* Đền Bà Triệu 

Đền Bà Triệu được xây dựng bằng tranh tre dưới chân núi Gai ngay sau khi Bà hy sinh. 

Khoảng 300 năm sau, khi Lý Nam Đế đi đánh giặc Lâm Ấp xâm chiếm bờ cõi phương Nam, 

đi qua đền thờ đã khẩn cầu, mong bà phù hộ.Khi chiến thắng trở về, vua Lý Nam Đế đã dừng 

chân ở đền tạ ơn vong linh của vị Nữ tướng. Để tỏ lòng thành, nhà vua đã cấp kinh phí cho 

dân làng Bồ Điền mở rộng, tu sửa đền thờ thêm đẹp và tôn hiệu Bà là Bậc chính anh hùng tài 

chính nhất phu nhân. Thời Lê Trung Hưng, đền bị hư hỏng, đến thời nhà Nguyễn đền được tu 

sửa lại. Lần gần đây nhất đền được trùng tu, tôn tạo vào năm 2008
9
.  

Ngôi đền được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc hướng về phía Bắc. Hệ 

thống thờ trong đền được sắp xếp theo quy luật thờ anh hùng dân tộc. Hậu cung là công trình 

có địa thế cao nhất, dựa lưng vững chãi vào núi Gai. Các công trình của đền được quy hoạch 

hài hòa trong vùng cảnh quan của vùng đất cổ Phú Điền, tạo nên quang cảnh linh thiêng và 

tuyệt đẹp.  

Không gian khu di tích gồm có các hạng mục theo thứ tự từ ngoài vào trong gồm: Nghi 

môn ngoại (Cổng Ngoại), Hồ sen hình chữ nhật, Bình phong, Nghi môn trung (Cổng Trung), 

Sân dưới, Nghi môn nội, Sân trên (hai bên là nhà Tả Hữu Mạc), Tiền đường, Sân thượng, 

Trung đường, Sân thiên tỉnh, Hậu cung.  

Ngoài ngôi đền chính, còn một số công trình phụ cận có liên quan: 

* Khu lăng mộ Bà Triệu: cách đền Bà Triệu 500 m về phía Tây là khu lăng mộ Bà 

Triệu. Khu lăng mộ nằm trên đỉnh núi Tùng với đường lên gồm 315 bậc bằng đá tự nhiên. 

Lăng được cấu trúc theo kiểu dáng hình trụ đứng (tứ giác) nhỏ dần về phía đỉnh gồm 2 tầng 

mái. Mộ được xây dựng với cấu trúc vuông bốn mặt và mở cửa hình vòm ra 4 phía. Phần tháp 

chúa có cấu trúc hình trụ vuông bốn mặt làm bằng đá tảng nguyên khối.  

* Mộ ba anh em họ Lý: Ba người anh em họ Lý là những dũng tướng của Bà Triệu. Sau 

khi chủ tướng tuẫn tiết, ba ông đã bàn nhau cùng hy sinh để tránh rơi vào tay giặc. Tương 

truyền, ba ngôi mộ được mối bao thành khu mộ thiêng. Khu mộ 3 ông nằm sát chân núi 

Tùng, hiện đã được trùng tu, tôn tạo khang trang với cổng mộ được xây dựng theo kiểu tứ trụ 

bằng đá xanh nguyên khối, cũng là cổng vào để lên khu lăng mộ Bà Triệu ở trên núi Tùng. 

Khuôn viên của 3 khu mộ ba ông tướng họ Lý, nằm trong một không gian được xây tường 

bảo vệ với ba ngôi mộ được phân bố thành hàng ngang.  

* Miếu bàn thề: Tương truyền đây là khu vực ba anh em họ Lý tổ chức làm lễ cáo yết 

trời đất, thề đi theo nghĩa quân của Bà Triệu để đánh đuổi giặc Ngô. Miếu thờ được xây dựng 

theo hình thức lộ thiên, nằm trên cánh đồng Đồng Bảng của làng Phú Điền. 

* Đền Đệ tứ: Đền tọa lạc hướng Đông gần khu vực núi Eo của làng Phú Điền nên còn 

gọi là Nghè Eo. Căn cứ vào các dấu tích, lối kiến trúc và các bức họa được vẽ trên tường, các 

nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa - kiến trúc cho biết đây là công trình được xây dựng dưới 

thời nhà Nguyễn. Tuy nhiên, một đạo sắc còn lưu tại đền có niên đại vào năm Cảnh Thịnh 
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thứ 5 (1797) cho biết dưới thời Tây Sơn việc phong sắc của triều đình phong kiến đã diễn ra, 

do đó, việc xây dựng đền có thể đã được khởi dựng từ thế kỉ XVIII. 

2.2. Những dấu tích văn hóa phi vật thể 

* Lễ hội đền Bà Triệu 

Để tưởng nhớ công lao của Bà Triệu và nghĩa quân, vào tháng 2 âm lịch hàng năm, 

nhân dân khắp nơi trong vùng lại tổ chức lễ hội để ghi nhớ công lao của Bà. Cấp độ lễ hội 

được quy định: 5 năm tổ chức một lần với quy mô cấp tỉnh và vào năm chẵn, còn hàng năm 

lễ hội vẫn diễn ra với quy mô cấp huyện được tổ chức vào chính ngày giỗ của Bà. 

Lễ hội diễn ra theo quy trình đền - lăng - đình. Tại đền chính tổ chức chủ yếu các tế lễ 

như: rước kiệu, tế quan nữ. Ngoài các nghi thức chính còn có lễ Mộc dục, lễ Phụng Nghinh.  

Trong lễ hội Bà Triệu rước bóng được đánh giá là nét độc đáo nhất, đồng thời là một nghi 

thức quan trọng. Trên kiệu Vua Bà người dân chuẩn bị một bát hương cùng với một hộp tư 

trang, một  đĩa trầu cau têm đẹp. Nhân dân trong làng chọn 8 chàng trai khỏe mạnh để khênh 

kiệu. Các chàng trai đều mặc áo đỏ cộc tay, thắt lưng màu đỏ, chít khăn đỏ, quần trắng và đi 

chân đất. Người chủ tế đi dưới gầm kiệu. Tiếp ngay sau kiệu Bà chính là kiệu song loan, trên 

kiệu có áo chầu và những hộp đựng sắc phong. Kiệu song loan cũng có 8 người khiêng. 

Trình tự: đi đầu là một hương án cùng 2 người vác lọng che, trên kiệu có bát hương, 

trầu cau, hoa quả. Sau hương án là phường bát âm cử nhạc lưu thủy, có trống, chiêng và 32 

người thực hiện các nhiệm vụ vác gươm, vác bát bửu, dùi đồng. Đoàn người vác cờ hội, kiệu 

song loan cho đến những người đi cùng đoàn đều ăn mặc chỉnh tề. 

Hành trình: đi từ đền chính đến lăng. Khi đến lăng, kiệu được đặt trên giá đỡ và làm 

nghi thức khấn đức Bà. Đoàn cử hành về đình làng Phú Điền, kiệu, bát hương bóng Bà đặt 

giữa đình và tiếp tục tế lễ một ngày một đêm. Các lễ tế gồm: tế yên vị, tế tam sanh. Sau cùng, 

đoàn rước tế theo lộ trình về đền chính để làm lễ
10

. 

Cũng như bất cứ lễ hội nào, ngoài phần lễ có phần hội. Đối với lễ hội Bà Triệu, trong 

phần hội không có trò diễn dân gian. Chỉ có hội trận tại sân đình làng Phú Điền với cảnh 

“Ngô - Triệu giao quân”, mô tả lại trận đánh của nghĩa quân Bà Triệu với quân Ngô giữa trai 

tráng của xóm trên (phía bắc) và xóm dưới (phía nam). Cuộc tập trận diễn ra từ sáng đến trưa, 

rồi tất cả hòa vào nhau để đi rước kiệu Bà.  

Thêm một tục lệ nữa, trong ngày hôm đó, cả làng đều ăn nguội (ăn thức ăn nấu sẵn từ 

hôm trước), để đến chiều mới nấu nướng linh đình. Các cụ giải thích rằng ra đánh trận là phải 

ăn lương khô, đến khi khải hoàn mới mở tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, 

trò diễn “Ngô - Triệu giao quân” đã bị xóa bỏ. Một số quy tắc rườm rà của tế lễ được chọn 

lọc, rút ngắn...  

Ngoài các hoạt động truyền thống vốn có, lễ hội đền Bà Triệu còn có thêm nhiều nội 

dung phong phú như: thi đấu vật, leo dây, thổi cơm thi, đánh cờ tướng, văn nghệ quần chúng, 

thi nấu ăn, thi đấu các môn thể thao (bóng chuyền, bóng đá)... 
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* Một số thần tích, truyền thuyết liên quan đến Bà Triệu và cuộc khởi nghĩa 

Thần tích đang lưu giữ tại đình Phú Điền viết rằng: sau khi giao chiến nhiều trận bất 

phân thắng bại, quân giặc biết Triệu Trinh Nương là người con gái “ái khiết úy ố” (yêu sự 

trong sạch, sợ sự nhơ bẩn) nên liền lập mưu kế cho quân lính khỏa thân giao chiến. Triệu 

Trinh Nương vô cùng xấu hổ phải lui quân về bản doanh trang Bồ Điền và lập đàn cầu đảo. 

Bỗng đâu trời nổi cơn giông gió, mây đen kéo đến, Triệu Trinh Nương liền rời khỏi mình voi 

mà hóa tại vùng đất Hối Sơn vào ngày 22 tháng 2 năm 248. Một lúc sau trời sáng dần, khi đó 

3 ông tướng họ Lý và nhân dân đến xem sự tình, bỗng thấy côn trùng bao thành mộ thiêng. 

Từ đó đã đặt tên là Hối Sơn thần. Sau đó ba ông tướng họ Lý bàn với nhau rằng: Anh em ta 

có tài là do trời phú, nay trời đã không cùng ta để đến nỗi như thế này. Quân không có tướng 

như hổ không đầu, có sống thì biết dựa vào đâu? Sao bằng lập đàn cầu đảo trời đất để cùng 

chết. Vừa cầu đảo xong, bỗng thấy trên trời có đám mây lành giáng xuống đàn cầu đảo, ba 

ông cho đó là chuyện lạ, trong khoảnh khắc tự nhiên ba ông cùng hóa (tức là ngày mồng 6 

tháng 3). 

Truyền thuyết về chiến thuyền giặc bị vùi xác: Nhân dân địa phương cho biết, trước đây 

có một nhánh của sông Mã chảy từ đầm Hàn về cửa biển Lạch Trường. Đó như là âu thuyền 

tự nhiên do quân của Lục Dận chiếm giữ, thuyền nhiều đến nỗi không ai có thể đếm xuể. Có 

một chàng trai đã lấy trộm ngựa chiến của giặc và chạy về Bồ Điền xin gia nhập nghĩa quân 

Bà Triệu. Trong một trận thủy chiến với giặc trên sông, chàng trai ấy đã dũng cảm hy sinh. 

Quân giặc đang hò reo ăn mừng, thì bỗng trời đất tối mịt - nổi cơn giông gió, tất cả núi đá, 

rừng cây đều ầm ầm đổ xuống lấp cạn dòng sông, hàng ngàn chiến thuyền và xác giặc đã bị 

vùi dưới đáy sông
11

. 

Những truyền thuyết trên đã cho thấy tấm lòng yêu mến, ngưỡng mộ của nhân dân với 

Bà Triệu và cuộc khởi nghĩa. 

3. Giá trị của khởi nghĩa Bà Triệu và khu di tích đền Bà Triệu 

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu tuy thất bại, nhưng đã tạo nên mốc son sáng chói trong lịch 

sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí 

hiên ngang, khí phách quật cường của dân tộc ta và người xứ Thanh.  

Ngày nay, những dấu tích văn hóa vật thể và phi vật thể về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu 

trên vùng đất Hậu Lộc thực sự trở thành gạch nối giữa hiện tại và quá khứ. Đó là chứng tích 

về một thời kì hào hùng của ông cha, để con cháu hôm nay và mai sau luôn tự hào. Có thể 

nói, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của khu di tích Bà Triệu là tài sản văn hóa vô 

giá của nhân dân Thanh Hóa nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. 

Cũng chính bởi vậy, việc phát huy giá trị của cụm di tích đền Bà Triệu với đền thờ Bà, 

khu lăng mộ Bà Triệu và ba anh em họ Lý, đình làng Phú Điền, đền Đệ Tứ, miếu Bàn thề có 

vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng 

cây”, truyền thống đấu tranh cách mạng, những giá trị nhân văn sâu sắc... cho nhân dân. Vấn 

đề quan trọng đặt ra cho các cấp chính quyền và cộng đồng là cần phát huy hơn nữa giá trị 
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của cụm di tích trong khai thác du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh. Trải qua thời gian, đặc 

biệt từ năm 2005, nhà nước và nhân dân đã đầu tư nhiều tâm sức và tiền của để phục dựng, tu 

bổ cụm di tích và lễ hội đền bà Triệu, xứng đáng với vị thế của khu di tích và đáp ứng nguyện 

vọng của người dân. Năm 2014, Thủ tướng chính phủ đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia 

đặc biệt cho khu di tích Bà Triệu.  
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LADY TRIEU’S UPRISING AND CULTURAL IMPRINTS  

IN THANH HOA 

Nguyen Thi Thanh Nga, Ph.D student 

Abstract: In 248, Ba Trieu led the uprising against the domination of Chinese Ngo 

invaders. Although the uprising had not won yet, the uprising became a symbol of the nation's 

will and desire for independence. The article summarizes the typical features of Lady Trieu’s 

uprising and the cultural imprints in Hau Loc (Thanh Hoa) - where the fierce and brave 

battles of Lady Trieu and her insurgents took place. 

Keywords: Lady Trieu; uprising; Lady Trieu temple;  
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HÀM RỒNG Ở XỨ THANH 

TRONG CON MẮT CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

ThS. Phạm Thị Phượng
1
 

 

Tóm tắt: Cây cầu Hàm Rồng ở xứ Thanh đã đi vào huyền thoại gắn với những chiến 

công oai hùng thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhưng địa danh Hàm Rồng còn 

ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo mà ngay từ đầu công nguyên đã được nhiều 

học giả trong và ngoài nước quan tâm, ca ngợi. Bài viết đề cập đến hình ảnh Hàm Rồng 

trong con mắt của người nước ngoài, chủ yếu là vị thế của Hàm Rồng trong bối cảnh chung 

của văn hóa xứ Thanh và cả nước, sự tích tụ văn hóa qua hàng ngàn năm lịch sử, chiến tích 

trong công cuộc dựng nước, giữ nước qua các thời kỳ... từ đó khẳng định thêm giá trị độc đáo 

của không gian văn hóa này. 

Từ khóa: Hàm Rồng, xứ Thanh, văn hóa - lịch sử. 

 

1. Đặt vấn đề 

Mạch núi Rồng (hay còn gọi là núi Đông Sơn, Trường Sơn...) bắt nguồn từ Dương Xá, 

men theo sông Mã uốn lượn nhấp nhô thành hình rồng 99 khúc (99 thực ra là con số thiêng 

mang tính ước lệ), đến đoạn cầu Hàm Rồng ngày nay thì đột khởi thành hình đầu Rồng có đủ 

cả mắt Rồng (Long Quang), hàm Rồng (Long Hạm), mũi Rồng (Long Tỷ)... Bên kia sông là 

ngọn núi Nít (núi Ngọc) đứng riêng lẻ tạo thành hình rồng vờn hạt ngọc. Ở nước ta không ít 

địa danh gắn với hình Rồng, nhưng thế núi tạo thành hình một con Rồng toàn vẹn đang vờn 

ngọc ở ngay vùng đồng bằng như Hàm Rồng - Thanh Hóa là độc nhất vô nhị.  

Không chỉ bó hẹp nội hàm hai chữ "Hàm Rồng" theo triết lý phong thủy, Hàm Rồng ở 

xứ Thanh còn chứa đựng những giá trị đặc biệt, là một trong những nguồn mạch chính góp 

thành dòng chảy lịch sử - văn hóa Việt Nam. Giá trị đặc biệt đó được tạo bởi sự phức hợp đa 

chiều của núi rộng, sông dài ngay trong lòng đồng bằng, cận kề đô thị và trước biển; của sự 

lan tỏa dấu tích văn hóa Đông Sơn buổi đầu dựng nước; của sự tích tụ tâm linh từ quá trình trị 

thủy, lập làng, lập nghiệp và từ các trận chiến bi hùng chống ngoại xâm... 

Núi sông huyền thoại đã khiến Hàm Rồng trở thành một vùng thắng tích. Từ xưa, núi 

Rồng - sông Mã đã khiến bao du khách say mê. Từ bậc phong lưu tài tử như Phạm Sư Mạnh, 

Lê Quát, Nguyễn Trãi... đến những vị vua thi sĩ như Trần Nghệ Tông, Lê Thánh Tông, Lê 

Hiến Tông... đều có thơ đề trên vách núi ca ngợi cảnh đẹp Hàm Rồng. Sau này, những danh sĩ 

Bắc Hà như: Ngô Thì Sĩ, Phan Huy Ích, Ninh Tốn cho đến những nhà thơ cận hiện đại như 

Sầm Phố, Tản Đà, Xuân Diệu, Huy Cận, Trịnh Đường vẫn tiếp nối nguồn cảm xúc được tạo 

nên từ cảnh núi sông kỳ thú mà cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị.  

Hàm Rồng là một trong những nơi tích tụ văn hóa Việt Nam từ buổi đầu lịch sử dân tộc 

với nền văn hóa Núi Đọ cổ sơ, nơi phát hiện dấu tích nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng bậc 

nhất Đông Nam Á. Hàm Rồng cũng in dấu những đoàn quân của Dương Đình Nghệ, Lê Lợi 

                                           
1 Phòng Thanh tra - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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và Quang Trung rầm rập trên đường tiến ra giải phóng Đại La - Đông Đô - Thăng Long đánh 

bại quân xâm lược. Trong thế kỷ XX, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 

với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Hàm Rồng đã cùng cả nước tạo chiến 

công vang dội, góp phần xứng đáng vào việc đánh bại “chiến tranh leo thang” của đế quốc 

Mỹ hòng đưa miền Bắc xã hội chủ nghĩa “trở lại thời kỳ đồ đá”, bảo đảm giao thông thông 

suốt chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh thắng Mỹ.  

Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin bàn luận đến hình ảnh Hàm Rồng trong con mắt 

của người nước ngoài, từ đó khẳng định thêm những giá trị quý giá mà tạo hóa và lịch sử đã 

ban tặng cho Hàm Rồng ở xứ Thanh. 

2. Giá trị văn hóa, lịch sử, con người của vùng đất Hàm Rồng - quá khứ và hiện tại 

Ngay từ thời Bắc thuộc, khi chưa tìm thấy ở Việt Nam những ghi chép về vùng đất kỳ 

thú này thì Hàm Rồng đã hiện diện trong ghi chép của người Trung Quốc, tiêu biểu là Hậu 

Hán thư, Giao Châu sử ký... Tài liệu khảo cổ học cũng cho biết rất nhiều mộ Hán được an 

táng tại Hàm Rồng trong giai đoạn đầu Công nguyên đến thế kỷ X. Truyền thuyết dân gian kể 

chuyện Cao Biền - Tiết độ sứ đất Giao Châu vốn rất giỏi về phong thủy cố gắng táng tro cốt 

cha vào huyệt Hàm Rồng, mong sau này có thể phát đế vương. Điều này thể hiện người Hán 

(những người thường rất cầu kỳ trong việc chọn đất cất mộ) rất coi trọng Hàm Rồng, xem 

Hàm Rồng như một  điểm có phong thủy tốt đẹp. 

Sách Đại Nam nhất thống chí đã dẫn lại ghi chép của Cao Hùng Trưng (người Trung Quốc, 

sống vào thế kỷ XVII) trong An Nam chí lược về Hàm Rồng như sau: “Non cao mà đẹp, liền với 

sóng xanh, lên trên trông xuống, nước với trời một vẻ lẫn nhau, thực là một giai cảnh vậy”
2
.  

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta thì ngọn cờ Cần Vương được phất lên ở đất Hàm 

Rồng. Tại đây đã thành lập những đội lính “Chiến tâm” sục sôi tinh thần kháng địch để gửi 

xuống tham gia chiến trận Ba Đình. Thời kỳ Pháp thuộc, từ những năm đầu thế kỷ XX, Hàm 

Rồng cũng là một trung tâm kinh tế thương mại của tỉnh. Thực dân Pháp đã vơ vét của cải và 

sức lực của nhân dân để xây dựng một số nhà máy ở đây (như nhà máy Rượu, nhà máy Diêm, 

nhà máy Cưa…) với vài nghìn công nhân để phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa. 

Cùng với sự đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa (cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX) thì 

việc nghiên cứu Việt Nam cũng được coi trọng. Nhiều học giả người Pháp khi đến Thanh Hóa 

đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hiếm có của Hàm Rồng.  

Le Breton - một học giả người Pháp đã xuất bản cuốn Thanh Hoa Pittoresque – guide 

du Tourisme (Thanh Hóa đẹp tươi), trong đó ca ngợi vẻ đẹp ký tú của Hàm Rồng qua việc 

miêu tả một cách tổng thể về núi Rồng, động Long Quang, sông Mã, cầu Hàm Rồng và một 

số di tích đền, chùa, miếu nơi đây.  Ông nhận xét: “Nếu Thanh Hóa là nơi căn bản của nước 

Nam thì Hàm Rồng là vùng đất nằm ở vị trí trọng yếu của tỉnh Thanh Hóa”
3
. Thông qua một 

loạt các mộ Hán được phát hiện có thể khẳng định vùng Hàm Rồng là một địa bàn quan trọng 

của vùng đất Cửu Chân thời Bắc thuộc. Vùng đất Dương Xá đã hai lần là thành đô: Thành Tư 

                                           
2 Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Thanh Hóa, tập Thượng, Á nam Trần Tuấn Khải phiên dịch, Nhà Văn hóa, Bộ 

Quốc gia Giáo dục xuất bản, tập 4, trang 47. 
3
 Le Breton, Thanh Hóa đẹp tươi, bản dịch lưu trữ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa, tr 2. 
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Phố trước và sau công nguyên và Trấn thành thời Lê - Trịnh - Tây Sơn. Đây cũng là vùng đất 

Dương Đình Nghệ tập hợp hơn 3.000 "con nuôi" làm vây cánh tại lò võ ở làng Giàng (Ràng), 

Tư Phố (nay là đất các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa), dùng Ngô 

Quyền, Đinh Công Trứ (thân sinh của Đinh Bộ Lĩnh), Kiều Công Tiễn... làm nha tướng, rồi từ 

đó khởi binh đánh đuổi quân Nam Hán giải phóng thành Đại La, giành quyền tự chủ cho đất 

nước được 6 năm. Hạc Thành là lỵ sở tỉnh Thanh Hoa thời nhà Nguyễn, và ngày nay thành 

phố Thanh Hóa nằm trọn trong không gian Hàm Rồng. 

Ch. Robequain trong tác phẩm Le Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hoa) tuy không có một trang 

riêng nào về Hàm Rồng nhưng trong con mắt của ông sự hình thành sông núi Hàm Rồng có vai 

trò quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa tỉnh Thanh. Ông cho biết: Cửa Lạch Triều 

(Lạch Trường) đổi dòng 300 năm trước nên dòng chảy xuyên qua núi Rồng, núi Ngọc trở thành 

dòng chính, góp phần tạo nên cảnh quan, sinh thái và dấu ấn văn hóa cho đến ngày nay. 

Không chỉ ca ngợi cảnh trí tươi đẹp vùng Hàm Rồng, các nhà nghiên cứu người Pháp 

còn trầm trồ trước những giá trị khảo cổ học đặc biệt, làm thay đổi cách nhìn nhận của thế 

giới về sự xuất hiện nền văn minh ở Việt Nam. Đáng lưu ý là các hoạt động khai quật của 

L.Pajot (1924 - 1932). Tuy còn nhiều sai sót nhưng tài liệu về các cuộc khai quật của L.Pajot 

đã gây tiếng vang trên thế giới, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu có tên tuổi về 

khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam. Năm 1934, nhà khảo cổ học người Áo Heiney 

Geldern trong một bài nghiên cứu đã đề nghị gọi tên nền văn hóa đồ đồng là văn hóa Đông 

Sơn. Và từ đây thuật ngữ văn hóa Đông Sơn được sử dụng rộng rãi trong các công trình 

nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước.  

Năm 1934, O.Janse nhà khảo cổ học người Thụy Điển đến khảo sát và sau 3 lần khai 

quật từ năm 1935 - 1939, ông đã xuất bản công trình “Tìm tòi khảo cổ học ở Đông Dương”. 

Trong đó, các hiện vật tìm thấy ở làng cổ Đông Sơn được quan tâm và công bố rộng rãi. Tiếp 

đến là Louis Bezacier với công trình nghiên cứu năm 1954 “L
’
art Vietnamien”. Điều này cho 

thấy làng Đông Sơn ở Hàm Rồng vừa là nơi phát hiện đầu tiên nền văn hóa Đông Sơn, vừa là 

nơi tích tụ đậm đặc nhất các hiện vật văn hóa Đông Sơn, chủ yếu là đồ đồng. Cũng từ đây, 

nhiều học giả nước ngoài đã có cái nhìn so sánh, đối chiếu để tìm ra ảnh hưởng và mối liên hệ 

giữa văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam và văn hóa khu vực.  

Trước sự đè nén, áp bức của thực dân Pháp đô hộ, người dân Hàm Rồng cùng với nhân 

dân Thanh Hóa đã sớm đứng lên theo Đảng làm cách mạng. Phong trào Xô Viết nổ ra trong 

những 1930 - 1931 đã tạo nên một khí thế mới cho vùng đất này, đặc biệt khi lá cờ đỏ búa 

liềm phấp phới tung bay trên đỉnh nhà máy Diêm. Cách mạng tháng Tám thành công rồi toàn 

quốc kháng chiến, nhiều người con của mảnh đất Hàm Rồng tạm rời làng xóm thân yêu của 

mình để vào các công binh xưởng hoặc ra mặt trận làm nhiệm vụ. Trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, có rất nhiều các học giả nước ngoài viết bài miêu tả, giới thiệu, ngợi ca, thán phục 

về một mảnh đất chịu nhiều đau thương trong chiến tranh nhưng vẫn anh dũng, quật cường, 

đóng góp to lớn cho sự thắng lợi trong mọi cuộc kháng chiến chống kẻ thù của dân tộc. Hàm 

Rồng đánh giặc với “tinh thần thép” nhưng tâm hồn Hàm Rồng rất ung dung, thư thái. Chiến sĩ 

Hàm Rồng luôn cất cao tiếng hát, lấy “tiếng hát át tiếng bom”. Hàm Rồng “có niềm vui đánh 
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Mỹ”, có cuộc sống, chiến đấu lạc quan yêu đời ngay giữa khói lửa bom đạn. Cuộc sống anh 

hùng và thơ mộng ấy đã gây cho nhà soạn kịch có tên tuổi Liên Xô cũ V.B.Môn - na - khốp 

những nhận xét độc đáo về nền nghệ thuật Việt Nam, V.B.Môn - na - khốp đã gắn nhịp cầu 

Hàm Rồng với nền nghệ thuật Việt Nam một cách tự nhiên, với ý nghĩa sâu kín, tế nhị và đẹp 

đẽ lạ thường.  

Ngày 12/12/1965 nhà văn người Anh Phê - lit - Gơ - rin đã viết rằng: “Một ngày kia, tôi 

tin rằng, cuộc chiến đấu Hàm Rồng - Thanh Hóa của nhân dân Việt Nam sẽ được công nhận là 

một thiên anh hùng ca có một không hai trong lịch sử. Mỹ oanh tạc Bắc Việt Nam chỉ làm thống 

nhất nhân dân nước đó lại với nhau chứ không có tác dụng gì khác…”
4
 

Hàm Rồng còn đánh Mỹ và thắng Mỹ bằng truyền thống đoàn kết nhất trí của quân dân 

Thanh Hóa anh hùng, của dân tộc Việt Nam trong suốt trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ 

nước. Truyền thống cao đẹp ấy đã biểu hiện thật sinh động trong cuộc chiến đấu và chiến 

thắng ở Hàm Rồng. Truyền thống tốt đẹp ấy không những chỉ anh em ta, bạn bè ta mà cả 

những người Mỹ tiến bộ ngợi ca, No - am Sôm - xky, nhà ngôn ngữ học Mỹ có dịp đến thăm 

Thanh Hóa cũng đã ca ngợi:“Gần thị xã Thanh Hóa, cầu Hàm Rồng vươn qua sông Mã, cầu 

còn đứng đó đã bị hư hỏng nặng nhưng kiêu hãnh và thách thức trở thành một biểu tượng sâu 

sắc đối với nhân dân Thanh Hóa. Hơn bất cứ cái gì khác, quang cảnh này tóm tắt tinh thần 

mà tôi đã gặp, từ Thủ tướng đến các sinh viên đại học, công nhân trong các xưởng máy, nông 

dân trong các làng mạc. Trong chừng mực mà tôi biết, tôi có thể nói rằng đất nước này nhất 

trí, hùng mạnh mặc dầu nghèo và quyết tâm chặn đứng cuộc tiến công do một siêu cường 

quốc thế giới phương Tây gây ra”
5
. 

Trong cuộc chiến đó, đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự của Đảng ta 

và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta đã được thể hiện một cách sinh động nhất. 

Những địa danh như: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Yên Vực, núi Ngọc, núi Rồng, Nhà máy Điện 

Hàm Rồng, Nhà máy phân lân lò cao, Đội cầu 19/5...; những tên người như Ngô Thị Tuyển, 

Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Hằng... đã đi vào lịch sử như một huyền thoại. 

Và có lẽ, người vẽ nên bức tranh Hàm Rồng chiến đấu, chiến thắng rõ nét hơn, đầy đủ 

hơn và đưa Hàm Rồng lên ngang tầm thời đại, coi Hàm Rồng như một thần thoại diệu kỳ là 

Mi - khai - I - lin- ski đã ca ngợi cầu Hàm Rồng trên tạp chí Thời mới của Liên Xô cũ với 

những lời chân thành, cảm động: “Nhưng ở tỉnh Thanh Hóa có một cây cầu trên sông Mã 

tượng trưng cho tinh thần dũng cảm và lòng can đảm của nhân dân Việt Nam. Nó gọi là 

Hàm Rồng tức là miệng Rồng. Nó đã chiến đấu như một thần thoại phi thường: Máy bay Mỹ 

đã đánh phá nó gần 5.000 lần, trút xuống hơn 150.000 quả bom phá và bom từ trường, 

hàng vạn tên lửa và thủy lôi.Nhưng cây cầu vẫn hiên ngang đứng đó, những dầm cầu thép 

vẫn vượt qua sông”
6
 

                                           
4
 Tập Hồ Chí Minh chiến thắng - Thư mục chuyên đề của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa, xuất bản năm 

1985, tr 49 - 50. 
5
 Tập Hồ Chí Minh chiến thắng - Thư mục chuyên đề của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa, xuất bản năm 

1985, tr 53 - 54. 
6
 Tập Hồ Chí Minh chiến thắng - Thư mục chuyên đề của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa, xuất bản năm 

1985, tr 59 - 61. 
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Chiến thắng Hàm Rồng thể hiện sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ðảng và Bác Hồ, là 

chiến công của một tập thể anh hùng, là kết quả của sự phối hợp tuyệt vời giữa các quân, binh 

chủng với các địa phương và toàn thể nhân dân, hình thành sức mạnh hiệp đồng trên quy mô 

lớn. Ðó không chỉ là chiến công của lực lượng bộ đội, công an, dân quân, tự vệ khu vực Hàm 

Rồng, mà còn của cả quân và dân Ðò Lèn, Lạch Trường, Phà Ghép, của lão dân quân Hoằng 

Trường, nữ dân quân Hòa Lộc…; là tinh thần dũng cảm của các mẹ, các chị, của học sinh, 

sinh viên và của cả các nhà sư đã vượt qua mưa bom, bão đạn, cứu chữa, chăm sóc thương 

binh, tiếp lương, tải đạn, ngụy trang cho pháo…; là tinh thần lao động quên mình sửa cầu, san 

đường, lấp hố bom bảo đảm giao thông thông suốt của lực lượng thanh niên xung phong và 

anh chị em công nhân. 

Hàm Rồng đã được lương tâm của loài người tiến bộ trân trọng, ngợi ca vì chiến thắng 

Hàm Rồng đã trở thành chiến thắng của dân tộc Việt Nam, của thời đại và là một trong những 

biểu tượng kiên cường, bất khuất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhà báo Mỹ Richard 

Swanet đã viết: “Cuộc chiến đấu của các bạn ở Hàm Rồng đã tượng trưng đầy đủ được lòng 

tha thiết yêu Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, mà các bạn đã giành được sự ủng hộ rộng lớn 

của nhân dân chúng tôi”. Hàm Rồng đã thực sự là một trang sử vàng của cuốn Lịch sử Việt 

Nam bằng vàng, chói lọi chiến công với những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên 

Phủ anh hùng và mùa xuân đại thắng năm 1975.  

Bạn bè quốc tế và lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới - những người luôn 

dõi theo và cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, mỗi khi nhắc đến Hàm Rồng hoặc có dịp đến thăm Hàm Rồng đều dành cho 

mảnh đất này những tình cảm tốt đẹp và sự ngưỡng mộ sâu sắc: “Cầu Hàm Rồng là chiếc cầu 

đẹp nhất mà trước đây chúng ta chưa từng thấy. Không phải vì nó rộng, nó dài, nó nguy nga 

hơn các cây cầu khác, mà chính truyền thống anh hùng của chiến sĩ và nhân dân đã mang lại 

cho nó cái đẹp diệu kỳ… Cầu Hàm Rồng là một đài kỷ niệm về chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng của nhân dân và thanh niên Việt Nam. Cầu Hàm Rồng cũng là một tượng trưng trước 

toàn thế giới về sự thất bại của chính sách xâm lược và hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc 

Mỹ” (M.Da - ga - ren, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Mỹ). 

Hàm Rồng ngày nay càng lừng lẫy hơn xưa. Trong thời đại Hồ Chí Minh, Hàm Rồng đã 

cùng cả nước chắp cánh bay lên đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, đập tan sức mạnh và “uy 

thế không lực Hoa Kỳ”. Hàm Rồng đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng. Các 

nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, xã hội dù Á, Âu hay Phi, 

Mỹ đến Việt Nam đều muốn tận mắt, sờ tận tay cầu Hàm Rồng và tất cả ý kiến đã hội tụ vào 

một điểm: Hàm Rồng là một danh từ cũng như Việt Nam là một danh từ, Hàm Rồng là kết 

hợp những đức tính tốt đẹp nhất, Việt Nam nhất trên quê hương Bà Triệu, Lê Lợi anh hùng 

trong những trang lịch sử.  

Nhà soạn kịch Liên Xô V.B.Môn - na - khốp đã viết: “Khi tôi nghĩ đến nền nghệ thuật 

Việt Nam, trong tâm trí tôi lại hiện lên chiếc cầu Hàm Rồng mà tôi đã thấy được ở Thanh 

Hóa. Bọn cướp Mỹ đã ném bom cầu Hàm Rồng nhưng cầu vẫn đứng vững, tựa vào sườn núi 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
67 

có kẻ khẩu hiệu “Chúng ta nhất định thắng”. Nền nghệ thuật Việt Nam dồi dào tinh thần lạc 

quan, tình cảm tươi mới, tin tưởng vào tương lai đẹp đẽ của dân tộc”. 

Hàm Rồng xưa đã thu hút sự chú ý của các bậc tao nhân mặc khách, các nhà nghiên cứu 

lịch sử, chính trị, văn hóa thế giới. Giờ đây, Hàm Rồng đã trở thành một bảo tàng đồ sộ với 

tầm vóc vô cùng to lớn, mỗi ngọn núi, dòng sông hay từng tấc đất, ngôi nhà, xưởng máy... 

đều đã thành những hiện vật sống ghi lại chiến công lừng lẫy của người Hàm Rồng. 

3. Kết luận 

Hàm Rồng chiến thắng mãi mãi là bản anh hùng ca bất tử, là động lực tinh thần, là bài 

học lớn về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự 

cường để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa khai thác tốt nhất tiềm 

năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành một tỉnh 

giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, xứng đáng với truyền thống 

Hàm Rồng chiến thắng, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.  
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HAM RONG AREA IN THANH HOA UNDER THE PERSPECTIVE OF 

FOREIGNERS 

     Pham Thi Phuong, M.A 

Abstract: Ham Rong Bridge in Thanh Hoa witnessed the majestic victories of the army 

and people of Thanh Hoa during the resistance war against America. Ham Rong area also 

contains many unique cultural and historical values that have been praised by many scholars 

since ancient times. The article presents images of Ham Rong area from the perspective of 

foreigners. Since then, unique values of Ham Rong cultural space are further confirmed. 

Keywords: Ham Rong, Thanh Hoa, culture, history. 
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TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA CHÙA AM CÁC 

(HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA) 

Phạm Tấn

 

PGS.TS Trần Văn Thức
2
 

Tóm tắt: Núi và chùa Am Các là một quần thể di tích - danh thắng độc đáo ở vùng đất 

phía Nam tỉnh Thanh Hóa. Cho đến nay, do sự hủy hoại của thiên nhiên và biến động lịch sử, 

các kiến trúc cổ của ngôi chùa không còn. Tuy nhiên, núi và chùa Am Các vẫn ẩn chứa nhiều 

giá trị lịch sử - văn hóa bước đầu được khẳng định qua các đợt khảo sát, nghiên cứu, khai 

quật khảo cổ học và vô số hiện vật còn lại. Nếu biết khai thác, Núi và chùa Am Các có nhiều 

tiềm năng phát triển du lịch, sẽ trở thành một điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái lớn 

không chỉ của xứ Thanh mà của cả nước.  

Từ khóa: Núi và chùa Am Các; giá trị văn hóa - lịch sử; phát triển du lịch. 

 

Từ xưa, núi Am Các đã được liệt vào hàng danh sơn của xứ Thanh, nước Việt. Sách Đại 

Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn đã ghi chép cụ thể như sau: “Núi Am 

Các: Ở xã An Sơn cách huyện Ngọc Sơn 18 dặm về phía Tây Bắc, hình núi quanh co, có chín 

ngọn rất cao, sản ra thứ trúc hoa, nhân dân hay trồng chè, cũng được nhiều lời”
3
. Tiếp đó, 

sách Đồng Khánh địa dư chí (1886 - 1888) cũng chép tương tự: “Núi Am Các: Ở phía Tây 

Bắc huyện hạt. Thế núi cong phẳng, có 9 đỉnh nhô cao. Trên núi có loài tre hoa, dân chúng thì 

phần nhiều trồng nghề chè xanh”
4
. Đây là một dãy núi lớn, rất bề thế, chạy dài theo hướng từ 

Tây Bắc đến Đông Nam qua các xã Phú Lâm, Phú Sơn, Nguyên Bình, Định Hải và Các Sơn 

(thuộc vùng đất trung du, bán sơn địa phía Tây huyện Tĩnh Gia ngày nay). Dãy núi dài gần 

20km, riêng phần núi có ngôi chùa cổ (mà dân địa phương vẫn gọi là chùa Am Các) thuộc về 

địa phận của xã Định Hải. Vùng đất này ở thời cuối Lê, đầu Nguyễn thuộc tổng Vân Trường, 

huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, còn ở thời Đồng Khánh (1886 - 1888) gần cuối thời Nguyễn 

thuộc về xã Yên Thái, tổng Yên Thái, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia. Từ cuối năm 1953 đến 

nay, vùng núi có chùa Am Các mới ổn định trong địa bàn của xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia. 

Ở thời Đồng Khánh (1886 - 1888), xã Yên Thái của tổng Yên Thái bao gồm các thôn, 

trang như: thôn Yên Tôn, thôn Cổ Trinh, thôn Song, thôn Kiểu, thôn Lan, thôn Trúc, thôn 

Đạo, trang Ngọc Tĩnh, trang Phú Nhuận, thôn Cổ Bản, thôn Các, thôn Ngọ, thôn Khả Lam, 

thôn Nhân Lễ, thôn Quần Điềm, thôn Đồng Nặc, thôn Đồng Miệt, thôn Nhân Lễ Thượng, 

thôn Hậu. Các thôn, trang còn lại của tổng Yên Thái là: thôn Trúc Cảnh, thôn Quỳnh Thượng, 

thôn Nhân Mỹ, thôn Để Bồn, thôn Phượng Đam, thôn Đức Cảm, thôn Xuyết Tân, thôn Trung 

Mỹ, thôn Cát Hào, thôn Đông, thôn Thượng Phúc, thôn Để, thôn Tào, thôn Bái Thượng, thôn 

Đa Lộc, thôn Trung Áng, thôn Đồng Hương, thôn An Phú, thôn Hào Vinh, thôn Hưng Lễ, 

thôn Kỳ Lộng, thôn Sơn Trà, xã Hoành Phố, thôn Bài, thôn Bồng
5
. 25 thôn - xã còn lại của 

tổng Yên Thái này là thuộc địa bàn của các xã Thanh Thủy, Thanh Sơn hiện nay. 

                                           

 Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa 

2
 Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

3
 Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam nhất thống chí, tập 2, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr 304. 

4
 Đồng Khánh địa dư chí, Nxb Thế giới, 2003, tr 1118. 

5
 Đồng Khánh địa dư chí, sđd, tr 1115 - 1116. 
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Trong tất cả các thôn của tổng Yên Thái thời Đồng Khánh, có duy nhất một thôn mang 

tên Các. Vì vậy, dãy núi đi qua thôn Các nên mới có tên là Các Sơn (tức núi Các). 

 Sở dĩ, sử sách xưa ghi chép tên dãy núi này là Am Các, bởi theo các nhà nghiên cứu thì 

trên núi này xưa kia từng là địa điểm mà các đạo sĩ lập am để tu tiên ở đó. 

Như vậy, phía Tây, Tây Bắc của huyện Tĩnh Gia (tức huyện Ngọc Sơn thời Lê - 

Nguyễn) có một dãy núi cao, dài như một bức tường thành đồ sộ mọc lên ở ngay chính dải 

đồng bằng nhỏ hẹp phía Nam tỉnh Thanh Hóa, cách bờ biển phía Đông chỉ từ 5 - 7 km. Từ 

phía Tây Bắc đến Đông Nam đã có tới các thôn, trang cư trú một cách khá tập trung. Điều đó 

chứng tỏ vùng đồng bằng trước núi rất gần với biển Đông này đã được con người tìm đến để 

khai phá từ rất sớm, tạo ra những làng xóm cổ truyền với mật độ dày đặc. 

Địa phận của xã Định Hải và Các Sơn ngày nay cùng phần lớn các làng ven núi Am Các 

đều được xếp là vùng bán sơn địa và trung du của tỉnh Thanh Hóa. Ở phía Tây - mặt sau của 

núi là sự liền mạch với vùng đồi núi trùng điệp, liên tiếp của huyện miền núi Như Thanh và 

một phần đồi núi của huyện Nông Cống. Riêng xã Định Hải - chỗ núi Am Các vòng qua có 

chiều dài tới 6 km. Từ đường quốc lộ 1A đi qua trung tâm xã để đến được vùng chân núi, mà 

phía trái là hồ Hao Hao và bên phía phải là một dòng suối chảy từ trên núi để đổ về phía hồ. 

Từ đó sẽ có một con đường mới mở để lên chùa trên sườn núi. Đi bằng ô tô, xe máy, hoặc leo 

bộ trên con đường vòng vèo, mỗi lúc một cao lên, nhưng ai cũng cảm thấy sảng khoái bởi 

cảnh đẹp kỳ thú của núi, rừng xung quanh. Hai bên đường lên chùa là rừng thông lá nhọn, các 

cánh rừng tái sinh ở phía lưng chừng và đỉnh núi đã phủ kín một màu xanh thẫm cho cả vùng 

núi non kỳ vĩ.  

Đặc điểm của dãy núi Am Các là có độ dốc cao, các ngọn núi được phân bố dày đặc, 

liên tiếp. Riêng trên địa bàn xã Định Hải, khoảng núi Am Các (nơi có chùa Am Các và rừng 

núi liền mạch) mà địa phương quản lý đã chiếm tới 480 ha, được xác định điểm khởi đầu từ 

xã Phú Lâm đến điểm kết thúc ở làng Các (xã Các Sơn). Vì dãy núi chạy từ Tây Bắc đến 

Đông Nam, cho nên núi Am Các trên địa phận Định Hải ở phía Tây giáp với núi thuộc địa bàn 

Phú Sơn, ở phía Bắc giáp với núi của xã Các Sơn, phía Đông (dưới chân núi) giáp làng Phú 

Long và hồ Hao Hao (của xã Định Hải), và phía Nam giáp với núi của xã Nguyên Bình. Núi 

Am Các nối liền với núi E - là núi chung của 3 xã Định Hải, Ninh Hải và Hải Nhân. Toàn bộ 

phía Đông Nam cũng là núi tiếp núi. Núi Bằng và núi Trạn được nối với núi Bộc, núi Các, núi 

Sắn để tạo thành một dãy vòng cung bao bọc phía Tây và Nam của xã Định Hải. Ngoài ra, 

còn rất nhiều núi nhỏ khác như núi Đá Chồng (còn gọi là núi Con) và núi Cao ở phía Bắc xã 

Định Hải - nơi giáp ranh với xã Hùng Sơn đã tạo ra cho nơi đây một địa hình hiểm trở, nhiều 

hang động và cảnh quan thiên nhiên kỳ tú của xứ Thanh và nước Việt Nam. 

Theo các nhà địa lý học, về mặt địa chất, núi Am Các nói riêng và toàn bộ vùng núi phía 

Tây Nam của tỉnh Thanh Hóa được hình thành chủ yếu bởi các đá trầm tích như đá cát kết và 

đá phiến, còn các loại đá mác ma hoặc đá vôi chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp và rất hiếm gặp. Riêng 

dãy núi Am Các, với đỉnh cao nhất khoảng trên 500 m lại nằm kề với vùng đồng bằng ven 

biển nên cũng có ảnh hưởng đến khí hậu sinh cảnh của vùng này như Định Hải, Các Sơn… 

Hướng núi Tây Bắc - Đông Nam vuông góc với hướng gió Đông Bắc, hoặc cao áp từ Tây 

Thái Bình Dương thổi tới đã làm cho vùng này có mưa nhiều hơn so với các vùng đồng bằng 
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khác. Điều đó, cũng góp phần làm cho dãy núi Am Các có nhiều khe, suối nhỏ, góp phần làm 

cho hồ Hao Hao dưới chân núi lúc nào cũng nhận được nguồn nước bổ sung. 

Do những đặc điểm trên, trên địa bàn của dãy núi Am Các nói riêng và vùng đồi núi 

phía Tây Nam của tỉnh nói chung đều là vùng có rừng tự nhiên phát triển tốt với nhiều loại gỗ 

quý như: lim, lát, sến, gụ… và nhiều loài thú lớn như voi, hổ, báo… Tuy nhiên, do sức khai 

thác và tàn phá của con người mà những cánh rừng nguyên sinh đã không còn được như xưa 

nữa. Nhưng trong vài thập kỷ trở lại đây, nhờ sự chú ý và quan tâm của nhà nước cùng các 

ngành, các cấp có liên quan, rừng khu vực này đang được tái sinh. Hàng trăm, hàng ngàn 

hecta rừng phía Tây Nam của tỉnh nói chung và Am Các nói riêng đã được trồng mới với các 

loại cây như thông, bạch đàn… Đến nay, tất cả đều cao tốt, che kín khắp các vùng đất trống 

đồi trọc. Đi trên con đường lên núi, được ngắm các hàng thông lá nhọn, du khách dễ liên 

tưởng như đang đi trên không gian của rừng thông Đà Lạt, và lên cao, nhìn thấy rừng tái sinh 

lại có cảm giác như ở trong không gian của rừng và núi Yên Tử. Tất cả đều rất lãng mạn, nên 

thơ và nên nhạc. 

Núi Am Các sớm được ghi tên vào hàng danh sơn của đất nước bởi sự cao lớn và hình 

thế đặc biệt của nó. Đồng thời, ở dãy núi này, Lê Quý Đôn (trong sách Vân đài loại ngữ) và 

các tác giả của bộ sách địa chí dưới triều Nguyễn đều có ghi chép đến loại cây trúc hoa và cây 

chè đã sản sinh rất nhiều ở vùng này. Đây là những loại cây độc đáo mà người dân trong 

vùng, trong tỉnh đã từng khai thác, chế biến để phục vụ nhu cầu đời sống. Hiện nay, dù rừng 

tự nhiên đã có nhiều thay đổi, song giống trúc hoa và cây chè đặc sản như sử sách đã ghi chép 

vẫn còn mọc rất nhiều. Nhân dân các làng, xã dãy núi Am Các vẫn còn trồng giống chè này ở 

vườn nhà, vừa để uống, vừa để bán. 

Về ngôi chùa cổ trên núi Am Các, không biết tên chữ của chùa là gì, nhưng từ lâu, dân 

gian vẫn quen gọi với cái tên quen thuộc, đó là chùa “Am Các” (hay chùa Các). Đây là ngôi 

chùa cổ có từ rất lâu đời. Qua những dấu tích còn lại, các nhà nghiên cứu và nhà khảo cổ học 

đã có vài lần tổ chức điền dã, khảo sát tìm ra bằng chứng xác thực để khẳng định đây là ngôi 

chùa ít nhất có từ thời Trần; tồn tại, phát triển đến tận thời Lê Trung Hưng và Nguyễn. Đây là 

một quần thể di tích được tọa lạc từ thấp tới cao trên lưng sườn núi Am Các, bao gồm: Chùa 

Trình - chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Riêng ở chỗ sườn núi phía dưới “chùa Hạ” vẫn 

còn lưu giữ được khối đá cát kết tự nhiên khá to khắc hình Phật Quan âm ngự trên tòa sen như 

một bức phù điêu đắp nổi. Đây là tác phẩm hiếm thấy trong hệ thống chùa còn lại ở trong tỉnh 

và trong nước. Mặc dù mưa, gió, nắng, bão, thời gian làm xói mòn, nhưng bức phù điêu này 

vẫn là một tác phẩm kiến trúc nghệ thuật cổ rất quý giá - một bằng chứng sinh động để chúng 

ta có thể đoán định về đặc điểm kiến trúc và niên đại của ngôi chùa. Rất tiếc là phía sau và hai 

bên khối đá có phù điêu ấy đều đã bị đất đá và cây rừng phủ lấp, nên chưa thể biết được ở đó 

có kiến trúc gì không. Còn ở phía trước khối đá phù điêu, các nhà khảo cổ đã làm phát lộ một 

nền móng vòng cung (được xếp bằng các hòn đá mồ côi) dài 15,3 m, rộng 2,8 m. Có lẽ, đó là 

vỉa nền bảo vệ cho khối đá phù điêu. Theo tôi, đó có thể là khu vực phế tích của một ngôi 

chùa cổ có trước cả chùa Hạ. 

Từ chân núi đến vị trí phế tích có khối đá phù điêu tượng Phật độ chừng 1,5 km và từ 

đây lên chùa Hạ cũng khoảng 1,5 km. 
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Lên tới chùa Hạ, chúng ta bắt gặp một không gian khá bằng phẳng tới hơn chục ngàn 

mét vuông, mà ở đó là phế tích của một ngôi chùa lớn, gồm chùa chính, dải vũ, nhà ở của sư 

đến cổng tam quan, ao chùa và thành đá bao quanh toàn bộ khu vực, cùng rất nhiều hiện vật 

đá, gạch, gốm của các thời kỳ Trần, Lê, Nguyễn. Hiện tại, trên nền chùa chính, nhà sư trụ trì 

đã cho xây dựng một ngôi chùa nhỏ để du khách và người gần, xa đến thắp hương. Các nhà 

khảo cổ cũng làm phát lộ nền móng ở một số kiến trúc xung quanh chùa, chứng tỏ nơi đây đã 

từng có những kiến trúc khung gỗ, không có chân cột, có niên đại sớm và có chỗ gạch và 

móng tường được xếp so le để đỡ cho một kiến trúc khung gỗ có niên đại muộn hơn. Đặc biệt, 

ở khoảng sân trước chùa mới làm vẫn còn nguyên bệ đá đội tượng hình hoa sen là một di vật 

quý được chế tác từ đá khối cát kết. Ngoài ra, còn có các hiện vật đá được đơn vị bộ đội (thời 

chống Mỹ) chất đống ở phía trước sân chùa gồm các chân tảng, bia 4 mặt có chóp hình mái và 

các hiện vật bằng đá khác… Đây đều là những hiện vật được chế tác từ đá xanh mang từ nơi 

khác đến và không hiểu sao trong điều kiện đường trơn, dốc đứng trên quãng đường khá xa, 

người xưa đã vận chuyển những hiện vật và khối đá xanh nặng hàng tấn lên được đến đây, có 

thể là sức kéo của voi chăng? Tất cả chỉ là sự suy đoán! Cách bó móng ở các kiến trúc khu 

chùa này là xếp chồng các hòn đá cuội có sẵn ở núi. Khi đào lên, các nhà khảo cổ còn thấy 

nhiều gạch vồ (hình khối chữ nhật) và nhiều mảnh ngói của các thời (nhiều nhất là thời Lê 

Trung Hưng). Điều đó chứng tỏ di tích chùa gốc đã từng bị tàn phá hoặc sụp đổ trước đây. Có 

một điều rất lạ là các kiến trúc qua thám sát có niên đại muộn nhất là thời Trần, nhưng không 

hiểu vì sao qua việc đào bới tự nhiên, hoặc do chỗ núi bị sói mòn, sư trụ trì và dân địa phương 

lại nhặt được rất nhiều mảnh gốm cổ và sành, sứ, trong đó có cả gốm thế kỷ X, gốm Lý và 

gốm Trần, Lê, Nguyễn. Điều đó, chứng tỏ trên sườn núi, ở những chỗ bằng phẳng đã từng có 

con người đến đây cư trú để làm nhà, làm am để thờ tự… Đã có một số nhà nghiên cứu suy 

đoán vùng đất huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia thời Lê Nguyễn là vùng đất huyện Trường Lạc 

thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X), và người đầu tiên suy đoán như vậy chính là giáo sư Đào Duy 

Anh (Suy đoán này đã được viết trong sách Đất nước Việt Nam qua các thời kỳ). Cũng chính 

vì vậy, một số nhà nghiên cứu căn cứ vào ghi chép của sách Thiền uyển tập anh (một cuốn 

sách cổ của Phật giáo Việt Nam có ghi lại các tông phái thiền học và sự tích các vị thiền sư 

nổi tiếng cuối thời Bắc thuộc cho đến các thời Đinh, Lê, Lý, Trần, trong đó có chép cụ thể về 

vị đại sư Khuông Việt (tức Ngô Chân Lưu) để có suy luận rất đáng chú ý như: “Đại sư 

Khuông Việt (933 - 1011): Chùa Phật Đà, hương Cát Lỵ, huyện Trường Lạc, họ Ngô tên là 

Chân Lưu là hậu duệ của Ngô Thuận Đế (một thụy hiệu của vua Ngô Quyền). Ông dáng mạo 

khôi ngô tuấn tú, tính tình phóng khoáng, có chí cao xa. Thuở nhỏ theo học Nho, lớn lên theo 

học Phật, cùng bạn đồng học trụ trì đến chùa Khai quốc thụ giới cụ túc với thiền sư Vân 

Phong, nhờ đó được đọc rộng kinh điển Phật giáo, hiểu sâu yếu chí thiền học. Năm bốn mươi 

tuổi, danh tiếng vang dội đến triều đình. Vua Đinh Tiên Hoàng vời về kinh đô (Hoa Lư) để 

hỏi chuyện. Sư đối đáp hợp ý, được vua phong giữ chức Tăng thống. Năm thứ 2, niên hiệu 

Thái Bình (971) sư được ban hiệu là Khuông Việt đại sư. Dưới triều Lê Đại Hành, sư đặc biệt 

được vua kính trọng, phàm các việc quân quốc triều đình, sư đều được tham dự… Về sau lấy 

cớ già yếu xin cáo quan về dựng chùa ở núi Du Hí thuộc quận nhà, rồi trụ trì ở đấy, người các 
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nơi đến theo học rất đông”

. Hiện nay, đã có không ít nhà nghiên cứu nghiêng về quan điểm 

cho rằng quê quán của vị quốc sư Ngô Chân Lưu là ở huyện Tĩnh Gia ngày nay và ngôi chùa 

cổ trên núi Am Các rất có thể là ngôi chùa mà vị quốc sư họ Ngô đã từng khởi dựng và trụ trì 

ở đó cho đến lúc viên tịch. Nhưng rất tiếc, cho đến nay vì chưa có điều kiện khảo sát và khai 

quật khảo cổ một cách rộng rãi hơn ở toàn bộ khu vực chùa Am Các, cho nên chúng ta vẫn 

chưa phát hiện được dấu vết kiến trúc của ngôi chùa cổ hồi thế kỷ X. Chỗ có khối đá khắc 

hình tượng Phật và xung quanh đó, rất có thể có một kiến trúc chùa cổ (sớm hơn nhiều so với 

chùa Hạ) còn bị vùi lấp bởi núi lở hoặc cây rừng đè trận (?). Đây chính là một ẩn số thú vị để 

tiếp tục nghiên cứu, khảo sát. 

Cách chùa Hạ khoảng 500 m theo đường đi lên đỉnh núi là chùa Trung. Phía trước chùa 

là cả một không gian rộng lớn và khá bằng phẳng. Tuy nhiên, quy mô kiến trúc của chùa 

Trung lại nhỏ hơn so với quy mô kiến trúc của chùa Hạ. Hiện tại, ở đằng sau và hai bên nền 

móng chùa, vẫn còn rất nhiều cây trúc hoa mọc xen lẫn trong những lùm cây hoang dại khác. 

Chùa Thượng tọa lạc ở đỉnh cao nhất của ngọn núi Các. Ở đây, sư trụ trì và dân thập 

phương đã cùng nhau xây dựng được một tháp chuông và 3 gian nhà để du khách thập 

phương cầu cúng. 

Ngoài hệ thống chùa Hạ, Trung, Thượng như vừa nêu, sư trụ trì và dân thập phương còn 

xây dựng thêm cả ngôi đền Mẫu để những người sùng Mẫu đồng hành cùng Phật giáo. 

Tại điểm cao chùa Thượng, hoặc chỗ đền Mẫu mới dựng, du khách có thể chiêm 

ngưỡng một không gian bao la hùng vĩ và thơ mộng của rừng núi điệp trùng, của hồ nước Hao 

Hao hình cánh dơi, của đồng ruộng, xóm làng vùng ven biển. Những hôm trời quang mây và 

trong trẻo, phóng tầm mắt về phía đông, có thể thấy được biển cả và đảo Nẹ, đảo Mê cùng 

những con thuyền lúc ra khơi, vào lộng. Nếu có điều kiện, từ trên núi, du khách sẽ được ngắm 

bình minh lên từ phía biển hoặc lúc hoàng hôn buông xuống… tất cả đều huyền ảo, linh diệu 

như cõi tiên… 

Có thể nói, núi và chùa Am Các là một quần thể di tích - thắng cảnh đặc biệt và hấp dẫn 

như danh thắng chùa Hương, Yên Tử. Nếu ai đã từng được đến đây tham quan và chiêm 

ngưỡng đều có những cảm nhận rằng đây là vùng danh thắng hết sức độc đáo, nên thơ và nên 

nhạc. Danh thắng này hiển hiện ngay ở vùng đồng bằng ven biển phía nam tỉnh Thanh Hóa 

nên bất kể du khách gần, xa nào cũng có thể thăm thú một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tuy 

nhiên, để núi và chùa Am Các thu hút được đông đảo du khách gần, xa như chùa Hương, Yên 

Tử… tỉnh, huyện, xã phải sớm vào cuộc lập ra một quy hoạch tổng thể, chi tiết cho việc bảo 

tồn, tôn tạo di tích - thắng cảnh một cách hợp lý theo lịch trình, thời gian cụ thể. Hiện tại, với 

sự tích cực vận động công đức của nhân dân trong, ngoài địa phương, sư trụ trì đã làm được 

một số hạng mục như đường lên núi (được bê tông hóa) cho các phương tiện ô tô, xe máy và 

khách bộ hành lên xuống được dễ dàng, nhanh chóng hơn, cùng một số hạng mục ở chùa Hạ, 

chùa Thượng, và đền Mẫu. Và cũng mới chỉ dừng ở đó mà núi và chùa Am Các đã bắt đầu thu 

hút được rất nhiều du khách. Đấy mới chỉ là sự khởi đầu nhưng cũng rất đáng khích lệ, cần 

phát huy hơn nữa. 

                                           

 Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1990), Thiền uyển tập anh, đại sư Khuông Việt (933 - 1011), Nxb Văn học, Hà 

Nội, tr 42 - tr45. 
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Hiện nay, bằng nhận thức trực quan, có thể thấy tiềm năng du lịch ở núi và chùa Am 

Các là rất lớn, nhưng đầu tư để tôn tạo và khai thác thế nào cho bền vững quả là điều không 

dễ dàng. Đây vừa là điểm du lịch tâm linh, nhưng cũng là điểm du lịch sinh thái. Vì vậy, trong 

quy hoạch bảo tồn, tôn tạo phải chú trọng cả hai nội dung cơ bản đó. Ngoài quy hoạch về di 

tích, phải quy hoạch cụ thể về sinh thái, cảnh quan của núi và rừng Am Các. Ngay hồ Hao 

Hao dưới chân núi nếu đầu tư, tôn tạo một cách hợp lý cũng sẽ góp phần thu hút khách. 

Riêng quần thể (hệ thống) chùa Am Các cũng cần phải được trùng tu, tôn tạo một cách 

bài bản, khoa học, nhưng cũng phải rất linh hoạt để phù hợp với việc khai thác giá trị trong 

phát triển du lịch. 

Tóm lại, để núi và chùa Am Các thực sự trở thành một trọng điểm du lịch sinh thái và 

tâm linh tiêu biểu ở trong tỉnh, trong nước, chính quyền và các ngành, các cấp có liên quan 

cần vào cuộc để triển khai nhanh chóng những vấn đề cơ bản như đã nói ở trên. 
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POTENTIAL FOR TOURISM DEVELOPMENT OF AM CAC PAGODA 

(TINH GIA DISTRICT, THANH HOA PROVINCE) 
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Assoc.Prof. Dr. Tran Van Thuc 

Abstract: Am Cac mountain and pagoda belong to a unique complex of relics and 

landscapes in the southern region of Thanh Hoa province. So far, due to the natural 

destruction of nature and historical fluctuations, the ancient architecture of the temple is no 

longer available. However, Am Cac mountain and pagoda still contain many historical - 

cultural values that were initially confirmed through archaeological surveys, excavations and 

many other artifacts. Am Cac mountain and pagoda always contain great potentials for 

tourism development to become a spiritual and eco - tourism site in Thanh Hoa in particular 

and nationwide in general.  

Keywords: Am Cac mountain and pagoda; historical - cultural values; tourism 

development. 
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MÔ HÌNH LÝ THUYẾT: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA  

CỘNG ĐỒNG Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA 

TS. Nguyễn Thị Thục
1
 

 

Tóm tắt: Khu vực miền núi Thanh Hóa gồm 11 huyện, là địa bàn sinh sống chủ yếu của các 

dân tộc thiểu số. So với đồng bằng, đô thị, duyên hải, miền núi là khu vực khó khăn nhất. Nhưng 

xét riêng lĩnh vực văn hóa lại là khu vực còn bảo tồn, lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc. Tuy nhiên, 

việc tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng lại đang đứng trước nhiều khó khăn, 

thách thức. Trong bối cảnh hiện nay, để gìn giữ được các giá trị văn hóa cộng đồng truyền thống; 

tiếp cận được các loại hình văn hóa mới một cách tích cực cần hình thành một hệ thống tiêu chí; 

lựa chọn được các hoạt động văn hóa cộng đồng đặc trưng để giúp cho các cấp quản lý địa 

phương có thể tổ chức thường xuyên, ổn định các hoạt động văn hóa cộng đồng. Mặt khác, cũng 

giúp các dân tộc thiểu số giữ được sắc thái của mình và có phương án bảo tồn, phát huy hiệu quả, 

đồng thời duy trì các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa của người dân trong khu vực.  

Từ khóa: Tiêu chí; loại hình văn hóa cộng đồng; khu vực miền núi Thanh Hóa. 

 

1. Vài nét về tự nhiên, văn hóa - xã hội khu vực miền núi 

Miền núi xứ Thanh là khu vực rộng lớn chiếm ¾ diện tích và 1/3 dân số toàn tỉnh, với 

11 huyện
2
, 7 dân tộc cùng chung sống: Kinh, Mường (364.622 người), Thái (223.165 người), 

Mông (14.917 người); Dao (6.215 người); Thổ (11.530 người), Khơ Mú (978 người). Nằm ở  vị 

trí chiến lược quan trọng, dọc theo hành lang phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào với chiều dài đường biên giới lên đến 192 km; phía Bắc và chếch Tây Bắc giáp các tỉnh 

Ninh Bình, Sơn La, Hòa Bình; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An. Mặc dù được đánh giá là khu vực 

giàu tiềm năng, nhưng chưa khai thác, phát huy đúng giá trị, nên so với các địa phương nằm 

trong khu vực đồng bằng, duyên hải, miền núi Thanh Hóa còn gặp nhiều khó khăn về đời sống 

kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội. 

Trong khu vực miền núi có nhiều tuyến đường có ý nghĩa huyết mạch quan trọng, 

không chỉ thông thương với những khu vực khác trong tỉnh, quan trọng hơn, để đến được với 

các tỉnh trong nước và một số nước trong khu vực cần phải đi qua khu vực miền núi. Tuyến 

đường 15A nối liền khu vực với các huyện phía Bắc và phía Nam; tuyến đường 217 sang tỉnh 

Hủa Phăn (Lào), các tuyến đường ngang như quốc lộ 47, 45… nối với thành phố Thanh Hóa, 

quốc lộ 1A và các huyện đồng bằng. Đặc biệt, tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại như là 

xương sống, là đầu mối giao lưu giữa các huyện trong khu vực cũng như giữa khu vực với các 

tỉnh phía Bắc và phía Nam đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện đưa vào sử dụng. Tuy 

                                           
1
 Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2
 Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Như Thanh, 

Như Xuân, Thường Xuân. 
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nhiên, để tiếp cận được với các xã, bản, làng xa xôi, vấn đề giao thông còn nhiều khó khăn và 

cần được quan tâm hơn. 

Nhìn lại lịch sử hình thành, các đơn vị dân cư: làng, bản của đồng bào dân tộc thiểu số 

trong khu vực được hình thành từ rất sớm. Người Mường Thanh Hóa được xác định có nguồn 

gốc từ người Việt cổ; dân tộc Khơ mú được biết đến đã cư trú rất lâu đời ở vùng núi rừng Tây 

Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam (trong đó có tỉnh Thanh Hóa); cuối thế kỷ XVIII đầu 

thế kỷ XIX từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam dân tộc Mông bắt đầu di cư vào Thanh Hóa... Sự ra 

đời, định cư khác nhau của các dân tộc trong diễn trình lịch sử chính là cơ sở quan trọng trong 

việc hình thành phong tục tập quán, lối sống, nếp sống, rộng hơn là sự xuất hiện môi trường 

văn hóa mang tính đặc trưng riêng của từng dân tộc. Cùng với thời gian, các giá trị văn hóa 

được sáng tạo, cộng hưởng với quá trình giao lưu, tiếp xúc giữa các dân tộc với nhau trong 

cùng một không gian sinh tồn đã góp phần hình thành những giá trị văn hóa tốt đẹp, tiến bộ, 

đồng thời cũng giúp cho người dân - chủ thể trong sáng tạo, hưởng thụ, lưu truyền, bảo tồn 

văn hóa, ý thức hơn về giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc mình trong tổng 

thể sắc thái văn hóa xứ Thanh và nền cảnh văn hóa Việt Nam. 

Để  tăng cường sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, địa phương thì văn hóa được 

xem là một nhân tố quan trọng, cụ thể hơn đó chính là đời sống văn hóa ở tại cơ sở mà biểu 

hiện có giá trị chủ yếu đến từ các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chính vì vậy, trong công tác 

quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng tại cơ sở, việc nắm bắt cụ thể, am tường,  

hiểu sâu sắc các yếu tố, loại hình văn hóa, phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa ở địa 

phương rất quan trọng nhằm đảm bảo, duy trì đời sống văn hóa thường nhật của quần chúng 

nhân dân tại địa bàn sinh sống. 

Văn hóa cộng đồng là một thuật ngữ chỉ nội hàm văn hóa của một nhóm các thực thể xã 

hội có chung mục đích, nội dung văn hóa đang có. Nội hàm này thường được hiểu như một 

mục tiêu xây dựng văn hóa đương đại gắn với mỗi nhóm cộng đồng hiện có theo mục tiêu xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở của Việt Nam hiện nay. Thông qua việc xây dựng đời sống văn 

hóa ở cơ sở, các yếu tố văn hóa và nhân tố con người đã được phát huy, tạo động lực thúc đẩy 

kinh tế phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết các chính sách xã hội. Quá trình 

triển khai thực hiện chủ trương xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã góp phần không nhỏ 

trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, làm văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động 

xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa lành mạnh; góp phần 

giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho 

các tầng lớp cư dân. 

Mỗi cộng đồng đều có đặc trưng văn hóa riêng, xuất phát từ những yếu tố đơn lẻ hợp 

thành văn hóa chung của cộng đồng, vì vậy văn hóa cộng đồng rất đa dạng và phụ thuộc vào 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các thành viên, môi trường văn hóa và các quan hệ văn hóa. 

Mỗi yếu tố này ở các cộng đồng khác nhau sẽ mang những sắc thái khác nhau tạo nên đặc 

trưng văn hóa riêng của mỗi cộng đồng. 

Văn hóa cộng đồng chính là nơi tập trung số đông người nhằm mục đích giao lưu, 

truyền bá, trao đổi văn hóa. Văn hóa cộng đồng không phân biệt bạn là thành viên của cộng 
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đồng nào mà chỉ quan tâm tới việc bạn có cùng chung những hệ giá trị không mà thôi. Văn 

hóa cộng đồng là yếu tố mà tất cả các cộng đồng đều có, do đó văn hóa cộng đồng là yếu tố 

không thể tiêu vong. 

Kết quả của nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa các dân tộc khu vực miền núi 

Thanh Hóa cho thấy, đây là khu vực còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc 

đáo, đa dạng, và phần lớn các hoạt động diễn ra dưới hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 

Nổi bật nhất là các sắc màu lễ hội của các dân tộc: lễ hội Mường Đòn (xã Thành Mỹ, huyện 

Thạch Thành), lễ hội Khai hạ (dân tộc Mường), lễ hội Nàng Han (huyện Thường Xuân), lễ 

hội Đình Thi (huyện Như Xuân), lễ hội Mường Xia (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn), lễ hội 

Căm Mương (xã Văn Nho, huyện Bá Thước), lễ hội Mường Khô (huyện Bá Thước), lễ hội 

Mường Ca Da (huyện Quan Hóa), lễ hội Tư Mã Tén Tằn (huyện Mường Lát), lễ hội chùa 

Mèo (xã Quang Hiển, huyện Lang Chánh), lễ dâng trâu trắng tế trời và lễ hội đền Bà chúa 

Thượng Ngàn (xã vạn Xuân, huyện Thường Xuân), lễ hội  Bàn Bùa (huyện Ngọc Lặc)...  

Trò chơi dân gian khu vực miền núi khá phong phú, là hoạt động văn hóa thu hút được 

nhiều người tham gia.  Phần lớn các trò chơi gắn với lễ hội, được xem là  “linh hồn” của đồng 

bào các dân tộc thiểu số xứ Thanh, góp phần giữ gìn sắc thái văn hóa, gắn kết cộng đồng. Đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số, trò chơi dân gian là di sản văn hóa quý báu được lưu truyền, 

gìn giữ và đang có sức sống mãnh liệt trong đời sống hằng ngày. Một số trò chơi thường 

xuyên được bà con dân làng tổ chức vào mỗi độ xuân về, như: đánh đu, đánh mảng, chọi cù, 

kéo co... Đây cũng là các trò chơi dễ dàng tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dụng cụ dễ kiếm, dễ làm, 

chủ yếu lấy từ trong tự nhiên. Hiện nay, trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân 

tộc, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa rất cần các cấp, ngành, 

địa phương quan tâm khôi phục, tổ chức thường xuyên trò chơi dân gian trong các lễ hội 

truyền thống. 

Dân ca, dân vũ và những loại hình âm nhạc dân gian được người dân có ý thức gìn 

giữ, có thể kể đến như: hát giao duyên (hát Xường), hát Khặp (dân tộc Thái), hát trống 

chiêng (dân tộc Thổ), trò diễn Pồn Pôông (dân tộc Mường), múa Cá sa (dân tộc Thái), múa 

sạp, múa xòe (dân tộc Thái), múa Rùa (dân tộc Dao), diễn tấu cồng chiêng, lễ hát múa ăn 

mừng dưới cây bông, Khua luống (dân tộc Thái), khèn môi (dân tộc Khơ mú)... 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập hiện nay, ngoài những loại hình 

hoạt động văn hóa cộng đồng truyền thống, bắt đầu có sự xuất hiện những hoạt động văn hóa 

cộng đồng mới. Đó là quy luật tất yếu của phát triển, những hoạt động nổi bật như các hội 

chợ, triễn lãm, các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, festival... Những hoạt động cộng 

đồng mới xuất hiện đem đến những giá trị mới, phù hợp với xu hướng phát triển, song không 

tránh khỏi những mặt hạn chế, đòi hỏi cộng đồng phải có khả năng, trình độ “tiếp nhận có 

chọn lọc” để làm phong phú, giàu hơn sắc thái văn hóa cộng đồng. 

2. Tiêu chí lựa chọn các hoạt động văn hóa cộng đồng đặc trưng 

Việc duy trì và tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng không chỉ có giá trị tinh thần 

mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng. Để góp phần xây dựng văn hóa 

cộng đồng cơ sở, thì việc tổ chức các hoạt động cộng đồng trở nên quan trọng, cấp bách. Tuy 
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nhiên, do hoạt động văn hóa cộng đồng diễn ra hàng năm với số lượng lớn, cần phải có sự lựa 

chọn, phân loại ra những hoạt động cộng đồng đặc trưng, tiêu biểu trở thành những hoạt động 

văn hóa cộng đồng được tổ chức thường xuyên. Để lựa chọn các hoạt động cộng đồng đặc 

trưng, tiêu biểu cần xây dựng một hệ thống các tiêu chí để lựa chọn.  

2.1. Cơ sở xác định tiêu chí 

- Cơ sở lý thuyết: Việc xác định tiêu chí để lựa chọn các hoạt động văn hóa cộng đồng 

đặc trưng, trước hết cần dựa trên cơ sở lý thuyết. Đây được xem là nền tảng quan trọng, bởi lý 

thuyết là kinh nghiệm, kiến thức, tri thức, trí tuệ của nhiều thế hệ tích lũy lại, giúp cho người 

nghiên cứu có cơ sở, kiến thức để lập luận và kiến giải các vấn đề đặt ra trong nghiên cứu. Hệ 

thống cơ sở lý thuyết nghiên cứu chính là “quỹ đạo”, “chìa khóa” của nhà nghiên cứu, nó giúp 

cho các nhà nghiên cứu trả lời các câu hỏi và cuối cùng cho ra kết quả nghiên cứu đảm bảo 

giá trị khoa học cần thiết. 

Việc xây dựng hệ thống tiêu chí áp dụng cho việc lựa chọn các hoạt động văn hóa cộng 

đồng cần dựa trên các căn cứ lý thuyết căn bản:  

+ Lý thuyết cộng đồng; cộng đồng văn hóa; văn hóa cộng đồng; tổ chức, quản lý các 

hoạt động văn hóa cộng đồng; mục tiêu phát triển văn hóa cộng đồng; nội dung phát triển văn 

hóa cộng đồng;  

+ Lý thuyết về cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa. 

+ Lý thuyết về mô hình và mô hình quản lý, tổ chức cộng đồng văn hóa. 

- Cơ sở thực tiễn 

+ Miền núi xứ Thanh là khu vực có diện tích rộng lớn, mật độ dân cư thưa thớt, đời 

sống kinh tế còn nhiều khó khăn, các hoạt động văn hóa nghèo nàn, các sinh hoạt văn hóa đều 

được giải quyết trong khuôn khổ làng, bản.  

+ Mặc dù là khu vực có các loại hình hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, song do 

đặc thù của khu vực nên các hoạt động văn hóa cộng đồng diễn ra không thường xuyên xét 

trên cả khía cạnh không gian và thời gian, trong khi nhu cầu, khát vọng hưởng thụ và được 

tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng của nhân dân trong khu vực rất lớn.  

+ Quá trình hội nhập quốc tế đã và đang tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã 

hội, nhất là lĩnh vực văn hóa theo cả hai chiều: tích cực và tiêu cực. Trong đó đáng quan tâm 

nhất là sự phát triển thiếu tính bền vững và không hài hòa giữa văn hóa và kinh tế, giữa truyền 

thống và hiện đại...  

Bên cạnh các cơ sở lý thuyết, thực tiễn, việc lựa chọn các hoạt động văn hóa cộng đồng 

không nên thoát ly thực tế trình độ, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cần 

cho nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng những tiêu chí văn hóa cộng đồng ở địa phương, 

đơn vị mình mà không bị thụ động, chấp nhận sự áp đặt chủ quan hoặc vay mượn từ bên 

ngoài. Những chuẩn mực văn hóa phải trở thành cơ sở pháp lý để mọi thành viên trong cộng 

đồng tự giác thực hiện, thành cơ sở pháp lý để kiểm tra, đánh giá, gạt bỏ những biểu hiện có hại 

tới cộng đồng. Quá trình đó phải dựa trên việc nghiên cứu phong tục tập quán, điều kiện và đặc 

điểm lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội của cộng đồng. Nắm vững thực tế của sự hình thành cấu 

tạo những thành viên của cộng đồng mà xác định tiêu chuẩn văn hóa cộng đồng phù hợp. 
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2.2. Hệ thống tiêu chí lựa chọn các hoạt động cộng đồng đặc trưng 

* Các tiêu chí cụ thể 

+ Tiêu chí 1: Lịch sử hình thành, tồn tại, phát triển của các hoạt động văn hóa cộng 

đồng khu vực miền núi 

Mỗi cộng đồng, dân tộc đều có lịch sử hình thành và phát triển. Quá trình ấy không đơn 

thuần là sự tồn tại, đi lên hay mai một của một cộng đồng, một dân tộc, mà ở bên cạnh thời 

gian lịch sử là hàng loạt các hoạt động cùng nảy sinh, diễn ra, phát triển, trong đó có các hoạt 

động văn hóa.  

Yếu tố lịch sử không chỉ là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động văn hóa cộng đồng ra 

đời, mà còn là yếu tố quyết định thời gian tồn tại, phát triển của nhiều hoạt động văn hóa cộng 

đồng trong đời sống của mỗi cộng đồng hay quốc gia, dân tộc. Đồng thời cũng là một trong 

các yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng của các hoạt động văn hóa cộng đồng. Mỗi giai 

đoạn lịch sử đi qua, đặc điểm về hình thái kinh tế xã hội có sự thay đổi, điều chỉnh, sự tác 

động của hệ thống thể chế, chính sách; sự thay đổi trong nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn 

hóa; sự nảy sinh các hoạt động văn hóa cộng đồng mới...  

Có thể nói, lịch sử chính là yếu tố đầu tiên, đồng thời cũng là một yếu tố không chỉ đi 

song song cùng tồn tại với các hoạt động văn hóa cộng đồng mà nó còn là một yếu tố quan 

trọng tác động trực tiếp, xúc tác đến sự điều chỉnh, thay đổi hay duy trì các hoạt động văn hóa 

cộng đồng. 

+ Tiêu chí 2: Dựa trên sắc thái riêng của các dân tộc 

Miền núi Thanh Hóa là địa bàn sinh sống của 7 dân tộc, trong đó đồng bào các dân tộc 

thiểu số chiếm phần lớn, số còn lại là người Kinh. Địa hình cư trú và canh tác là vùng núi cao, 

núi thấp - bán sơn địa và thung lũng với phương thức sản xuất và canh tác là lâm nghiệp, 

trồng trọt, chăn nuôi và một số nghề phụ khác như đan lát, thêu dệt, chài lưới… Để xây dựng 

mô hình hoạt động văn hóa cộng đồng không chỉ dựa vào địa bàn cư trú, phương thức sản 

xuất mà cần quan tâm đến phong tục tập quán, truyền thống văn hóa… có nghĩa là quan tâm 

đến sắc thái riêng của mỗi dân tộc. Ví như các dân tộc Thái, Mường có địa bàn cư trú ổn định 

(định canh, định cư); dân tộc có đông dân số là những dân tộc có vốn văn hóa truyền thống  

lâu đời, có nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Dân tộc Mông, Dao... vào Thanh Hóa muộn hơn, 

số dân ít, trong lịch sử người Mông thường du canh, du cư nên các giá trị văn hóa truyền 

thống, sắc thái văn hóa có những nét độc đáo riêng.  

+ Tiêu chí 3: Sự đón nhận của nhân dân đối với các hoạt động văn hóa cộng đồng từ 

trong lịch sử đến hiện nay 

Sự đón nhận của mỗi cộng đồng nhân dân tại các địa phương chính là điều kiện để duy 

trì các hoạt động văn hóa cộng đồng bền vững không chỉ hiện nay mà cả trong lịch sử.  

Sự đón nhận của người dân địa phương phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: (1) Hoạt động 

văn hóa cộng đồng mang lại nhiều giá trị lịch sử, nhân văn, có giá trị tinh thần lớn lao đối 

với mỗi người dân nói riêng và cả cộng đồng nói chung; (2) Các hoạt động văn hóa  cộng 

đồng vẫn còn phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại; (3) Những hoạt động có sự kết 

nối cộng đồng dân cư cao; (4) Mỗi người dân được trải nghiệm, được hiểu về chính mình, 
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được tôn trọng, thấy bản thân thực sự sống có ích, có ý nghĩa thông qua các hoạt động văn 

hóa cộng đồng. 

+ Tiêu chí 4: Hoạt động văn hóa cộng đồng có giá trị thời đại 

Đối với mỗi hoạt động văn hóa cộng đồng, chúng ta không thể tách rời sự tác động qua 

lại giữa cái cũ - cái mới; cái truyền thống - hiện đại... Đó là những quy luật hết sức khách 

quan, tất yếu của lịch sử phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập khu 

vực, thế giới, chúng ta phải chấp nhận, hội nhập chủ động, tự tin, nên việc đón nhận những 

vấn đề mới trong văn hóa làm giàu thêm bản sắc văn hóa là cần thiết. Tuy nhiên, việc gìn giữ, 

phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cũng cần nắm được xu hướng của thời đại để có 

phương pháp, cách thức bảo vệ, phát huy cho phù hợp, đồng thời xem xét những khó khăn, 

bất cập, dự báo những tác động sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa cộng đồng. Trên 

cơ sở đó, vừa tiếp thu, vừa bảo vệ, vừa phát huy các hoạt động văn hóa cộng đồng cho hiệu 

quả và bền vững.  

* Khung tiêu chí 

Từ các tiêu chí lựa chọn các hoạt động văn hóa cộng đồng đặc trưng, bài viết khái quát 

khung tiêu chí đánh giá theo bảng sau: 

Bảng: Khung tiêu chí đánh giá hoạt động văn hóa cộng đồng 

TT Tên tiêu chí 
Mục tiêu của 

tiêu chí 

Nội dung công việc triển khai, 

thực hiện tiêu chí 

Khía cạnh 

đánh giá 

1 Lịch sử hình 

thành, tồn tại, 

phát triển của 

các hoạt động 

văn hóa cộng 

đồng khu vực 

miền núi 

 

Xác định và lập 

được danh mục 

các hoạt động 

văn hóa cộng 

đồng đã có, 

đang có tại địa 

phương 

 

1. Khảo sát, thống kê, phân loại 

các hoạt động văn hóa cộng 

đồng theo loại hình  

Đầy đủ, cụ thể 

2. Xác định rõ lịch sử hình thành 

và phát triển của loại hình hoạt 

động văn hóa cộng đồng tại địa 

phương 

Tính tin cậy cao 

3. Hồi cố những hoạt động cộng 

đồng đã diễn ra trong lịch sử 

nhưng hiện nay đã bị mai một 

hoặc không còn tồn tại 

Tính tin cậy cao 

4. Đánh giá thực trạng hiện nay 

của các hoạt động văn hóa cộng 

đồng đang diễn ra tại địa phương 

Tính khách 

quan, rõ ràng, 

cụ thể 

2 Dựa trên sắc 

thái riêng của 

các dân tộc 

Lựa chọn được 

những hoạt 

động cộng đồng 

phù hợp với 

truyền thống 

lịch sử, sắc thái 

1. Gặp gỡ các già làng, trưởng 

bản, những người cao niên trong 

bản để có thêm thông tin về văn 

hóa tộc người và các hoạt động 

văn hóa cộng đồng qua từng giai 

đoạn lịch sử 

Tính cụ thể, 

khách quan, 

khoa học 
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văn hóa của 

từng dân tộc 

2. Quan tâm đến yếu tố phong 

tục, tập quán, tín ngưỡng, và tri 

thức dân gian... trong việc lựa 

chọn các hoạt động văn hóa 

cộng đồng 

Tính lịch sử và 

tính bền vững 

3. Quan tâm đến yếu tố giao lưu, 

tiếp biến văn hóa trong lịch sử 

hình thành và phát triển tộc 

người 

Tính lịch sử, 

tính biện chứng 

3 Sự đón nhận 

của nhân dân 

đối với các 

hoạt động văn 

hóa cộng đồng 

từ trong lịch 

sử đến hiện 

nay 

Phân loại và xác 

định được các 

hoạt động cộng 

đồng tiêu biểu 

 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của nhân dân về các hoạt 

động văn hóa cộng đồng 

Tính thường 

xuyên, bền 

vững 

2. Phân loại hoạt động văn hóa 

cộng đồng: (1) Hoạt động văn 

hóa cộng đồng truyền thống; (2) 

Hoạt động văn hóa cộng đồng 

mới. Phân loại theo nhu cầu 

hưởng thụ của lứa tuổi, giới... 

Tính khách 

quan, khoa học 

3. Đánh giá nhu cầu của nhân 

dân đối với các hoạt động văn 

hóa cộng đồng đang có (cả 

truyền thống và hoạt động cộng 

đồng mới). Dự báo nhu cầu 

hưởng thụ, tham gia các hoạt 

động văn hóa cộng đồng trong 

tương lai 

Tính logic, 

khách quan, đầy 

đủ 

4 Hoạt động văn 

hóa cộng đồng 

có giá trị thời 

đại 

Lựa chọn những 

hoạt động văn 

hóa cộng đồng 

vừa mang tính 

lịch sử, vừa phù 

hợp với xu 

hướng phát triển 

1. Dự báo được nhu cầu tham 

gia của người dân đối với các 

hoạt động văn hóa cộng đồng 

Tính logic, khoa 

học 

2. Dự báo được sự khó khăn và 

sự mai một hoặc một số nội 

dung trong hoạt động văn hóa 

cộng đồng dần trở nên lạc hậu 

Tính logic, khoa 

học, phù hợp 

3. Dự báo được những tác động 

của các loại hình hoạt động văn 

hóa cộng đồng mới sẽ ảnh 

hưởng đến các hoạt động văn 

hóa cộng đồng tiêu biểu truyền 

thống 

Tính logic, khoa 

học, khả thi 
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3. Mô hình tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa cộng đồng 

Mô hình là những yếu tố căn bản cấu thành sự vật mà nhờ những yếu tố này người ta có 

thể dựng lại sự vật theo một nguyên tắc chung khiến sự vật không bị biến đổi mặc dù nó vẫn 

bao chứa được những khác biệt đa dạng của điều kiện cụ thể. 

Mô hình không phải là một công thức, một kiểu mẫu có thể áp đặt ở mọi lúc, mọi nơi. 

Điều đó có nghĩa là tùy vào từng điều kiện không gian và thời gian cụ thể mà người ta có thể 

làm phong phú, đa dạng thêm qua thực tiễn xây dựng một mô hình mà vẫn giữ được những 

cấu trúc căn bản nhất của nó. 

Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có khái niệm về mô hình tổ chức, quản lý các hoạt 

động văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, để xây dựng mô hình lý thuyết Tổ chức, quản lý hoạt 

động văn hóa cộng đồng ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa cần phải định dạng mô hình 

trên cơ sở quan niệm, khái niệm, hoặc giải thích thuật ngữ. Tác giả cho rằng: Mô hình lý 

thuyết về tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa cộng đồng ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa 

là mô hình được xác định trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn những hoạt động văn hóa cộng 

đồng đặc trưng. Từ đó xây dựng được “khung hoạt động” phù hợp, lâu dài, bền vững đối với 

từng địa phương. Mô hình lý thuyết chính là việc mô tả chi tiết về cách thức tổ chức hoạt 

động, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng.  

Đối với các huyện miền núi Thanh Hóa, việc xây dựng được một mô hình lý thuyết 

mang tính “chuẩn mực và phù hợp” cho việc tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cộng 

đồng ở khu vực này là rất cần thiết.  

Về mặt quan điểm: Mô hình không đi ngược lại nội dung các phong trào đang triển khai 

ở địa phương: Xây dựng các danh hiệu văn hóa (gia đình văn hóa; làng, bản, khu phố văn 

hóa...); Xây dựng nông thôn mới... Mô hình hoạt động văn hóa cộng đồng sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng các phong trào đang triển khai; bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn 

hóa truyền thống của các tộc người khu vực miền núi; động lực cho nhân dân các địa phương 

phát triển các hoạt động kinh tế. 

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn hoạt động văn hóa cộng đồng đặc trưng, cùng với cơ sở 

thực tiễn, mô hình lý thuyết “Tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng ở các huyện 

miền núi tỉnh Thanh Hóa” cần được triển khai với những nội dung, những công việc/ hoạt 

động cụ thể như sau:  

3.1. Nhóm các công việc thuộc về hoạt động quản lý  

+ Thành lập Ban chỉ đạo quản lý, triển khai mô hình: Thành phần Ban chỉ đạo: Phó Chủ 

tịch UBND xã (trưởng ban); Cán bộ quản lý văn hóa địa phương (Ủy viên trực); Các ủy viên: 

Đại diện đoàn Thanh niên; Phụ nữ; Mặt trận Tổ quốc; Đại diện người dân (01 già làng, trưởng 

bản có uy tín và 01 cán bộ đoàn ở các thôn năng động, nhiệt tình). Ban chỉ đạo quản lý và 

triển khai, mô hình có thể lấy nhân lực từ nguồn Ban chỉ đạo các phong trào, sắp xếp, bố trí 

cho phù hợp với tình hình thức tiễn từng địa phương. 

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa theo đúng quy định và đúng tiến 

độ: Với mục tiêu, thiết chế văn hóa, thể thao ở làng bản đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, 

trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân, 
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đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã 

hội ở địa phương. 

+ Lựa chọn nhân lực đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ: Xây dựng và chọn cử được 

những người có trình độ chuyên môn, có năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, 

thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao ở làng bản, tổ chức tốt 

các hoạt động nhằm phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa: nhà văn hóa, phòng đọc sách 

báo, hoạt động truyền thanh, sân bãi văn hóa, thể thao… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng 

tạo văn hóa của đồng bào các dân tộc ở làng bản.   

+ Xây dựng quy chế tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng: Quản lý các 

hoạt động văn hóa cộng đồng là hoạt động có ý thức của địa phương, cán bộ công chức văn hóa 

- xã hội các cấp và các thành viên có liên quan nhằm sắp xếp, tổ chức, chỉ huy, điều hành, 

hướng dẫn thực hiện, kiểm tra quá trình diễn ra các hoạt động văn hóa cộng đồng sao cho đúng 

với quan điểm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với đời sống văn hóa và thuần phong 

mỹ tục của dân tộc nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Hàng năm, cán bộ công 

chức văn hóa - xã hội các cấp cần lập quy chế, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng trên 

địa bàn, có nội dung cụ thể để tham mưu cho các cấp quản lý tốt các hoạt động văn hóa cộng 

đồng tại địa phương. Trong quy chế cần nắm vững các hoạt động mang tính truyền thống, 

thường niên hoặc mới phát sinh, trên cơ sở đó lên phương án quản lý nhằm tổ chức thực hiện 

các hoạt động văn hóa cộng đồng đạt chất lượng và hiệu quả cao
3
.  

Hình thức: Xây dựng quy chế cho việc vận hành các hoạt động văn hóa cộng đồng theo 

2 loại hình: (1) Đối với hoạt động văn hóa cộng đồng truyền thống; (2) Đối với hoạt động văn 

hóa cộng đồng mới. Trong đó, hoạt động văn hóa cộng đồng truyền thống chú ý các hoạt động 

diễn ra trong các thiết chế văn hóa cần đảm bảo sự tương đồng với quy chế hoạt động của 

thiết chế. Đối với hoạt động cộng đồng mới xây dựng quy chế mang tính tổng thể, linh hoạt, 

phù hợp, có thể áp dụng cả khi có sự biến đổi nhanh. 

Nội dung: Tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa cộng đồng bằng cách: Xây dựng 

thành các nhóm:  

- Nhóm hoạt động văn hóa cộng đồng tiêu biểu, đặc trưng, nhận được sự tham gia của 

đại đa số cộng đồng. Với nhóm hoạt động này cần có kế hoạch tổ chức định kỳ, thường xuyên 

trong năm. Ví dụ: thể thao; văn hóa nghệ thuật quần chúng. Vấn đề là, đổi mới cách thức tổ 

chức để làm mới hoạt động. 

- Nhóm hoạt động văn hóa cộng đồng đang bị mai một hoặc người dân đón nhận 

không cao. Với nhóm hoạt động này cần chú trọng: công tác tuyên truyền để nhân dân đón 

nhận nhiều hơn; công tác bảo tồn để tránh hoạt động “biến mất” trong tương lai.  

- Riêng nhóm hoạt động văn hóa cộng đồng mới, sẽ vận hành theo từng kế hoạch cụ 

thể và theo tình hình thực tế. 

                                           
3
 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2012), Quy trình xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, 

gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã, Tài liệu bỗi dưỡng công chức văn hóa - xã hội xã, Quyển II, Kỹ 

năng tác nghiệp, Hà Nội, tr 5.  
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Để xây dựng quy chế phù hợp, có tính thực tiễn, người cán bộ công chức  văn hóa - xã 

hội các cấp cần phải tiến hành khảo sát, thống kê số lượng các hoạt động văn hóa cộng đồng 

mang tính truyền thống, thường niên hoặc mới phát sinh trong những năm gần đây theo 

trình tự thời gian cụ thể trong năm, mỗi hoạt động đều phải có đầy đủ các thông tin về: (i) 

Tên hoạt động; Chủ thể tổ chức hoạt động; (ii) Thời gian tổ chức hoạt động: ghi rõ ngày, 

tháng, năm, đến ngày, tháng, năm; (iii) Chủ thể tổ chức: (Ai là người tổ chức, cá nhân, tập 

thể, Ban quản lý); (iv) Địa điểm hoạt động: ghi địa điểm cụ thể (xã, thôn, đội, ấp, làng …); 

(v) Ý nghĩa, mục đích, nội dung, hình thức và quy mô hoạt động; (vi) Các loại hình hoạt 

động. Sau khi hoàn thiện bảng kế hoạch quản lý, cán bộ công chức văn hóa - xã hội các cấp 

có trách nhiệm lập bản báo cáo tổng thể kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động trong năm 

trình UBND các cấp xem xét phê duyệt, trên cơ sở đó triển khai thực hiện
4
. 

+ Xây dựng và ban hành hương ước, quy ước thôn, bản (kế thừa và chọn lọc những giá 

trị tích cực của luật mường, lệ bản). 

Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư làng, 

bản tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản 

của cộng đồng dân cư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; đúng với quy 

định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, phong tục, tập quán của địa phương. 

Các nội dung hương ước, quy ước quy định rõ những việc dân phải được biết và bàn 

như chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế 

và xây dựng cơ sở hạ tầng; văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; 

xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự - an toàn xã hội; khen 

thưởng và xử lý vi phạm; xây dựng và quản lý, sử dụng quỹ là những nội dung chính được 

đưa vào hương ước, quy ước. Các thôn, bản chủ động lồng ghép quy chế dân chủ vào xây 

dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa như thanh niên nam nữ kết hôn đúng tuổi quy 

định, đến ủy ban nhân dân xã đăng ký kết hôn, không được tảo hôn... Để xóa bỏ các phong 

tục, tập quán lạc hậu, các nghi lễ tốn kém trong ma chay, đám tang. Hương ước, quy ước quy 

định bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan không để người chết trong nhà quá 48 giờ đồng hồ, nghi lễ 

tốn kém, không tổ chức ăn uống linh đình... Hương ước, quy ước quy định về đoàn kết, hòa 

thuận, tương thân, tương ái giữa các dòng tộc, mọi người dân trong thôn, bản có trách nhiệm 

giúp đỡ trẻ mồ côi, người già yếu, bệnh tật không nơi nương tựa và những gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, người lầm lỗi, đóng góp công sức hoặc vật chất để lo những công việc chung 

của làng, bản, cộng đồng. 

3.2. Nhóm các công việc thuộc về tổ chức hoạt động 

+ Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “chung sức xây dựng 

nông thôn mới”, “Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”…  Duy trì và từng bước nâng cao chất 

lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm duy trì nề nếp sinh hoạt của cộng 

đồng, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, thực hiện nếp sống văn hóa. Phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, làng bản, 

                                           
4 Sđd, tr.6. 
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bảo vệ, phát triển rừng; định canh, định cư; bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thôn, bản 

phát triển bền vững. 

+ Tổ chức các chương trình tập huấn do chính địa phương thực hiện theo định kỳ hoặc 

linh hoạt theo nhóm công việc. 

- Tổ chức tập huấn về cách thức tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng ở 

các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.  

Đối tượng: Ban chỉ đạo phong trào; cán bộ cấp thôn, bản; bí thư chi bộ; bí thư đoàn 

Thanh niên. 

- Tổ chức tập huấn cho nhân dân các địa phương về nâng cao nhận thức, hiểu biết về 

các hoạt động văn hóa cộng đồng tại địa phương.  

Đối tượng: Nhân dân các bản, làng, thôn, khu phố. 

Hình thức: Có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau: Lồng ghép các chương 

trình tập huấn với các hội nghị; Tổ chức các chương trình tập huấn độc lập. 

Nội dung và tài liệu tập huấn: Nội dung tập huấn tập trung vào các hoạt động văn hóa 

cộng đồng: Lịch sử ra đời; giá trị văn hóa; giá trị tinh thần... 

Tài liệu cần tập huấn, phổ biến các hoạt động văn hóa cộng đồng tại các xã vùng 

sâu vùng xa, khó khăn, miền núi... nhằm nâng cao đời sống văn hóa vật chất và tinh thần cho 

người dân. Các cấp ban ngành văn hóa cần có tài liệu tập huấn, phổ biến các hoạt động văn hóa 

cộng đồng cho người dân đọc và nắm rõ nội dung các hoạt động. Các tài liệu tập huấn phải có 

nội dung dễ hiểu, dễ nhớ và tạo ra tính chủ động cho người dân, cung cấp cho người dân những 

kiến thức cơ bản về văn hóa cộng đồng, những hoạt động chính trong sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng, từ đó giúp người dân nhận thức và nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia 

các hoạt động này tại địa phương. 

Hàng năm cần cập nhật, bổ sung và điều chỉnh để ban hành những tài liệu tập huấn và 

phổ biến các nội dung mới phù hợp với sự thay đổi tình hình thực tế tại địa phương (nếu có). 

Các tài liệu này cũng cần phải có nội dung dễ hiểu, ngắn gọn và súc tích, hàm chứa đầy đủ 

những nội dung hoạt động văn hóa cộng đồng. In ấn đủ số lượng, phát hành đến từng hộ gia 

đình vào các đợt trước khi diễn ra các hoạt động văn hóa, để người dân cập nhật thông tin, 

nắm rõ thời gian tổ chức các sự kiện, hoạt động để có sự chủ động tham gia một cách tích cực 

và hiệu quả nhất.  

+ Biên soạn và phát thanh các bài tuyên truyền về hoạt động văn hóa cộng đồng 

Đối tượng tiếp nhận thông tin: Người dân các thôn, làng, bản, khu phố. 

Hình thức: Biên tập, viết chi tiết về các hoạt động văn hóa cộng đồng; đọc phát trên loa 

phát thanh hoặc thu đĩa phát; tiếp sóng trực tiếp các chương trình nói riêng về hoạt động văn 

hóa cộng đồng của huyện, tỉnh, trung ương. 

Ngôn ngữ sử dụng:  Tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số. 

Nội dung: Mô tả các hoạt động văn hóa cộng đồng hoặc giới thiệu về giá trị của hoạt 

động văn hóa cộng đồng đối với đời sống nhân dân các địa phương. Trong đó , chú ý đến 

yếu tố tộc người và các sắc thái riêng. 
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+  Phục dựng lại những hoạt động văn hóa cộng đồng đã mai một 

Hình thức: Trên cơ sở danh mục các hoạt động văn hóa cộng đồng được tập hợp, phân 

tích theo ở hoạt động 1. Xác định những hoạt động cộng đồng đã bị mai một hoặc bị mất 

trong tiến trình lịch sử phát triển. 

Nội dung: (1) Tổ chức hội nghị, hội thảo, xác định những hoạt động cần phục dựng; (2) 

Tiến hành xây dựng kế hoạch phục dựng; (3) Kêu gọi xã hội hóa đảm bảo nguồn lực tài chính 

và các nguồn lực khác đảm bảo như kế hoạch đã đề ra; (4) Tiến hành phục dựng; (5) Đánh giá 

kết quả và đưa hoạt động văn hóa cộng đồng vào chuỗi hoạt động của địa phương. 

4. Kết luận 

Sức sống của văn hóa phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động văn hóa, trong đó hoạt 

động văn hóa cộng đồng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa 

cộng đồng không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của mỗi địa phương mà còn là môi 

trường giúp nhân dân sáng tạo các giá trị văn hóa mới, đồng thời hoạt động văn hóa cộng 

đồng cũng chính là sợi dây liên kết mọi người dân trong cộng đồng bền chặt nhất. 

Miền núi Thanh Hóa là khu vực còn khó khăn về mọi mặt, trong đó nhu cầu, khát vọng 

của người dân ngày càng mong muốn có nhiều hơn các hoạt động văn hóa cộng đồng có ý 

nghĩa. Tuy nhiên, do yếu tố lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, của 

giao lưu văn hóa toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa cộng đồng của các địa 

phương miền núi xứ Thanh.  

Việc đề ra các tiêu chí lựa chọn các hoạt động văn hóa cộng đồng đặc trưng cũng là một 

hình thức bảo tồn, đưa văn hóa đến gần hơn với nhân dân. Và để hoạt động văn hóa cộng 

đồng hiệu quả, việc xây dựng mô hình lý thuyết là quan trọng, làm cơ sở để các địa phương 

vận dụng vào thực tiễn. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Vương Anh (2001), Tiếp cận văn hóa bản Thái xứ Thanh, Sở VHTT Thanh Hóa 

xuất bản. 

[2]. Vương Anh (2003), Tiếp cận văn hóa bản Mông xứ Thanh, Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban đại diện Thanh Hóa ấn hành năm 2003. 

[3]. Toan Ánh (2005), Làng xã Việt Nam, 2 tập, tái bản, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

[4]. Hoàng Hữu Bình (1998), Tri thức địa phương và vấn đề phát triển bền vững miền 

núi Việt Nam, Tạp chí Dân tộc học, số 2, tr 50 - 54. 

[5]. Bùi Xuân Đính, Nguyễn Ngọc Thanh (2014 ), Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã 

hội các tỉnh biên giới Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội.  

[6]. Vũ Trường Giang (2007), Lịch sử của người Thái ở miền núi Thanh Hóa, Tạp chí 

Văn hóa Nghệ thuật, số 2, tr 12 - 26. 

[7]. Vũ Trường Giang (2009), Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hóa, 

Luận án Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học, Đại học KHXH&NV Hà Nội. 

[8]. Võ Hồng Hà (2007), Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống Thanh Hóa, loại hình 

tín ngưỡng, phong tục, lễ hội cổ truyền, đề tài khoa học cấp tỉnh, Thanh Hóa. 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
86 

[9]. Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang (2011), Phát triển văn hoá cộng đồng - lý thuyết 

và vận dụng, Nxb Văn hóa Thông tin. 

[10]. Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến 

lược phát triển văn hoá đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 

[11]. Mai Văn Tùng (2011), Tri thức địa phương về sử dụng và quản lý nguồn tài 

nguyên thiên nhiên của người Mường huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Luận án Tiến sĩ Lịch 

sử, chuyên ngành Dân tộc học, Đại học KHXH & NV, Hà Nội. 

[12]. Vương Xuân Tình (chủ nhiệm đề tài) (2014), Một số vấn đề cơ bản về văn hóa 

trong phát triển bền vững ở các vùng biên giới Việt Nam, đề tài NCKH cấp bộ. 

[13]. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa (2000), Địa chí Thanh Hóa (Lịch sử và 

Địa lý), Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

[14]. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa (2004), Địa chí Thanh Hóa (Văn hóa - 

Xã hội), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

[15]. Hoàng Minh Tường (2009), Văn hóa dân gian dân tộc Thổ ở làng Sẹt, Hội Văn 

hóa Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chi hội Thanh Hóa phát hành. 

[16]. Nguyễn Hữu Thức (2005), Về văn hoá và xây dựng đời sống văn hoá, Nxb Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội. 

[17]. Nguyễn Thị Thục (2016), Thiết chế văn hóa cơ sở ở Thanh Hóa trong thời kỳ đổi 

mới, Nxb Thanh Hóa. 

[18]. Ngô Đức Thịnh (2006), Văn hóa, văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam, Nxb 

Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

[19]. Đào Thị Vinh (2001), Phong tục tập quán người Dao Thanh Hóa, Nxb Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội. 

 

THEORETICAL MODEL OF ORGANIZING COMMUNITY 

CULTURAL ACTIVITIES IN THE MOUNTAINOUS AREA  
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Abstract: The mountainous area of Thanh Hoa province is the home to ethnic 

minorities. In many ways, this is a hard area which, however, still preserves many unique 

cultural values. The organization and management of community activities are still limited. In 

the current context, in order to preserve the values of traditional community culture and get 

to new forms of culture in a positive way, a system of criteria to select specific community 

activities must choosen to help local management levels to organize regularly and stabilize 

community cultural activities.  
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Tóm tắt: Miền núi xứ Thanh với 11 huyện là khu vực rộng lớn chiếm ¾ diện tích toàn 

tỉnh và 1/3 dân số toàn tỉnh với 7 dân tộc thiểu số sinh sống; mật độ dân cư khá thưa thớt; đời 

sống kinh tế còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí đang còn hạn chế. Với những đặc trưng 

riêng trong các phong tục, tập quán, lễ hội, dân ca, trò chơi... ở các huyện miền núi phong 

phú. Trong những năm gần đây hoạt động văn hóa cộng đồng này đã được quan tâm tuy 

nhiên chưa đem lại hiệu quả cao. 

Từ khóa: Công tác tổ chức; văn hóa cộng đồng; huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. 

 

1. Vài nét về các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa 

Miền núi Thanh Hóa gồm 11 huyện: Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, 

Cẩm Thủy, Thạch Thành, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát với 196 

xã, thị trấn. Trong đó, khu vực miền núi chiếm ¾ diện tích toàn tỉnh và là địa bàn cư trú chủ 

yếu của đồng bào các dân tộc như Mường, Thái, Mông, Dao, Thổ, Khơ mú, Kinh... thuộc các 

nhóm ngôn ngữ: Việt - Mường, Môn - Khơ Me, Thái - Tày, Mông - Dao. 

Bảng 1.1: Dân số các tộc người thiểu số ở miền núi Thanh Hóa 

   (Nguồn: Số liệu của Ban Dân tộc Thanh Hóa năm 2014) 

TT Huyện 
Dân tộc 

Mường Thái Thổ Hmông Dao Khơ mú 

1 Mường Lát 681 13.621  11.562 546 642 

2 Quan Hóa 9.618 26.719  1.444   

3 Quan Sơn 1.046 27.321  832   

4 Bá Thước 49.958 31.444 7 9 8  

5 Lang Chánh 13.087 22.578     

6 Ngọc Lặc 83.927 246   1.246  

7 Thường Xuân 3.075 47.496 10 2 1  

8 Như Xuân 3.568 22.505 9.251    

9 Như Thanh 17.259 12.204 189    

10 Cẩm Thuỷ 56.306 12.260   3.213  

11 Thạch Thành 68.342 25 2 14 17  

 Tổng cộng 987.186 487.148 217.251 870.006 576.459 642 

                                           
1
 Trường Đại học Hồng Đức 

2
 Khoa Văn hóa - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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Vùng này có vị trí địa lý độc đáo, phía Tây là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

mà ranh giới tự nhiên phần lớn chạy qua những đỉnh núi cao trên 1000 m, phía Bắc là các tỉnh 

Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, phía Nam là tỉnh Nghệ An, phía Đông là vùng đồng bằng và 

duyên hải. 

Đặc điểm địa hình rất đa dạng: có cảnh đồi núi thấy được phân bố trên một diện tích khá 

rộng thuộc các huyện Thường Xuân, Lang Chánh; cảnh địa hình đồi thấp xen bán bình 

nguyên cổ và thung lũng rộng tại các xã Minh Sơn, Ngọc Sơn, Ngọc Liên, Quang Trung…. 

(huyện Ngọc Lặc) và Cẩm Châu, Cẩm Vân, Cẩm Tân (huyện Cẩm Thủy); cảnh thung lũng 

sông Âm tại Phùng Giáo (Ngọc Lặc), thung lũng sông Mã rộng lớn tại Bá Thước - Cẩm Thủy, 

thung lũng sông Luồng, thung lũng Nậm Kiệt… 

Các tộc người sống xen cài với nhau nhưng lại thuộc các vùng sinh thái tự nhiên khác 

nhau: Mường, Thái ở thung lũng, Thổ, Khơ Mú ở rẻo cao…, Mông ở sườn núi cao.  

Đây là vùng văn hóa đa tộc người, tuy nhiên trong đó tộc người Thái và Mường là tộc 

người chủ thể vùng, có số dân đông. Những nơi trung tâm cư trú của người Mường thì văn 

hóa Mường ảnh hưởng mạnh tới văn hóa Thái và ngược lại, những bộ phận nhỏ người Mường 

sống xen cư với Thái thì văn hóa Thái trở thành yếu tố chủ đạo. Do vậy, trong miền núi 

Thanh Hóa nổi trội sắc thái văn hóa Mường và văn hóa Thái. 

Đây là khu vực còn rất nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống văn hóa, giáo dục, y tế có 

nhiều hạn chế và cũng là những địa bàn khá phong phú về loại hình hoạt động văn hóa cộng 

đồng. Vì vậy, việc tổ chức cũng như quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng để bảo tồn, 

phát huy bản sắc dân tộc và bảo đảm an toàn xã hội ở những vùng như vậy là nhiệm vụ hoàn 

toàn không đơn giản. 

2. Vai trò của người dân và các hoạt động quản lý tổ chức văn hóa cộng đồng các 

huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa 

Người dân có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quản lý, tổ chức văn hóa cộng 

đồng. Trong các hoạt động quản lý, tổ chức văn hóa cộng đồng nơi đây đều triển khai cho 

dân, người dân sẽ phối hợp cùng thực hiện.  

Trong quá trình tổ chức các hoạt động đều có sự tham gia, có sự giám sát, điều chỉnh 

của cộng đồng dân cư. Như đối với lễ hội, những nghi thức, nghi lễ chưa đúng sẽ được cộng 

đồng góp ý điều chỉnh, những thủ tục còn thiếu sẽ được bổ sung, từ đó các giá trị văn hoá 

truyền thống trong lễ hội được cộng đồng bảo tồn, gìn giữ. 

Vai trò của cộng đồng dân cư trong quản lý, tổ chức đã được chứng minh qua quá trình 

lịch sử. Việc đề cao vai trò của cộng đồng, của nhân dân địa phương trong tổ chức và quản lý 

văn hóa cộng đồng, đặc biệt đối với các lễ hội dân gian là hết sức cần thiết. Cộng đồng cần 

được tạo điều kiện tốt nhất để tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng ở địa 

phương mình, từ đó có điều kiện phát huy bản sắc, đặc trưng văn hóa, góp phần giới thiệu, 

quảng bá những nét đẹp về vùng đất, con người địa phương. 
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Sơ đồ1: Phân cấp quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng tại các xã 

miền núi tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động quản lý được thực hiện theo các chính sách, chủ trương, thông tư triển khai 

các cấp từ trung ương đến tỉnh Thanh Hóa, ở các huyện miền núi cụ thể trên các lĩnh vực 

tuyên truyền cổ động; giáo dục truyền thống, tín ngưỡng lễ hội trong cộng đồng; Xây dựng 

nếp sống văn hóa cộng đồng; Tổ chức hoạt động của các thiết chế nhà văn hóa; quản lý, tổ 

chức hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng đồng như festival hoa, hội chợ thương mại, 

du lịch cộng đồng... 

3. Thực trạng tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa cộng đồng ở các huyện miền núi 

tỉnh Thanh Hóa 

3.1. Tổ chức, quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền 

Công tác thông tin, tuyên truyền ở các huyện miền núi thời gian qua được Đảng ủy, Ủy 

ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã quan tâm chú trọng, đã 

và đang thực hiện bằng nhiều hình thức góp phần truyền tải những chủ trương, quy định của 

Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. 

- Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền 

- Quản lý hoạt động tín ngưỡng lễ hội và giáo dục truyền thống. 

- Quản lý, tổ chức hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa 

cộng đồng. 

- Tổ chức hoạt động của các thiết chế nhà văn hóa cộng đồng. 

- Quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng 

đồng, festival hoa, hội chợ thương mại, du lịch cộng đồng, 

karaoke, dịch vụ inetnet. 

 

Ban Văn hóa - Xã hội xã  

UBND xã 

Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện 

UBNDhuyện 

 

Sở VH, TT&DL 
UBND TỈNH THANH HÓA 
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Việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cấp được tổ chức 

nghiêm túc, đảm bảo về nội dung, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, 

các ban, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác giảm nghèo đã có 

sự chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận cao. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa 

phương, các huyện đã lựa chọn được nội dung, giải pháp đột phá phù hợp để tổ chức thực 

hiện. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác giảm nghèo ở các huyện miền 

núi bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét. Các huyện miền núi đời sống vật chất, tinh thần của 

đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh 

công tác kết nghĩa, hợp tác giữa các huyện miền xuôi và các huyện miền núi.  

Thông qua các hoạt động văn hóa nhằm chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, nhất là các chương trình, dự án phát triển kinh tế 

miền núi đã và đang được triển khai thực hiện; những thành tựu đạt được trong phát triển kinh 

tế, xây dựng các công trình giao thông, điện, thuỷ lợi, trường học, cơ sở y tế của tỉnh; đặc 

biệt, tuyên truyền để đồng bào các dân tộc vùng biên giới nhận thức rõ âm mưu "diễn biến 

hòa bình" bằng nhiều thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề tôn giáo, 

dân tộc để xuyên tạc, lôi kéo, kích động, tìm mọi cách phá hoại đất nước ta, chia rẽ đoàn kết 

giữa các dân tộc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân; tuyên truyền đồng bào không di cư tự do, 

không truyền đạo trái phép; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội 

phạm ma túy và buôn bán người. 

Giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những thủ đoạn "ru ngủ" thông 

qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, sự xâm nhập của văn hóa nước ngoài nhằm phá hoại an 

ninh và bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là ở các bản người Mông (huyện Mường Lát) là một 

trong những nhiệm vụ và nội dung tuyên truyền trọng tâm và thường xuyên ở nơi đây. Do đó, 

các xã đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền về bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, phong 

tục tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, những giá trị di sản văn hóa vật thể (nhà sàn, di tích,...) 

và phi vật thể (tri thức dân gian về lao động sản xuất, ẩm thực, chữa bệnh của người Thái, 

người Mông, người Dao; tiếng nói và các làn điệu hát ru,...); về xây dựng đời sống văn hoá ở 

bản, làng.  

Lực lượng chuyên trách và cộng tác viên làm công tác tuyên truyền đa số chưa có 

chuyên môn nghiệp vụ và chưa thường xuyên được đào tạo tại các lớp tập huấn, lại phải kiêm 

nhiệm nên việc tập trung và phát huy khả năng chuyên môn, nghiệp vụ còn những hạn chế 

nhất định trong việc đáp ứng với tình hình phát triển của đất nước. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng trong công tác tuyên truyền vẫn còn thiếu, cũ, 

hư hỏng và lạc hậu, kinh phí hỗ trợ còn nhiều hạn hẹp chưa đáp ứng với yêu cầu tình hình 

hiện nay. Loa phát thanh chưa đầy đủ. Vì vậy, việc tuyên truyền càng khó khăn hơn. 

Công tác xã hội hóa hoạt động tuyên truyền tuy được các cấp, các ngành quan tâm 

nhưng chưa được đầu tư thỏa đáng, chưa có sự kết hợp hài hòa giữa công tác tuyên truyền với 

các hoạt động kinh doanh sinh lời khác nhằm đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa hoạt động tuyên 

truyền. Hơn nữa kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền còn thấp, chưa đáp ứng được nhu 

cầu hiện nay. 
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Ở các huyện miền núi, một số bản còn chưa có điện, đường giao thông đi lại rất khó 

khăn, dân trí còn hạn chế. Vì vậy, công tác tuyên truyền cổ động vất vả, hiệu quả còn chưa 

cao, chủ trương chính sách, thông tin đến cộng đồng còn chậm và chưa kịp thời. Vì vậy, hiệu 

quản hoạt động văn hóa cộng đồng chưa cao. 

3.2. Tổ chức, quản lý hoạt động tín ngưỡng lễ hội trong cộng đồng và giáo dục 

truyền thống 

Các lễ hội dân gian vùng dân tộc sau nhiều năm bị mai một đã từng bước được phục 

dựng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng miền, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa 

tâm linh lành mạnh của người dân, từng bước quảng bá, khai thác phục vụ phát triển du lịch, 

thúc đẩy sinh hoạt cộng đồng. 

Về lễ hội: Dân tộc Mường có lễ hội Pồn Pôông, Khai Hạ, lễ tục Làm vía kéo Xi, lễ 

Mừng cơm mới, Sắc bùa; Dân tộc Thái có lễ hội Kin chiêng boọc mạy; lễ hội Nàng Han; lễ 

hội Mường Khô; lễ hội Mường Ca Da, lễ hội Mường Piềng Muốp; lễ hội Mường Xia; lễ Cầu 

nước; lễ hội Căm mương; Dân tộc Thổ có lễ hội Đình Thi; Dân tộc Dao có lễ Cấp Sắc, Tết 

nhảy; Dân tộc Khơ Mú có lễ Xên; Dân tộc Mông có lễ hội Tén Tằn … 

Về dân ca, dân vũ, nhạc cụ: Dân tộc Thái có khặp giao duyên, hát ru; nhạc cụ: khua 

luống, khèn bè, boong bu, sáo, trống chiêng, pí mốt; múa cá sa, múa trống chiêng, múa chá 

chiêng...; Dân tộc Thổ có hát trống chiêng, hát đối đáp, hát ru, hát giao duyên, hát chậm đò 

ho...; múa giã cồn, chậm đò ho...; Dân tộc Mông có múa ô, múa khèn, hát gâu plềnh...; nhạc 

cụ: sáo, khèn bè, đàn môi, khèn lá...; hát gầu, hát giao duyên; Dân tộc Dao có hát giao duyên, 

hát ru, hát chào hỏi- đối đáp; hát pả dung; múa chuông, múa rùa, hát múa trong nghi lễ; nhạc 

cụ: não bạt..; Dân tộc Khơ Mú có hát tơm; Dân tộc Mường có hát ru, hát giao duyên (xường 

trai gái), hát séc bùa, hát nghi lễ, diễn xướng mo Mường, múa Pồn pôông; nhạc cụ: cồng 

chiêng... đã bước đầu được khai thác và tham gia vào ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số 

toàn tỉnh hai năm tổ chức một lần, và các sinh hoạt cộng đồng tại các làng, bản. Các lễ hội 

được tổ chức quy mô, trang trọng về phần lễ, văn minh phần hội nhưng vẫn đảm bảo tính linh 

thiêng, truyền thống. Nhiều nghi thức lễ hội truyền thống được phục dựng, góp phần giữ gìn 

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như thi đấu cờ 

người, bịt mắt đánh trống, đập niêu, kéo co, đẩy gậy, tung còn, múa Pồn pôông... được tổ 

chức đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, các lễ hội đều đảm bảo an ninh 

trật tự, bố trí bãi đỗ xe hợp lý, tổ chức trông giữ phương tiện cho du khách... Tuy nhiên, nhìn 

dưới góc độ lễ hội dân gian của các dân tộc thiểu số được tổ chức hàng năm còn quá khiêm 

tốn, trong số 500 lễ hội được tổ chức ở Thanh Hóa, các dân tộc thiểu số chỉ có chừng 30 lễ hội 

(chưa được 10%). Thực tế này khiến chúng ta phải suy ngẫm và đặt ra câu hỏi.  

Lễ  hội đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, đồng thời cổ vũ cho các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục - thể thao ở miền núi ngày phát triển. Những năm qua, các huyện miền núi đã 

rất nhiệt tình, sôi nổi trong công tác tập luyện và mang đến cho lễ hội những nhân tố mới, chất 

lượng phù hợp với tiêu chí các nội dung thi đấu, nhất là các nội dung liên quan đến văn hóa, 

lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào trên toàn tỉnh. Lễ hội được xem là sự 

kiện chung quan trọng của đồng bào vùng cao, có tác động và tạo sự lan tỏa rộng khắp, toàn 
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diện trong cộng đồng. Đây cũng là dịp tập hợp mọi tầng lớp nhân dân miền núi tham gia hoạt 

động văn hóa - thể thao ý nghĩa, góp phần rèn luyện và nâng cao sức khỏe, cũng như giới 

thiệu, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc trong cộng đồng 

các huyện miền núi của tỉnh Thanh. 

3.3. Tổ chức, quản lý hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng 

Hàng năm, Ban Thường vụ huyện ủy các huyện miền núi đã chỉ đạo tất cả các ngành, 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực 

hiện Chỉ thị 27. Một số địa phương đã xây dựng và ban hành các văn bản, đề án lành mạnh 

hóa việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với xây dựng làng, bản văn hóa. Đồng thời, các huyện đã 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa gắn với việc 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng 

thôn, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa... Ngoài ra, phòng Văn hóa - Thông tin đã xây dựng kế 

hoạch cụ thể theo từng giai đoạn để nhân dân triển khai; phối hợp với phòng Tư pháp hướng 

dẫn các địa phương xây dựng và chỉnh sửa quy ước, hương ước thôn, bản phù hợp với tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới; lấy các nội quy làm cơ sở tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu gia đình 

văn hóa, làng văn hóa; tổ chức cho nhân dân đăng ký, ký cam kết thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ đó, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, 

phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình và các giá trị văn hóa truyền thống 

của địa phương. 

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, việc cưới đã được tổ chức văn minh, lịch 

sự, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của từng gia đình; giảm tình trạng tảo 

hôn, ép cưới. Nam nữ đều tự nguyện kết hôn, cùng nhau thực hiện tốt Luật Hôn nhân gia 

đình. Một số hủ tục lạc hậu, nghi thức thách cưới rườm rà đã được loại bỏ, người dân tự giác 

tổ chức cưới lành mạnh không ăn uống linh đình, mở loa đài quá công suất, đơn giản nhưng 

vẫn giữ bản sắc dân tộc. Một số vùng đồng bào dân tộc như Mường - Dao đã bỏ hẳn lễ thách 

cưới, không tổ chức ăn uống dài ngày gây lãng phí thời gian và tiền của. Điển hình như xã 

Cẩm Phú, Cẩm Bình, Cẩm Quý, Cẩm Châu, Cẩm Tâm trước đây dân tộc Mường từ khi ăn hỏi 

đến khi thách cưới phải sắm đủ lễ vật cho nhà gái (trị giá ước tính hàng chục triệu đồng) nay 

chỉ còn khoảng vài trăm ngàn đồng cho việc sắm lễ vật, các thủ tục gọn nhẹ không còn rườm 

rà như trước. Cẩm Vân đã triển khai khắp các thôn việc không tổ chức ăn uống đông người, 

không hút thuốc lá tại các đám cưới, nhiều thôn đám cưới được tổ chức theo nếp sống mới tại 

nhà văn hoá thôn do đoàn Thanh niên đứng ra tổ chức.  

Về tổ chức lễ hội được thực hiện theo hướng vừa văn minh, vừa giữ gìn và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc. Trong lễ hội chú trọng phần lễ nhằm tôn vinh các anh hùng dân tộc, 

thành hoàng làng, qua đó giáo dục truyền thống đoàn kết, xây dựng, bảo vệ đất nước cho nhân 

dân. Phần hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, kết hợp biểu diễn văn hóa, văn nghệ với tổ 

chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao, như: kéo co, đẩy gậy, ném còn, chơi 

đu...; không có hiện tượng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, bói toán. 

Để phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có sức lan 

tỏa, thời gian tới các huyện miền núi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự 
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đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện nếp sống mới; sửa đổi, bổ sung hương ước, quy 

ước làng về nếp sống văn hóa nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi người dân; đồng thời 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với đó tập trung chỉ đạo, triển khai 

các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 

làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

Các địa phương, thôn, bản cụ thể hóa nội dung tổ chức tang ma theo nếp sống mới trong 

quy ước, hương ước xây dựng làng, bản văn hóa, gia đình văn hóa. Do vậy, đã chuyển hóa 

nhận thức thành hành động và đạt được kết quả bước đầu. 

Đối với việc tang, các hủ tục được xóa bỏ triệt để, không còn tình trạng tổ chức ăn uống 

linh đình, gọi hồn, bắt vía, mở trống kèn quá công suất, quá giờ quy định, khóc mướn, rải tiền, 

vàng mã trên đường đi. Tiêu biểu như xã Lương Sơn, trước đây mỗi khi gia đình nào có người 

mất thì cả làng đến ăn cỗ linh đình trong 3 ngày, tình trạng khóc mướn, rải vàng mã diễn ra 

khá phổ biến. Nhưng nhờ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nên 

nhiều năm nay nhân dân đã tự giác tổ chức đám tang theo hình thức văn minh, tiết kiệm. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu là 100% số thôn, bản hoàn thành việc xây dựng 

nghĩa trang tập trung, có đường giao thông từ bản ra nghĩa trang, đám tang của đồng bào 

Mông thực hiện đúng quy định tại Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL và 100% số bản đạt 

danh hiệu bản văn hóa, gia đình văn hóa. Với nguồn kinh phí hơn 400 triệu đồng chủ yếu 

phân bổ cho công tác tuyên truyền cho nên khả năng nhân rộng thực hiện tang lễ theo nếp 

sống mới gặp khó khăn. Đáng nói là, việc không còn nguồn hỗ trợ gia đình có người quá cố 

mua quan tài và hỗ trợ 41 bản quy hoạch đất xây dựng, hoàn chỉnh nghĩa trang cho nên tục 

không quàn người quá cố vào quan tài, hung táng phân tán vẫn diễn ra ở nhiều bản có các 

dòng họ, số đông đồng bào Mông sinh sống ở vùng thượng du Thanh Hóa. Trong tổ chức tang 

lễ, số lượng đám tang thực hiện hỏa táng đang ngày càng tăng, hiện chiếm khoảng 10%. Năm 

2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình 

thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh, nhờ đó hình thức hỏa táng ngày càng được các gia đình lựa 

chọn nhiều hơn. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc tang ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số ngày càng giảm đáng kể, tiêu biểu là ở các huyện Quan Sơn, Mường Lát... nhất là ở 

vùng đồng bào dân tộc Mông, với đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang 

lễ vùng đồng bào dân tộc Mông  tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. 

Có thể nói, những kết quả trong việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn một số huyện miền núi thời gian qua rất đáng ghi nhận. 

Với sự vào cuộc tích cực của các xã, thị trấn, sự tham gia ủng hộ của người dân, việc thực 

hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã đi vào chiều sâu, xây 

dựng đời sống tinh thần tốt đẹp hơn trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã 

hội ở địa phương phát triển. Để việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh ngày càng lan toả, 

tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét hơn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xây 

dựng chuẩn mực về nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại thôn 

(làng, bản, khu phố), tổ dân và trong cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn 11 huyện miền núi. 
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3.4. Tổ chức, quản lý các thiết chế văn hóa cơ sở 

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các ngành chức năng của tỉnh 

thường xuyên tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn, định hướng nội dung nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của thiết chế văn hóa xã. Ở cấp huyện, Trung tâm Văn 

hóa Thông tin các huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thông tin phong phú, quy mô 

hoành tráng phục vụ nhân dân vào những dịp lễ hội, mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm các 

ngày lễ lớn. Bởi vậy chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở từng 

bước được nâng lên. 

Từ ngày xây dựng nông thôn mới, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, xã, nhân dân cùng 

chung tay để xây dựng lại hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, vừa có chỗ sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng, tổ chức hội họp dân, vừa có sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông... cho thanh 

niên, người cao tuổi, các cháu thiếu nhi vui chơi, giải trí. Những hoạt động này đã giúp cho 

người dân thêm gần gũi, gắn bó, tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt. Một trong những hiệu 

quả rõ nét là hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống tại một số địa phương đã 

vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh cho nhân dân, vừa góp phần giáo dục truyền 

thống lịch sử, truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

truyền thống các dân tộc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thì vẫn còn không ít nhà văn hóa 

hoạt động kém hiệu quả, hoặc xây rồi bỏ không, thậm chí có thiết chế văn hóa nhưng lại 

không có trang thiết bị… Một số xã không còn mặn mà, quan tâm xây nhà văn hóa.   

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có đầy đủ các công trình văn hóa theo quy định. 

Ngoài việc tu sửa, cải tạo, mở rộng khuôn viên, một số địa phương còn đầu tư xây mới các 

công trình. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động lại không cao như kết quả đầu tư. Mặc dù, trung 

tâm văn hóa xã được đầu tư khá hoành tráng và quy mô nhưng hầu như số lần được sử dụng 

rất ít, chủ yếu chỉ mở cửa khi tổ chức các sự kiện lớn của xã như đại hội thể dục thể thao và 

một vài hoạt động khác... còn hầu như chỉ đóng cửa cả ngày. 

Nhà văn hóa thôn ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới cơ bản đã đáp ứng được về diện 

tích cũng như trang thiết bị nhưng đa số chỉ dùng để hội họp, rất ít khi tổ chức các hoạt động 

khác. Nhiều nhà văn hóa có tủ sách, báo, song cũng không thu hút được người dân đến mượn. 

Hiện nay, cái khó khăn lớn nhất trong hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng là nguồn 

lực tài chính. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản làm giảm đi công năng của nhà 

văn hóa cộng đồng cũng như kéo theo một loạt hệ lụy, yếu kém khác. Do vậy, cần thiết phải 

xây dựng và ban hành một nghị quyết chuyên đề về nhà văn hóa cộng đồng; trong đó cần bảo 

đảm các nội dung: quan điểm sử dụng, kinh phí đầu tư xây dựng, kinh phí hoạt động thường 

xuyên được phân bổ hằng năm và kinh phí phụ cấp cho ban chủ nhiệm, công tác tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm và các cộng tác viên của nhà văn hóa cộng đồng... 

Các thiết chế văn hóa “có vỏ, rỗng ruột”, nếu không kịp thời tìm được lời giải thì bài 

toán hoạt động không hiệu quả của hệ thống này sẽ vẫn tồn tại như những thách thức. Nhấn 

mạnh thiết chế văn hóa là một chỉnh thể hội tụ đầy đủ bốn yếu tố: Cơ sở vật chất, bộ máy tổ 

chức, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí, chỉ riêng ngôi nhà hoặc công trình văn hóa chưa đủ 
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để gọi là thiết chế văn hóa. Yếu kém ở một khâu cũng dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong hoạt 

động của mỗi thiết chế văn hóa nói riêng và toàn hệ thống nói chung. 

Thực tiễn, hoạt động văn hóa cộng đồng các dân tộc miền núi Thanh Hóa chỉ diễn ra 

tương đối đều đặn ở những trung tâm huyện lỵ, và một vài địa phương hội đủ các điều kiện: 

tài chính, nhân sự và sự ủng hộ của cộng đồng. Còn lại, đa phần hoạt động văn hóa cộng đồng 

đang ngày càng “lép vế” trước các hoạt động kinh doanh văn hóa của các hộ gia đình tư nhân. 

Đa phần các địa phương chưa tổ chức được những hoạt động văn hóa cộng đồng có giá trị 

tinh thần đúng nghĩa, vắng bóng các khu vui chơi, sinh hoạt tập thể, nhất là các hoạt động vui 

chơi, sinh hoạt tập thể cho thanh thiếu niên. Việc tận dụng và phát huy công dụng của nhà văn 

hóa hay các trung tâm học tập cộng đồng chưa thực sự hiệu quả. Nhiều địa phương có cơ sở 

khang trang cũng khó có thể tổ chức các hoạt động bởi thiếu nhân sự, kinh phí và một số hoạt 

động lễ hội truyền thống có nguy cơ bị mai một hoặc biến tướng, gây bức xúc trước dư luận 

xã hội. 

4. Kết luận 

Trong bối cảnh các hoạt động văn hóa cộng đồng dân tộc miền núi Thanh Hóa luôn 

đóng vai trò quan trọng cần có những giải pháp tổ chức phù hợp và các phương thức quản lý 

hữu hiệu. Bởi hoạt động văn hóa cộng đồng chính là sợi dây mềm dẻo, linh hoạt, bền chặt để 

gắn kết con người với con người; con người với cộng đồng; cộng đồng với cộng đồng; cộng 

đồng với quốc gia dân tộc, tạo nên một tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng tồn tại bền chặt 

hơn. Hoạt động văn hóa cộng đồng tạo ra môi trường cho mỗi cá nhân phát triển lành mạnh cả 

thể chất lẫn tâm hồn. Mỗi cá nhân sẽ sống, làm việc vì cộng đồng, vì sự tiến bộ xã hội nhiều 

hơn. Tuy nhiên, đây là khu vực còn rất nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống văn hóa, giáo 

dục, y tế và trình độ của người dân có nhiều hạn chế và cũng là những địa bàn khá phong phú 

về loại hình hoạt động văn hóa cộng đồng. Vì vậy, việc tổ chức cũng như quản lý các hoạt 

động văn hóa cộng đồng để bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc và bảo đảm an toàn xã hội ở 

những vùng như vậy là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. 
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THE CURRENT SITUATION OF ORGANIZING AND MANAGING 

COMMUNITY CULTURAL ACTIVITIES IN MOUNTAINOUS 

DISTRICTS OF THANH HOA PROVINCE 

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Thuy 

Nguyen Thi Thuy, M.A 

 

Abstract: The eleven mountainous districts in Thanh Hoa has formed a large area 

accounting for a quarter of the total province and one third of the provincial population in 

which seven ethnic minorities occupy. The population density is quite sparse. The economic 

life still faces many difficulties. The intellectual level is limited. With specific characteristics 

in the customs, festivals, folk songs, games... community cultural activities in the mountainous 

districts are very rich. However, in recent years, these community cultural activities have not 

gained high efficiency. 

Keywords: organization; community culture; mountainous districts in Thanh Hoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người phản biện: PGS. TS Trần Văn Thức (ngày nhận bài 08/8/2019; ngày gửi phản biện 

10/8/2019; ngày duyệt đăng 30/9/2019). 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
97 

HOẰNG HÓA - ĐẤT HỌC XƯA VÀ NAY 

           TS. Tạ Thị Thủy 
1
 

ThS. Trần Thị Thanh Tú
2
 

 

Tóm tắt: Nằm ở hạ lưu sông Mã, Hoằng Hóa mang trong mình nhiều nét văn hóa 

truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, vùng đất này luôn được nhắc đến như là cái nôi của đất 

học, là vùng đất mà ở đó sự học luôn được tôn vinh, đề cao và ca ngợi. Nơi đây, mỗi gia đình, 

dòng họ đều ý thức sâu sắc vai trò của học vấn. Vùng quê này đã sản sinh ra nhiều nhân tài 

mà tên tuổi, sự nghiệp của họ được sử sách ghi danh, được nhân dân ngưỡng mộ. Truyền 

thống hiếu học đã được người Hoằng Hóa ra sức gìn giữ tạo thành một dòng chảy liên tục 

nối tiếp từ đời này sang đời khác. 

Từ khóa: Hoằng Hóa; truyền thống văn hóa; đất học; khoa bảng. 

 

1. Đất khoa bảng từ xa xưa 

Nếu như người xứ Thanh có quyền tự hào là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, tự hào là 

vùng đất sinh ra những vị trạng nguyên, nhân tài của đất nước thì đó chính là nhờ truyền 

thống hiếu học của người dân nơi đây. Do vậy, nhà sử học Lê Văn Lan đã đúc kết “Thanh 

Hóa là đất hiếu học”.  

Nói về truyền thống hiếu học của người xứ Thanh không thể không nhắc đến Hoằng 

Hóa - nơi được xem là trung tâm của sự học, của truyền thống trọng học. 

Hoằng Hóa là mảnh đất gắn bó máu thịt với tỉnh Thanh Hóa, với tổ quốc Việt Nam 

trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Vùng đất ấy có những nét văn hóa truyền thống đặc 

trưng của dân tộc; mỗi khúc sông, mảnh ruộng, thửa vườn… đều in đậm dấu ấn lịch sử và văn 

hóa với những kỳ tích hào hùng của cha ông trong công cuộc xây dựng và đấu tranh giữ nước 

nhưng đồng thời cũng ẩn chứa những sắc thái riêng của một miền quê. Trong đó, hiếu học, 

trọng học đã trở thành một truyền thống văn hóa tốt đẹp mà mọi người dân Hoằng Hóa đều có 

quyền tự hào. 

Truyền thống hiếu học và khuyến học ở Hoằng Hóa đã hình thành nên những vùng đất 

học, những dòng họ khoa bảng, những danh nhân, những hiền tài của đất nước. Nơi đây có 

những vùng đất trở thành làng đại khoa như làng Nguyệt Viên, làng Bột Thượng, làng Bột 

Thái, làng Phượng Đình, làng Cát Xuyên, làng Quỳ Chữ… Đặc biệt, hai anh em Lưu Miễn và 

Lưu Diễn ở làng Nguyệt Viên cùng đỗ học vị cao, anh là Trạng Nguyên, em là Bảng Nhãn. 

Do vậy, dân gian Hoằng Hóa hiện nay còn lưu truyền câu phương ngôn: 

Nguyệt Viên mười tám ông nghè 

Ông cưỡi ngựa tía ông che tán vàng 

Có thể nói từ xưa đến nay, việc coi trọng sự học đã tạo nên bản sắc riêng cho làng 

Nguyệt Viên. Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, hiếm có một làng quê nào trên dải đất 

hình chữ “S” lại có tới 18 người đỗ đầu trong các kỳ thi. Để có thể đỗ đại khoa là việc vô 

                                           
1
 Khoa Văn hóa - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2
 Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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cùng khó khăn. Do vậy, làng chỉ cần có một người đỗ đại khoa đã là vinh dự. Tuy nhiên, 

nhiều làng ở Hoằng Hóa được mênh danh là “cái rốn của đại khoa” với nhiều người đỗ cao. 

Theo thống kê đỗ đại khoa nhiều nhất ở các làng sau: 

- Nguyệt Viên: 11 người;  

- Vĩnh Trị: 7 người 

- Bột Thái: 7 người 

- Bột Thượng: 5 người 

- Phù Quang: 3 người” [2; 254]. 

Đỗ đại khoa, thì trong một gia đình, một làng (làng Nguyệt Viên) trong thời gian 7 năm 

có 2 hai anh em ruột Lưu Miễn và Lưu Diễn đều đỗ đạt học vị cao. Lưu Diễm đỗ thứ nhì đệ 

nhất giáp (tức Bảng Nhãn) khoa thi Thái học sinh năm Nhâm Thìn (1232) đời Trần Thái 

Tông. Bảy năm sau, năm Kỷ Hợi (1239) đời Trần Nhân Tông anh ruột ông là Lưu Miễn đỗ 

Đệ nhất giáp khoa thi Thái học sinh. Truyền thống kế thế đăng khoa ở đây vẫn được tiếp nối 

với các khoa thi sau. Năm Hồng Đức thứ 12 (1481) đời Lê khoa Tân Sửu, Hoằng Hóa có hai 

người cùng đỗ tiến sĩ là Nguyễn Nhân Lễ ở Bột Thượng (Hoằng Lộc) và Lê Duy Hàn ở Bái 

Cầu (Hoằng Tân). Tiếp đó, khoa Nhâm Tuất niên hiệu Cảnh Thống 5 (1502) có Trường Đức 

Quang ở xã Ngọc Quyết (Hoằng Tiến) và Lê Nhân Tế ở xã Đại Nhuệ nay là thôn Hồng Nhuệ 

xã Hoằng Thắng cùng đỗ tiến sĩ. Đặc biệt, ở Bột Thái (xã Hoằng Lộc) có hai cha con đỗ đại 

khoa đó là Nguyễn Sư Lộ đỗ tiến sĩ khoa Giáp Dần (1554) và con là Nguyễn Thứ đỗ Hoàng 

Giáp khoa Mậu Thân (1598). 

Ở Hoằng Hóa, số người đỗ đạt khi còn trẻ (dưới 18) rất nhiều như Lê Thiều ở Từ Minh 

đỗ khoa Canh Tý, niên hiệu Thái Bảo 1 (1720) đời Lê Dụ Tông; Lê Thúc Điền ở Sơn Trang 

(Hoằng Trung) cũng đỗ khoa trên; Nguyễn Lê Dược ở Vĩnh Trị (Hoằng Quang - nay thuộc về 

thành phố Thanh Hóa) và Nguyễn Đăng Doanh ở Đại Trung (tổng Bái Trạch) đỗ khoa Nhâm 

Tý, niên hiệu Long Đức 1 (1732) đời Lê Thuần Tông)… và còn rất nhiều những tên tuổi khác 

được xem như thần đồng của xứ Thanh. 

Đặc biệt có nhiều gia đình, anh em ruột cùng tham gia thi hương và cùng đỗ cử nhân 

cùng khoa như Vũ Duy Đoàn và Vũ Duy Hoàn ở Tử Đà nay là Cự Đà (Hoằng Minh) đỗ khoa 

Đinh Dậu niên hiệu Vĩnh Thịnh 15 (1717) đời Lê Dụ Tông; anh em nhà Nguyễn Bá Khải và 

Nguyễn Trọng Hoành ở Bột Thái (Hoằng Lộc) đỗ khoa Ất Mão, niên hiệu Long Đức 4 (1735) 

đời Lê Thuần Tông… 

Sách Địa chí văn hóa Hoằng Hóa: Đời Nguyễn theo Quốc triều khoa bảng lục của Cao 

Xuân Dục “có 38 khoa thi, Hoằng Hóa có 11 người đỗ tiến sĩ và phó bảng trong số toàn quốc 

558 người thi đậu. So với cả tỉnh, Hoằng Hóa có 48 người đỗ đại khoa trong số 204 người” 

[2; 247]. Về các kỳ thi hương số người đỗ của Hoằng Hóa luôn chiếm 1/3 và có đến 6 khoa 

thi, sĩ tử Hoằng Hóa đã chiếm ½ số người đỗ cử nhân tại trường thi Thanh Hóa. Có nhiều kỳ 

thi mà số giải người Hoằng Hóa chiếm phần lớn. Tính từ khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên cho 

đến hết thời Lê (1789) Hoằng Hóa có 37 người đỗ đại khoa so với cả tỉnh có 187 người. Còn 

về các kỳ thi hương “Trước năm Chính Hòa thứ 23 đời vua Lê Huy Tông thì không phân biệt 

được những ai đậu khoa nào. Còn từ khoa Nhâm Ngọ, niên hiệu Chính Hòa thứ 23 (1702) cho 
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đến khoa Quý Dậu niên hiệu Tự Đức thứ 26 (1873), có 27 khoa thi trường thi Thanh Hóa gồm 

cả Ninh Bình lấy đỗ 1030 người thì Hoằng Hóa đã có 294 người trúng bảng chiếm gầm 1/3” 

[2; 246]. Không những vậy, có nhiều khoa thi, thí sinh Hoằng Hóa đậu cử nhân tỉ lệ rất cao. 

Cũng theo sách Địa chí văn hóa Hoằng Hóa thống kê: “Khoa Nhâm Ngọ (1702) lấy đỗ 43 

người, Hoằng Hóa trúng 13; Khoa Ất Dậu (1705) lấy đỗ 56 người, Hoằng Hóa trúng 13; Khoa 

Tân Mão (1711) lấy đỗ 12 người, Hoằng Hóa trúng 9; Khoa Bính Ngọ (1714) lấy đỗ 9 người 

Hoằng Hóa trúng 6…” [2; 247]. 

Ở Hoằng Hóa, xã Hoằng Lộc còn được gọi bằng cái tên khác là vùng đất Trạng Quỳnh, 

việc học ở đây cũng được người dân niệm là một “nghề”: “Trai thời chiếm bảng đề danh/ Gái 

thời dệt vải vừa lanh vừa tài”. Với miền quê “phát tích” truyện Trạng Quỳnh và truyền thống 

hiếu học lâu đời, Hoằng Lộc gắn với nhiều tên gọi như “Đất Trạng Quỳnh”, “Đất hiếu học”… 

Gắn với truyền thống hiếu học của Hoằng Lộc là “Bảng Môn Đình”. Bảng Môn có nghĩa là 

cửa vào của các nhà khoa bảng. Bảng Môn Đình được xây dựng từ thời Lê (khoảng cuối thế 

kỷ XV). Đây không chỉ là nơi thờ Thành Hoàng làng mà còn là nơi quy tụ, vinh danh những 

người đỗ đạt thành tài của làng. Trở thành biểu tượng thiêng liêng của đất học, nơi hội tụ và 

biểu dương thành tích học tập của các sĩ tử nho sinh. Thời phong kiến, Hoằng Lộc có 12 vị 

tiến sĩ được đề danh trên bảng vàng đại khoa, trong đó có 7 vị được khắc tên tại Văn Miếu 

Quốc Tử Giám Hà Nội. Chúng ta cũng thấy có nhiều làng, nhiều dòng họ có truyền thống 

hiếu học đã được sử sách và gia phả lưu danh tương truyền. Thậm chí, có những làng còn có 

hương ước khuyến khích việc học của các con em trong làng. 

Với tinh thần “trọng khoa hơn trọng hoạn” (trọng đỗ đạt hơn trọng chức tước), vùng đất 

Hoằng Hóa đã tạo dựng được truyền thống khoa bảng thi thư độc đáo mà hiếm có vùng đất 

nào có. Do vậy, “kế thế đăng khoa” cha trước con sau, anh trước em sau, nhà nối nhà, dòng 

nối dòng khoa bảng không còn là chuyện lạ ở vùng đất này. 

2. Một số tấm gương hiếu học tiêu biểu - niềm tự hào của nhân dân Hoằng Hóa 

Truyền thống hiếu học có mặt ở nhiều nơi song ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền lại có 

biểu hiện, mức độ khác nhau. Tuy có khác nhau như thế nào chăng nữa thì các thế hệ sĩ tử 

hiếu học cũng có điểm giống nhau, ở đấy, con đường tiến thân không xa rời lý tưởng của Nho 

giáo là giúp nước, giúp đời. Cái khác là ở chỗ: Hoằng Hóa việc học đã được nâng lên thành 

một triết lý đổi đời, thành tiêu chuẩn thiêng liêng đặc trưng cho gia đình, dòng tộc, xóm làng 

và phiên trấn. Nó trở thành động lực nâng đỡ cho các nỗ lực cá nhân để thành đạt bằng học 

vấn, vì thế, hiếu học dần dần trở thành một giá trị ở nơi đây. 

Ngoài 48 người đỗ đại khoa có tên trong bảng vàng, có học vị Bảng nhãn, Hoàng giáp, 

Tiến sĩ, Cử nhân… còn rất nhiều người học vấn uyên thâm nhưng họ không đi hoặc thi không 

đỗ bởi các lý do trường quy nên chỉ là ông đầu xứ, ông đồ dạy học… nhưng vẫn được nhân 

dân mến phục, ngợi ca. Có thể nói, những tấm gương hiếu học điển hình của Hoằng Hóa 

không kể hết, chúng tôi xin đưa ra một số tấm gương tiêu biểu mà tên tuổi của họ mỗi khi 

được nhắc tới luôn là niềm tự hào của người dân nơi đây. 

Lưu Diễm (có sách chép là Lưu Bính): ông là người mở đầu cho nền khoa bảng ở 

Hoằng Hóa và của cả Thanh Hóa. Ông quê làng Vĩnh Trị , tổng Từ Minh nay là thôn Vĩnh 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
100 

Trị, xã Hoằng Quang (nay thuộc về thành phố Thanh Hóa). Ông đỗ thứ hai đệ nhất giáp (tức 

Bảng nhãn) khoa thi Thái học sinh năm Nhâm Thìn, niên hiệu Kiến Trung 8 (1232) đời vua 

Trần Thái Tông. Sách Luyệt huyện đăng khoa bị khảo ghi ông đỗ năm 22 tuổi, làm quan đến 

chức Đông các đại học sĩ. Ông là người thông minh, học giỏi, sách vở chỉ cần đọc lướt qua là 

có thể nhớ được. 

Lưu Miễn: quê Vĩnh Trị, phủ Hoằng Hóa nay là thôn Vĩnh Trị, xã Hoằng Quang (ông là 

anh trai của Lưu Diễm). Bảy năm sau khi em trai thi đỗ, Lưu Miễn lại thi đỗ đệ nhất giáp 

khoa thi Thái học sinh (tức Trạng nguyên) năm Kỷ Hợi niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình 8 

(1239) đời vua Trần Thái Tông. Ông làm quan đến chức Tử Mã, An phủ xứ lộ Thanh Hóa, 

được nhà vua giao cho bồi đắp đê sông của các xứ Thanh Hóa. Đê sông Mã là do ông chỉ huy 

việc đào đắp. Các sách cũng đều chép lại ông là người sáng dạ, thông minh tài trí tuyệt vời. 

Lương Đắc Bằng: tên húy là Lương Ngạn Ích, tên chữ là Tử Lãng do ông có công trạng 

lớn lao nên được vua đổi thành tên Lương Đắc Bằng. Ông sinh năm 1475 ở xã Trác Vĩnh nay 

là làng Hội Triều xã Hoằng Phong. Năm 1499 niên hiệu Cảnh Thống 2 đời vua Lê Hiến Tông, 

thi đình ông đậu Bảng nhãn sau đó làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư kiêm Đông các đại 

học sĩ. 

Bùi Khắc Nhất: quê xã Bột Thái nay là xã Hoằng Lộc, ông sinh năm 1533 là con trai cả 

của giám sinh  Bùi Doãn Hiệp. Năm ông 25 tuổi thi đậu tam trường, 32 tuổi đậu hương cống, 

33 tuổi (1567) đậu tiến sĩ làm quan qua ba đời vua Lê Trung Hưng. Ông là người văn võ song 

toàn, từng đóng góp nhiều công sức cho triều đình. Với bốn mươi năm làm quan, trải qua tam 

triều lục bộ, ở ông luôn khẳng định một nhân cách lớn, luôn giữ trọn thanh danh bậc tôi trung. 

Nhiều việc làm của ông để lại danh tiếng muôn đời như cùng Phùng Khắc Hoan đi xứ Trung 

Quốc, dẹp giặc cướp bóc ở Nghệ An… Ông được nhân dân tôn làm phúc thần và sau được 

truy tặng Thượng đẳng thần và được phối thờ tại Bảng Môn Đình. 

Lê Viết Tạo: Nếu như Lưu Diễm là vị đại khoa đầu tiên của Thanh Hóa thì Lê Viết Tạo 

là vị đại khoa cuối cùng của tỉnh. Ông sinh năm Bính Tý (1876), người làng Nguyệt Viên, xã 

Hoằng Quang, đỗ giải nguyên khoa Kỷ Dậu (1909) triều vua Nguyễn Vĩnh San 3, niên hiệu 

Duy Tân 3. Đến năm 1919 khi 44 tuổi ông đỗ phó bảng khoa Kỷ Mùi dưới triều đại Nguyễn 

Hoằng Tông 4, niên hiệu Khải Định năm thứ 4, làm Thừa phái bộ hình và đây là khoa thi cuối 

cùng ở nước ta. 

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, giai đoạn nào ở vùng đất này cũng xuất hiện những 

hiền tài hiếu học, họ dấn thân vào chốn quan trường để hiến kế, lăn lộn ở chốn biên thùy để 

bảo vệ tổ quốc và đánh dẹp phản loạn ở trong nước. Các học trò học tập, dùi mài kinh sử để 

hy vọng có ngày đổi đời, vinh quy bái tổ. Ở mảnh đất này, học tập không hoàn toàn mang ý 

nghĩa là một nỗ lực của cá nhân người đi học mà là một kỳ vọng, mong chờ, là nỗ lực của cả 

công đồng. Cho nên, một người đỗ đạt thường làm rạng danh cho cả gia đình, dòng tộc, xóm 

làng. Dân gian có thể bảo học trò nghèo nhưng không bao giờ khinh dẻ, dè bỉu họ, vẫn có 

những cụ đồ nghèo mở lớp dạy tư với một tâm nguyện duy nhất là đời sau sẽ có những đồ đệ  

hơn mình, thi đỗ đạt làm quan, “hậu sinh khả úy”. 
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3. Tiếp nối mạch nguồn hiếu học ngày nay 

Hoằng Hóa là một trong những vùng đất học tiêu biểu của xứ Thanh. Nơi đây, từ xưa đã 

có biết bao người vươn lên trên đói nghèo để theo đuổi sự học, trở thành những nhân tài hào 

kiệt, đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước. Truyền thống ấy cho tới nay càng 

được khơi dậy và phát huy, tạo thành một phong trào thi đua trên địa bàn toàn huyện. Phong 

trào thi đua xây dựng gia đình và dòng họ học từ lâu đã trở nên sôi nổi. Đặc biệt, từ khi huyện 

Hoằng Hóa có chủ trương về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập thì phong trào ngày càng có điều kiện lớn mạnh. Dù mỗi gia đình một hoàn cảnh 

khác nhau nhưng lại đều có chung một quan điểm, đó là sẵn sàng khắc phục khó khăn để nuôi 

dạy con cháu ăn học trưởng thành. 

Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa đã lưu truyền câu thơ: 

“Hoằng Hóa diệu tham thiên chi bán 

Hội triều lưu vạn cổ chi phương” 

(Huyện Hoằng Hóa nổi tiếng giỏi nửa trời 

Đất hội triều hương thơm lưu muôn thuở) 

Qua thời gian, truyền thống hiếu học vẫn như một mạch nguồn xuyên suốt nhiều thế hệ 

người dân Hoằng Hóa. Ngày nay, truyền thống hiếu học trọng khoa bảng, trọng người tài vẫn 

được nhân dân Hoằng Hóa giữ gìn và phát huy cao độ trong các dòng họ. Đến nay, có hơn 10 

nhà giáo được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. 

Nhiều đơn vị được nhà nước tặng thưởng huân chương và bằng khen của chính phủ. Những 

thế hệ trẻ hôm nay của Hoằng Hóa vẫn luôn tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống chói 

ngời trong học tập. Điều đáng tự hào là trong số các giải học sinh giỏi trong các kỳ thi quốc tế 

luôn xướng danh học sinh Hoằng Hóa với 5 học sinh đạt giải cao (Em Lê Ngọc Chuyên - xã 

Hoằng Anh giải ba cuộc thi Toán quốc  tế tại Áo; Em Nguyễn Duy Hùng - xã Hoằng Thắng 

giải ba cuộc thi Hóa học quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Nga năm 1996; Em Nguyễn Ngọc 

Hưng - xã Hoằng Phúc huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic châu Á Thái Bình Dương năm 

1997; Em Nguyễn Phi Lê - xã Hoằng Lộc giải Nhì cuộc thi Olympic Toán quốc tế tại Hàn 

Quốc năm 2000; Em Lê Đình Hùng - xã HoằngTrạch giải Ba cuộc thi Toán quốc tế tại Mỹ 

năm 2001). Ngoài ra, còn hàng trăm học sinh khác đoạt giải quốc gia trong các kỳ thi chọn 

học sinh giỏi. 

 Các thế hệ học sinh Hoằng Hóa hôm nay đang nối tiếp nhau, đều ý thức được truyền 

thống hiếu học là tài sản quý mà lớp người đi trước đã truyền lại. Các trường ở địa phương 

phấn đấu và đào tạo cho đất nước nhiều nhân tài, đã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện với phương châm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Các ngôi trường như Trường 

Trung học Cơ sở Nhữ Bá Sĩ đã làm trọn vai trò là vườn ươm tài năng cho thế hệ trẻ nơi đây. 

Trường Trung học Phổ thông Lương Đắc Bằng và Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Tạo 

nỗ lực vươn lên để khẳng định vị thế của một vùng đất học, đồng thời xứng danh là ngôi 

trường mang tên các danh nhân Hoằng Hóa. Tinh thần hiếu học trong gia đình, dòng họ tạo 

thành truyền thống hiếu học của cả huyện. Tinh thần hiếu học đó đã đi vào ca dao thành lời 

ru, điệu hát qua bao thế hệ, truyền tụng đến ngày nay: “Trai mỹ miều gắng công đèn sách/ 
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Gái thanh tân chăm mạch cửi canh” làm động lực thôi thúc thế hệ trẻ giữ vững truyền thống 

ông cha. 

 Hiếu học không hề tách rời tinh thần “Quân -  Sư - Phụ”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ 

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Học trò cho dù  đỗ đạt vinh quy hay trượt ngã trên con  

đường thi cử đều chí khí ngang tàng, kính thầy và trọng đồng môn. Tiếp nối truyền thống của 

cha ông, lớp con cháu Hoằng Hóa vẫn giữ tinh thần tôn sư trọng đạo. Bên cạnh các nhà giáo 

được phong tặng các danh hiệu cao quý thì cũng có những thầy giáo đem cả trí lực và tâm 

huyết của mình ra dạy học trò để có những giải thưởng tại các kỳ thi quốc tế như thầy giáo Lê 

Văn Hoành (xã Hoằng Trạch) có học sinh đạt giải học sinh giỏi Vật lý quốc tế (1987). Thầy 

giáo Nguyễn Văn Hưng (xã Hoằng Lộc) có học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi Toán 

quốc tế… Ngoài ra, còn nhiều thầy giáo có học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi 

quốc gia.  

Danh xưng Hoằng Hóa - đất học thực sự đã trở thành nguồn động lực thôi thúc để lớp 

lớp con cháu mãi phát huy truyền thống rạng danh này. Với 48 gương sáng của các vị đại 

khoa, 470 vị trung khoa (thời phong kiến) và hiện nay với hàng trăm người có học vị tiến sĩ, 

học hàm PGS, GS là những minh chứng cho truyền thống hiếu học nơi đây. Tại Bảng Môn 

Đình vẫn còn lưu bức đại tự lớn với dòng chữ “Địa linh nhân kiệt” đề cao truyền thống văn 

hiến của làng, nhắc nhở kẻ sĩ giữ vững khí tiết:  

    “Địa vị quân tử hương, thanh danh sở tụy 

     Nhân tại văn hiến ấp, phong tiết từ trì”.  

    (Đất sinh người quân tử tiếng tăm tụ hội 

     Người ở làng văn hiến khí tiết vững bền). 

Trải qua hàng nghìn năm lao động sáng tạo, xây dựng xóm làng quê hương của bao thế 

hệ người Hoằng Hóa đã hun đúc những giá trị lịch sử văn hóa giàu bản sắc. Cũng  như bao giá 

trị truyền thống khác, tinh thần hiếu học cần được quan tâm và gìn giữ để hướng tới một xã 

hội học tập. Đặc biệt, tinh thần hiếu học không mâu thuẫn với đổi mới giáo dục đào tạo hiện 

đại, với định hướng xây dựng các cộng đồng học tập, các cá nhân học tập suốt đời, vì bao giờ 

chân lý “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh và thịnh,  

nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy” luôn đúng.  

 Hiếu học, trọng học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tục ngữ Việt Nam có câu “Cho 

ruộng cho tiền không bằng cho nghiên cho bút”. Như vậy, tinh thần hiếu học chính là sản 

phẩm phản ánh quá trình các cá nhân, xã hội trong những giai đoạn lịch sử đề cao việc học và 

con đường tiến thân bằng học vấn. Cùng với những người con ưu tú, Hoằng Hóa đã hun đúc 

nên truyền thống hiếu học - một biểu hiện của sự khát khao tri thức rất tự nhiên của con người 

và là một trong những đức tính cao quý nhất của con người. 
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HOANG HOA DISTRICT - AN INTELLECTUAL LAND 

 PAST AND PRESENT 

           Ta Thi Thuy, Ph.D 

Tran Thi Thanh Tu, M.A 

Abstract: Belonging to the downstream of Ma river, Hoang Hoa district contains many 

traditional cultural features of the nation. In particular, this land is always considered the 

cradle of the intellectual land in which intellect is always honored and appreciated. Here, 

every family is deeply aware of the role of education. Many talented people grew in this area. 

The tradition of studiousness has been preserved by Hoang Hoa people to form a continuous 

flow from generations to generations. 

Keywords: Hoang Hoa; cultural tradition; intellectual land. 
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MÔ HÌNH DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC  

SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

TS. Đoàn Văn Trường
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ThS. Hoàng Thị Thu Hoa
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Tóm tắt: Già hóa dân số đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, bên cạnh những tác 

động tích cực, già hóa dân số đặt ra nhiều thách thức đối với mọi mặt của đời sống kinh tế - xã 

hội, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe. Trong xu hướng phát triển chung về các dịch vụ 

công tác xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế, nhiều mô hình công tác xã hội trợ giúp cho 

người cao tuổi (NCT) đã hình thành và phát triển trên cả nước. Bài viết phân tích khái quát về 

mô hình chăm sóc sức khỏe cho NCT dựa vào cộng đồng, xem đó như là cơ sở để các cơ chế, 

chính sách cần hướng đến nhằm triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT đạt hiệu 

quả tích cực. 

Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe; mô hình; người cao tuổi; công tác xã hội; dịch vụ. 

 

1. Đặt vấn đề 

Theo kết quả điều tra của Tổng cục thống kê, tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên năm 2010 

là 9,8%. Hiện nước ta có khoảng 10 triệu người cao tuổi, tương đương khoảng 11% dân số cả 

nước, chúng ta cũng chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và nước ta 

cũng là nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Do đời sống ngày một nâng lên, tuổi thọ 

ngày càng cao, công tác xã hội với NCT với nhiều mô hình tại gia đình, cộng đồng ngày 

càng được đầu tư, quan tâm và nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT. Theo như khuyến 

cáo của tổ chức Y tế thế giới, sức khỏe của NCT không chỉ về trí tuệ, thể chất và còn cả về 

mặt xã hội, tinh thần. Đối với NCT việc chăm sóc sức khỏe là một điều rất quan trọng, hiện 

nay đang được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Vì  đặc điểm của NCT 

thường gặp nhiều bệnh tật, thu nhập không nhiều, NCT dễ rơi nhóm yếu thế trong xã hội. Vì 

vậy việc chăm sóc sức khỏe NCT đòi hỏi ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, vai 

trò của việc xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe cho NCT, đặc biệt là mô hình chăm 

sóc dựa vào cộng đồng được xem là xu hướng cần được đẩy mạnh nhân rộng và phát huy 

tích cực trong thời gian tới. 

Qua các nghiên cứu thực tế cũng như phong tục, tập quán của người Việt Nam, các 

chuyên gia trong lĩnh vực này đều cho rằng, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần 

dựa vào cộng đồng. Để làm được điều đó cần phát triển mô hình y học gia đình; củng cố các 

hệ thống bệnh viện chuyên về lão khoa và nhân lực trong chăm sóc người cao tuổi. Việt Nam 

cũng cần phát triển nhiều mô hình như nhà dưỡng lão phù hợp với truyền thống văn hóa; đẩy 

mạnh phát triển y tế cơ sở để không chỉ phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn giúp 

                                           
1,2 Khoa Văn hóa - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
2 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
105 

chăm sóc người cao tuổi tập trung vào các bệnh mãn tính; cần có chính sách phát huy vai trò 

của người cao tuổi trong xã hội, đây là một trong những phương pháp chăm sóc tốt nhất 

(Minh Hoàng, 2017). Phát huy vai trò và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng là một 

trong những giải pháp hữu hiệu, quan trọng và chủ yếu trong bối cảnh già hóa dân số đang 

tăng nhanh. 

2. Nội dung 

2.1. Một số khái niệm 

2.1.1. Công tác xã hội 

 “Công tác xã hội là nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân, gia 

đình và cộng đồng nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội, đồng 

thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia 

đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội thông qua đó đảm bảo nền an 

sinh xã hội” [5] 

2.1.2. Cộng đồng 

Cộng đồng là một nhóm dân cư, cụm dân cư có chung quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, 

cùng hoạt động để cải thiện sức khỏe trong mối quan hệ mật thiết với các nhân viên y tế cộng 

đồng nhằm mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống. [4] 

2.1.3. Chăm sóc sức khỏe 

Chăm sóc sức khỏe là sự quan tâm để cải thiện sức khỏe cộng đồng và được tạo bởi các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe. [4] 

2.1.4. Người cao tuổi 

Theo Điều 2, Luật Người cao tuổi Việt Nam, Luật số 39/2009/QH12, được Quốc hội 

khóa 12 thông qua năm 2009: “Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt 

Nam từ đủ 60 tuổi trở lên”. [6] 

2.1.5. Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe 

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe là sự thúc đẩy quá trình phòng bệnh, khám, 

chữa bệnh, giúp người bệnh ý thức được bệnh tật, thực hiện quá trình khám, chữa bệnh, thích 

ứng với bệnh tật và hòa nhập cộng đồng. [4] 

2.1.6. Dựa vào cộng đồng 

Là tìm kiếm sự hỗ trợ những nguồn lực sẵn có bao gồm chính quyền địa phương, y tế 

cộng đồng, hàng xóm, gia đình. [7] 

Dựa vào cộng đồng là nhân viên công tác xã hội lấy cộng đồng làm trung tâm, tức là áp 

dụng triệt để các nguyên tắc trao quyền cho cộng đồng, giúp cộng đồng nhìn nhận và sử dụng 

nguồn lực của chính mình một cách có hiệu quả để giải quyết vấn đề chung. [8] 

2.2. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

2.2.1. Nhập cuộc với nhân viên chăm sóc người già 

Tiến hành những liên lạc ban đầu với người chăm sóc. Công việc liên lạc ban đầu với 

người chăm sóc thường khá khó khăn. Người chăm sóc thường tỏ ra miễn cưỡng yêu cầu giúp 

đỡ. Một số người tin rằng đó là trách nhiệm của họ phải chăm sóc và việc yêu cầu sự giúp đỡ 

từ bên ngoài thường bị cho là giống như việc bỏ mặc người thân. Điều này đặc biệt đúng đối 
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với người dân Việt Nam. Ở đó, sợi dây ràng buộc gia đình thường mạnh mẽ và có những 

mong đợi mang tính chất cố hữu cho rằng, công tác chăm sóc trong gia đình là một nghĩa vụ 

và người chăm sóc có lẽ không bao giờ dám yêu cầu giúp đỡ. Và niềm tự hào về trách nhiệm 

chăm sóc người thân có thể trở thành một trở ngại. Trong một số trường hợp khác, thì chính 

người già đang cần được chăm sóc khăng khăng từ chối và những nguồn hỗ trợ từ bên ngoài. 

Vì tất cả những lý do này, điều quan trọng đối với nhân viên công tác xã hội là phải 

tham gia vào công tác tìm kiếm trường hợp cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, nắm vững hầu hết 

những nguồn hỗ trợ bên ngoài và có thể cung cấp cho người chăm sóc những thông tin và các 

dịch vụ trong khu vực sinh sống của gia đình.  

2.2.2. Thiết lập mối quan hệ 

Khi những liên lạc ban đầu đã được tiến hành thì công việc đầu tiên của nhân viên công 

tác xã hội là phải phát triển được một mối quan  hệ hỗ trợ đáng tin cậy với với người chăm 

sóc. Nghiên cứu đã chỉ ra, rất nhiều người chăm sóc miễn cưỡng thừa nhận những khó khăn 

trong việc chăm sóc, thậm chí cả khi bị tràn ngập bởi những nhiệm vụ chăm sóc. Đã có những 

người chăm sóc được phỏng vấn đã bức xúc và nói rằng, chỉ được ngủ rất ít trong suốt nhiều 

tuần liền. Tuy nhiên, khi được hỏi về mức căng thẳng đang phải chịu đựng, những người 

chăm sóc lại nói rằng không bị căng thẳng nhiều. Rất nhiều người chăm sóc thà âm thầm gánh 

chịu những nhọc nhằn của công việc chăm sóc, còn hơn là công khai những khó khăn để 

người khác nhận xét là đang phàn nàn về trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc. Để giúp người 

chăm sóc nhận biết, chấp nhận những suy nghĩ và cảm giác về tình huống chăm sóc, nhân 

viên công tác xã hội nên thật chú ý quan tâm và lắng nghe có cảm thông với người chăm sóc. 

Người chăm sóc thường có khuynh hướng tin tưởng, những ai không ở trong tình huống 

của họ thì không bao giờ có thể hiểu được những gì họ đang phải trải qua. Nếu nhân viên 

công tác xã hội đã thực sự trải nghiệm công tác chăm sóc với người già, hãy giành thời gian 

bộc lộ kinh nghiệm của mình một cách thích hợp. Điều đó có thể giúp cho việc chia sẻ trải 

nghiệm và làm tăng niềm tin, cũng như thúc đẩy người chăm sóc bộc lộ bản thân mình. 

Nhân viên công tác xã hội nên là người hỗ trợ và người tạo khả năng để tạo cơ hội giúp 

người chăm sóc thông thoáng các suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Với tư cách là người hỗ 

trợ, nhân viên công tác xã hội khuyến khích và khẳng định khả năng của người chăm sóc. 

Nhiều người chăm sóc rất hay phê phán bản thân và cho rằng chưa làm được hết khả năng 

trong việc chăm sóc. Người chăm sóc cũng có khuynh hướng không chăm sóc bản thân tốt. 

Như việc họ cho rằng những nhu cầu của cá nhân chính là nhu cầu của người được chăm sóc 

và nhu cầu của người khác. Với tư cách là người hỗ trợ, nhân viên công tác xã hội cần cỗ vũ 

người chăm sóc, khi có biểu hiện chứng tỏ đang làm tốt công việc và những cảm giác của họ, 

thể hiện các trải nghiệm để nhận thấy những phản ứng như tức giận, cáu gắt với người được 

chăm sóc. 

2.2.3. Người tạo khả năng 

Nhân viên công tác xã hội khuyến khích sự thay đổi, bằng cách động viên người chăm 

sóc huy động các nguồn lực giúp đỡ khác để cải thiện công việc chăm sóc. Để có thể tạo khả 

năng có hiệu quả, nhân viên công tác xã hội cần nhận thức được những dịch vụ cộng đồng 
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hiện có phù hợp với nhu cầu của người chăm sóc và người được chăm sóc. Nhân viên công 

tác xã hội cần biết các yêu cầu về thủ tục giấy tờ  và những yêu cầu khác mà người chăm sóc 

và người được chăm sóc. Nhân viên công tác xã hội cần biết các yêu cầu về thủ tục giấy tờ và 

những yêu cầu khác mà người chăm sóc và người được chăm sóc có thể phải đáp ứng, để tiếp 

cận được các dịch vụ xã hội. Nhân viên công tác xã hội có thể giúp người bệnh hoàn thành 

những giấy tờ cần thiết để người bệnh nộp cho những cơ sở hỗ trợ. Nhân viên công tác xã hội 

cũng có thể phải đi cùng người chăm sóc đến những cơ sở hỗ trợ để có thể giúp đỡ người 

chăm sóc trong quá trình nộp đơn và các giấy tờ xin được hỗ trợ. Trong một số trường hợp, 

nhân viên công tác xã hội có thể đóng vai trò biện hộ, để giúp người chăm sóc có được những 

dịch vụ mà người chăm sóc cần, nhưng khó có được nếu tự người bệnh đứng ra yêu cầu. 

2.2.4. Vai trò người quản lý 

Trong vai trò là người quản lý, nhân viên công tác xã hội chịu trách nhiệm hàng đầu 

trong việc giúp đỡ người được chăm sóc sống một cách độc lập trong cộng đồng. Sau khi thu 

thập thông tin từ người chăm sóc và người được chăm sóc, nhân viên công tác xã hội tiến 

hành đánh giá độc lập về tình huống của người chăm sóc và người được chăm sóc để đưa ra 

quyết định về dịch vụ giúp đỡ. 

Với tư cách là người quản lý, nhân viên công tác xã hội cần: 

Phát triển đánh giá toàn diện về người bệnh mà không phải dựa hoàn toàn vào những 

nhận định của một thành viên trong gia đình, người đó có thể không có khả năng cung cấp sự 

chăm sóc đầy đủ theo yêu cầu của người được chăm sóc; 

Phát triển kế hoạch chăm sóc toàn diện cho người già ốm yếu, mà nhu cầu chưa được 

người chăm sóc cung cấp đầy đủ; 

Phát triển kế hoạch cung cấp và phối hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã 

hội để đáp ứng nhu cầu của người chăm sóc và người được chăm sóc. 

2.2.5. Vai trò người tư vấn 

Với tư cách là người tư vấn, nhân viên công tác xã hội có thể được yêu cầu giúp đỡ 

người chăm sóc và người được chăm sóc trong một loạt các vấn đề về môi trường, xã hội, 

hành vi và tình cảm, bao gồm: 

Quyết định đưa người được chăm sóc vào một cơ sở điều dưỡng; 

Những điều chỉnh trong cuộc sống của người được chăm sóc: ví dụ khi người già được 

chuyển từ nhà mình sang nhà con gái thì cần có những điều chỉnh gì; 

Những vấn đề về hành vi và tình cảm 

Những phản ứng đối với một số thứ mà người chăm sóc cho rằng có lợi cho người được 

chăm sóc. 

2.3. Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

2.3.1. Mô hình chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi 

Mô hình chăm sóc ban ngày là hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc NCT vào ban 

ngày, từ thứ hai đến thứ sáu tại môi trường cộng đồng, trong khoảng thời gian dưới 24 giờ. 

Chương trình có mục đích hỗ trợ NCT giúp cải thiện các quan hệ xã hội, sức khỏe tinh thần 

và thể chất của họ. Đúng như định nghĩa của các cơ quan y tế thế giới, một cơ thể chỉ khỏe 
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mạnh khi không có bệnh về tinh thần, thể xác cộng thêm sự hài hòa xã hội (Bùi Thị Mai 

Đông, 2017). Dịch vụ chăm sóc ban ngày cho NCT bao gồm nhiều nội dung khác nhau phù 

hợp với nhu cầu và sự lựa chọn của thân chủ, có bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và có người 

giới thiệu, hướng dẫn thân chủ sử dụng các dịch vụ tại trung tâm. Hiện nay việc hình thành 

các trung tâm chăm sóc ban ngày phải chịu sự quản lý của Nhà nước để thống nhất đồng bộ 

trong hoạch định chính sách. 

Mô hình chăm sóc ban ngày phù hợp với những gia đình có người thân, con cháu đang 

đi làm, ban ngày không có thời gian chăm sóc, trò chuyện với các cụ. Với dịch vụ này, NCT 

được cung cấp các dịch vụ chăm sóc cơ bản hàng ngày, đảm bảo giờ giấc, dinh dưỡng, tập 

luyện, có môi trường giao lưu, gặp gỡ, tránh được sự chán nản, mệt mỏi ảnh hưởng tới sức 

khỏe thể chất và tinh thần. Mô hình có ý nghĩa là một phương thức trì hoãn, thay thế việc phải 

đưa NCT vào bệnh viện, đồng thời cũng tiết kiệm nhiều tiền cho gia đình, nếu NCT phải nhập 

viện (Bùi Thị Mai Đông, tr.187-188). Có ba mô hình trung tâm được hình thành từ chương 

trình này đó là: Mô hình cung cấp dịch vụ y tế, phục hồi khả năng cho những người rất kém 

sức khỏe, người mới từ bệnh viện ra.  

Đội ngũ nhân viên đảm nhận việc chăm sóc này có thể gồm có một cán bộ xã hội điều 

dưỡng viên bán thời gian, một người phụ trách các sinh hoạt hằng ngày, một số thiện nguyện 

viên, nhân viên công tác xã hội. Trên thực tế, có hai loại trung tâm thường thấy: Adult day 

care là chương trình ban ngày để cung cấp sự chăm sóc cho người trưởng thành bị đau ốm, tàn 

tật nhưng không cần dịch vụ của điều dưỡng viên hoặc chuyên viên phục hồi, dưới sự giám 

thị của các bác sỹ bệnh viện. Adult day health care là một trung tâm chăm sóc ban ngày 

nhưng có thêm điều dưỡng viên, chuyên viên phục hồi chức năng để chăm sóc khách hàng. 

Cũng có thể là hai chương trình này thành lập tại cùng một địa điểm. Thân chủ đăng ký lựa 

chọn chương trình mà họ thấy phù hợp và các sinh hoạt, dịch vụ do cùng một nhóm nhân viên 

cung cấp. Nhìn chung, các trung tâm chăm sóc ban ngày thường có một số dịch vụ như: (i) 

dịch vụ y tế để theo dõi tình trạng sức khỏe của thân chủ, giúp đỡ dùng dược phẩm, (ii) ẩm 

thực với bữa ăn chính và giữa bữa cũng như tư vấn về dinh dưỡng, (iii) giải trí sinh hoạt với 

chương trình khác nhau trong ngày để khích lệ thân chủ tham gia, (iv) tư vấn xã hội, (v) các 

chuyên viên vật lý trị liệu, điều chỉnh tiếng nói, phục hồi chức năng, (vi) chuyên chở thân chủ 

tới và rời trung tâm, (vii) thiện nguyện viên (Bùi Thị Mai Đông, tr.188-189).  

Có thể thấy mô hình chăm sóc ban ngày dành cho NCT là cơ hội tốt để NCT được tiếp 

tục đời sống độc lập, tích cực với chế độ dinh dưỡng và chăm sóc tốt tại cộng đồng, dưới sự 

trợ giúp của các nhân viên chuyên nghiệp. NCT sẽ có cơ hội tham gia sinh hoạt tập thể, những 

chương trình giải trí lành mạnh, có những cơ hội để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Và 

đặc biệt là tránh được việc phải nhập viện hoặc vào trung tâm dưỡng lão vì những lý do 

không cần thiết. 

2.3.2. Mô hình “Trung tâm chăm sóc sức khỏe, khám bệnh cho người cao tuổi” 

Hiện tại, hệ thống các bệnh viện của Việt Nam chúng ta đang còn thiếu nhiều bệnh viện 

lão khoa hoặc khoa lão khoa, vì vậy việc hình thành và xây dựng các trung tâm chăm sóc sức 

khỏe, khám bệnh cho NCT sẽ tạo điều kiện để NCT có cơ hội khám chữa bệnh theo chuyên 
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khoa lão khoa. Đặc biệt, khi mà số lượng bệnh nhân là NCT có thẻ bảo hiểm y tế quá nhiều, 

gặp khó khăn khi đến khám chữa bệnh thì các cơ sở trên đã góp phần không nhỏ trong chăm 

sóc sức khỏe cho đối tượng là NCT. Tuy nhiên, các trung tâm này đa số là dịch vụ tư nhân 

nên giá cả sẽ rất cao, những NCT có đời sống khó khăn hầu như ít sử dụng các dịch vụ này.  

Các nước trên thế giới rất coi trọng việc thành lập các bệnh viện hoặc khoa lão khoa để 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho NCT. Ngoài ra còn có rất nhiều các viện nghiên cứu 

về các bệnh của NCT, đồng thời quan tâm hàng đầu tới việc kiểm tra sức khỏe định kỳ để 

phòng bệnh, không để bệnh nặng mắc tới bệnh viện. Triển khai mô hình này điển hình có Hải 

Phòng. Từ những năm 1996, Hải Phòng đã tổ chức chăm sóc sức khỏe cho NCT tại nhà, các 

hoạt động chủ yếu mang tính xã hội, nhân đạo, cử các điều dưỡng viên được đào tạo bài bản 

về kỹ năng, phương pháp đến tận nhà phục vụ NCT theo yêu cầu. Năm 2011, Hội NCT thành 

phố đã tiếp tục triển khai rộng rãi mô hình trên, phối hợp với Chi cục Dân số kế hoạch gia 

đình thành phố triển khai thí điểm tới 4 quận, huyện khác (Bùi Thị Mai Đông, 2017) . Mặc dù 

vậy, hiện nay mô hình này vẫn chưa giới thiệu nhân rộng, phát triển ra các tỉnh, thành phố 

khác trong cả nước nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT tại các địa phương. 

2.3.3. Mô hình “Trung tâm dịch vụ đào tạo, giới thiệu người chăm sóc người cao tuổi” 

Trong bối cảnh NCT đang ngày càng tăng và tuổi thọ tăng cao, nhu cầu được chăm sóc 

ngày càng lớn, nhiều gia đình rất cần thuê chăm sóc NCT. Đặc biệt, khi NCT bị ốm nặng phải 

nằm viện lâu ngày cũng rất cần thuê người trợ giúp chăm sóc. Trong thực tế, số gia đình thuê 

người giúp rất nhiều nhưng hầu hết không được đào tạo về chuyên môn chăm sóc NCT, giữa 

những người giúp việc và chủ nhà chỉ là thỏa thuận miệng về quy định và tiền lương, do vậy 

thường các hợp đồng miệng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và không ít chuyện phức tạp 

xảy ra.  

Để đáp ứng nhu cầu trên, một số hình thức dịch vụ giới thiệu người giúp việc đã ra đời 

(kể cả làm việc nhà, chăm sóc trẻ em, người già, bán hàng...), chủ yếu là tư nhân, không 

được đăng ký hoặc không được quản lý. Thời gian qua, có một số trung tâm đã thực hiện 

dịch vụ này, điển hình là Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ NCT, hiện nay là Trung tâm Hỗ trợ 

nghiên cứu NCT và phát triển cộng đồng. Các trung tâm này đã tổ chức các đầu mối từ các 

tỉnh, thành phố tổ chức đào tạo ngắn ngày cho người giúp việc và có quản lý theo hình thức 

ký hợp đồng, tổ chức gặp mặt, giao lưu, hội họp (Bùi Thị Mai Đông, tr.181-182). Ngoài ra 

cũng có một số trung tâm tổ chức đào tạo nghiệp vụ chăm sóc NCT và xuất khẩu lao động. 

Trung tâm dưỡng lão Nhân ái - Hà Nội đã thực hiện công việc này có hiệu quả cao, chủ yếu 

là đưa người sang Đài Loan, đang thí điểm tại Đức và Nhật Bản, đồng thời phân phối các 

thiết bị y tế, chăm sóc cho NCT.  

2.3.4. Mô hình “Trung tâm tư vấn, giới thiệu người chăm sóc người cao tuổi” 

Các trung tâm tư vấn, giới thiệu chăm sóc NCT là một hình thức dịch vụ rất có hiệu quả 

trong việc góp phần chăm sóc NCT. Đa số các trung tâm này hoạt động theo các hình thức cụ 

thể như thành lập các câu lạc bộ truyền thông, tư vấn, mỗi câu lạc bộ có khoảng 30-50 hội viên. 

Tại các buổi họp thường lồng ghép tư vấn về chăm sóc sức khỏe NCT với chất lượng dân số, 

già hóa dân số. Thứ hai, tổ chức nói chuyện, tâp huấn về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, dinh 
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dưỡng. Thứ ba, tư vấn về chăm sóc sức khỏe, y tế qua điện thoại, lập tổng đài tư vấn. Trung tâm 

tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe NCT thuộc Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam là 

một điển hình hoạt động có hiệu quả trong loại hình hoạt động tư vấn này (Bùi Thị Mai Đông, 

tr.180). Về dịch vụ giới thiệu người chăm sóc NCT, hiện nay các trung tâm phát triển theo 

hướng quốc tế hóa, với việc cung cấp, giới thiệu đa dạng các hình thức dịch vụ đáp ứng nhu cầu 

chăm sóc NCT của các gia đình: chăm sóc ban ngày, chăm sóc theo giờ, chăm sóc tại nhà, chăm 

sóc tại bệnh viện hoặc trung tâm dưỡng lão.  

Tại Quảng Ninh, mô hình đã được nhân rộng tại 6/17 xã, phường và ngày càng đi vào 

chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát huy vai trò NCT trong cuộc sống cộng 

đồng. Những hoạt động tích cực này không chỉ có tác dụng to lớn đến đời sống sức khỏe, tinh 

thần của NCT mà quan trọng hơn đã góp phần nâng cao nhận thức của NCT nói riêng, cộng 

đồng nói chung trong giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, phòng 

chống bạo lực gia đình (Hà Anh, 2016). Các cụ không chỉ là đối tượng được trực tiếp hưởng 

lợi mà còn là những tuyên truyền viên tích cực trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng. 

Ở Quảng Trị, mô hình “Tư vấn chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng” được Chi cục Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Trị phối hợp với Hội NCT, ngành Y tế triển khai tại 12 xã, 

phường điểm của thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, 

Đakrông và Gio Linh (Hà Anh, 2016). Từ mô hình này, mỗi năm ngành Y tế đã tổ chức nhiều 

đợt khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hàng chục nghìn lượt NCT, hỗ trợ kinh phí mua 

thuốc điều trị các bệnh thông thường cho những đối tượng không có bảo hiểm y tế.  

Ở Hà Tĩnh, mô hình được triển khai từ năm 2012, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 6 Câu 

lạc bộ “NCT giúp NCT” với hơn 360 thành viên tham gia (Hà Anh, 2016). Hàng năm, mô 

hình đều tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tư vấn và chăm sóc NCT cho mạng lưới tình 

nguyện viên; tổ chức hội thảo biểu dương, khuyến khích điển hình NCT; lồng ghép hỗ trợ các 

hoạt động chăm sóc NCT; tư vấn, nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe NCT. 

2.3.5. Mô hình tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng 

Trong hoàn cảnh nhiều nước trên thế giới đang bước vào thời kỳ “già hóa dân số”, số 

NCT cần được chăm sóc ngày càng tăng cao, vì thế nhiều nước đã lựa chọn những giải pháp 

chăm sóc thay thế tại nhà thay vì mở rộng các trung tâm dưỡng lão tập trung vì loại hình này 

cần được đầu tư lớn, thu phí cao. Hình thức chăm sóc tại nhà và các hình thức dựa vào cộng 

đồng có ưu điểm là chi phí ít, hiệu quả lớn và phù hợp với mong muốn của NCT.  

Năm 2001 - 2002, được sự tài trợ của Hiệp hội Chữ thập đỏ Quốc tế và Trăng lưỡi liềm 

đỏ Quốc tế, Trung tâm nghiên cứu và trợ giúp NCT thực hiện Dự án thử nghiệm “Xây dựng 

mô hình chăm sóc trợ giúp người già” tại 3 xã thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Mô 

hình này đã thu được kết quả tốt và được đánh giá rất cao, mô hình có tính khả thi lớn và có 

thể đảm bảo an sinh cho NCT cô đơn nghèo khó mà không cần quá nhiều kinh phí. Năm 2003 

- 2005 trung tâm và Hội người cao tuổi đã phối hợp thực hiện dự án “Chăm sóc NCT tại nhà 

dựa vào tình nguyện viên” do Tổ chức Hỗ trợ NCT Hàn Quốc tài trợ. Dự án được thực hiện 

tại 9 nước khu vực châu Á và chia thành ba giai đoạn: (i) giai đoạn 1 (2003-2005) thực hiện 

thí điểm (xây dựng đội ngũ tình nguyện viên tại 3 xã của Chí Linh, Hải Dương và 11 phường 
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của Quận Đống Đa, Hà Nội), (ii) giai đoạn 2 (2006-2009) phối hợp với Trung ương Hội 

Người cao tuổi mở rộng tại 6 tỉnh thành, (iii) giai đoạn 3 (2010-2012) hoàn thành tài liệu, giáo 

trình tập huấn, tuyên truyền vận động chính sách để nhân rộng mô hình. 

 Văn phòng Ủy ban Quốc gia về NCT phối hợp với Hội Người cao tuổi và Trung tâm 

nghiên cứu và trợ giúp NCT năm 2008-2009 đã thực hiện tiếp mô hình ở 15 xã thuộc Hòa 

Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bến Tre, đồng thời mở các lớp cho tình nguyện 

viên là cán bộ y tế về hưu. 

Năm 2010, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa dân số gia đình cũng triển khai mô hình 

“Tư vấn và chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng” tại 29 tỉnh, thành phố. Đến nay, mô hình này 

đã thực sự phát huy hiệu quả vai trò của NCT tại các gia đình và trong cộng đồng. Nhiều tỉnh, 

thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống cho 

NCT từ mô hình này. Tại Hải Phòng, hiện nay đã được duy trì triển khai hoạt động của mô 

hình tại 6 quận với 16 xã, phường, 48 CLB, tổ chức 6 buổi tuyên truyền các chủ trương chính 

sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về NCT, các chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình, 

giới thiệu các bệnh thường gặp ở NCT, tư vấn về cách phát hiện bệnh và hướng dẫn NCT biết 

cách tự phòng tránh (Hà Anh, 2016). Phát huy vai trò NCT trong tuyên truyền vận động con, 

cháu thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa dân số gia đình giai đoạn hiện nay. 

Đề án “Tư vấn và chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc vì 

đã triển khai được nhiều nội dung thiết thực như: tổ chức tập huấn cũng cấp kiến thức, kỹ 

năng tư vấn và chăm sóc NCT cho đội ngũ tình nguyện viên và hội viên NCT trên toàn quốc. 

Hướng dẫn NCT phương pháp CSSK, chế độ sinh hoạt, khuyến khích NCT sống khỏe, sống 

có ích, phấn đấu là tấm gương để con cháu học tập noi theo. Dựa trên thực trạng của xã hội, 

quy mô gia đình thu hẹp, trách nhiệm của con cái đối với bố mẹ suy giảm (con cái ít, đi làm 

ăn xa, các tệ nạn xã hội...) nên nhiều NCT bị bỏ rơi, nghèo khổ cần được giúp đỡ. Tình 

nguyện viên là những người giúp đỡ tình nguyện, tự nguyện nhận trách nhiệm góp công sức, 

của cải, thời gian để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cộng đồng. Tình nguyện viên 

có thể là: hàng xóm, bạn, là hội viên Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, cán 

bộ y tế. Tổ chức mạng lưới tình nguyện viên: Chính quyền địa phương các đoàn thể đứng ra 

thành lập mạng lưới tình nguyện viên, tập huấn cho tình nguyện viên, cùng xác định đối 

tượng cần giúp đỡ, quản lý tình nguyện viên theo kế hoạch, hỗ trợ tình nguyện viên... 

Do sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở Việt Nam, với những ưu điểm như chi 

phí thấp, hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của NCT và được Quốc hội, 

Chính phủ có chủ trương khuyến khích xã hội hóa chăm sóc sức khỏe NCT nhưng mô hình 

này tại cộng đồng hiện nay chưa có nhiều. 

2.3.6. Mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” 

Được triển khai từ năm 2005, với phương châm dựa vào cộng đồng có sự tham gia của 

70% là người cao tuổi, 30% là các đối tượng trẻ tuổi hơn và có điều kiện kinh tế khá giả, để 

liên kết các thành viên nhằm hỗ trợ người cao tuổi khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống của 

bản thân, gia đình, tăng cường thu nhập, bảo đảm sức khỏe và phát triển cộng đồng. 
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Đến nay, cả nước hiện có khoảng 500 câu lạc bộ đang hoạt động khá hiệu quả góp phần 

quan trọng vào việc trợ giúp và phát huy vai trò của người cao tuổi. Nội dung sinh hoạt của 

các câu lạc bộ như: Hoạt động nâng cao năng lực cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ; hoạt động 

sinh kế và tăng thu nhập cho các thành viên thông qua việc cho vay vốn, chia sẻ, trao đổi kinh 

nghiệm sản xuất để tăng thu nhập; hoạt động chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho các thành viên 

bao gồm: thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, thơ ca, hò vè... Mỗi câu lạc bộ có một tình nguyện 

viên, chuyên giúp đỡ, chăm sóc những người già neo đơn, hoặc phụ giúp những công việc của 

các thành viên tại địa phương. Hoạt động nâng cao nhận thức, tuyên truyền về chính sách đối 

với người cao tuổi ở địa phương được thực hiện đúng, đầy đủ. 

2.4. Đánh giá về một số mô hình Công tác xã hội với người cao tuổi 

2.4.1. Ưu điểm 

Các mô hình Công tác xã hội với người cao tuổi không chỉ quan tâm đến việc hỗ trợ, giúp 

đỡ người cao tuổi mang tính trước mắt mà còn mang tính lâu dài với nhiều hoạt động như: 

Chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, vay vốn phát triển kinh tế tăng thu nhập. 

Đa số các mô hình đã huy động được sự tham gia của người cao tuổi, qua đó tạo cho 

người cao tuổi có cơ hội được đóng góp, được thể hiện khả năng và vốn kinh nghiệm sống 

của mình, giúp họ nâng cao được năng lực tự ứng phó với các vấn đề xã hội nảy sinh, những 

khó khăn có thể xảy ra đến trong cuộc sống. 

Đối tượng tham gia được mở rộng không chỉ có người cao tuổi mà ở một số mô hình 

còn có sự tham gia của nhiều thế hệ, nhất là thế hệ con cháu. Từ đó tạo được sự liên kết, chia 

sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giảm sự khác biệt về nếp nghĩ, cách làm giữa các thế hệ 

với nhau. 

Hiệu quả của các mô hình không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng tham 

gia mà còn có tác động, ảnh hưởng đến xã hội. Đặc biệt, nhận thức của toàn xã hội đối với 

trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng được nâng lên. 

2.4.2. Hạn chế 

Các mô hình chưa được nhân rộng ra khắp cả nước để ngày càng nhiều người cao tuổi 

hơn nữa được tham gia vào một loại hình để giúp họ giảm bớt những khó khăn trong cuộc 

sống, đặc biệt, người cao tuổi ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. 

Chất lượng, nội dung hoạt động của các mô hình sau khi thí điểm và được nhân rộng 

chưa cao, chưa có sự đổi mới để đáp ứng nhu cầu của đối tượng, nhiều mô hình hoạt động 

cầm chừng, thậm chí ngày càng èo ọt và có nguy cơ chết yếu. Chưa có sự xuất hiện của nhân 

viên công tác xã hội hay những người có kiến thức chuyên môn về CTXH điều hành, hỗ trợ 

các mô hình hoạt động có hiệu quả hơn. 

Các mô hình mới chỉ quan tâm đến một số lĩnh vực nổi cộm, đe dọa đến cuộc sống của 

người cao tuổi mà chưa có các mô hình mang tính phòng ngừa các vấn đề khó khăn có thể 

nảy sinh đối với người cao tuổi như: Bạo lực đối với người già; khủng hoảng tâm lý; bất 

đồng, mâu thuẫn về quan điểm giữa người già và thế hệ trẻ. 
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3. Kết luận  

Mô hình chăm sóc sức khỏe cho NCT dựa vào cộng đồng trong thời gian tới cần được 

đẩy mạnh quan tâm hơn nữa. Sự già hóa dân số ngày càng có xu hướng tăng lên, đây cần 

được xem là thành tựu của y khoa và kết quả của phát triển kinh tế - xã hội về nhiều mặt. Để 

giải quyết những thách thức và tận dụng các cơ hội của thời kỳ già hóa dân số, chúng ta cần 

phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề già hóa dân số, đảm 

bảo đưa vấn đề già hóa và nhu cầu của NCT vào tất cả các chương trình và chính sách phát 

triển quốc gia, đặc biệt là các chính sách, chương trình về an sinh xã hội; đa dạng hóa và nâng 

cao chất lượng dịch vụ chăm sóc NCT, khuyến khích và tạo điều kiện để NCT tiếp tục tham 

gia các hoạt động xây dựng đất nước phù hợp với điều kiện sức khỏe và kinh nghiệm, góp 

phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò của 

NCT, đồng thời chủ động ứng phó với xu hướng già hóa dân số của nước ta. Hơn hết, những 

người làm công tác xã hội cần nắm vững và thực hành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong 

lĩnh vực chăm sóc NCT, nhằm nâng cao, cải thiện tốt nhất chất lượng cuộc sống cho đối 

tượng NCT trong xã hội.  
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MODELS OF COMMUNITY - BASED SOCIAL WORK SERVICES IN 

HEALTH CARE FOR THE ELDERLY IN VIETNAM NOWADAYS 

Doan Van Truong, Ph.D 

Hoang Thi Thu Hoa, M.A 

 

Abstract: Population aging has become a global problem. In addition to the positive 

effects, aging of the population poses many challenges to all aspects of socio - economic life, 

especially in health care. In the general development trend of social work services for 
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disadvantaged groups, many models of social work to support the elderly have been formed and 

developed across the country. The article provides an overview of the community - based 

models of health care for the elderly, which serves as a basis for developing mechanisms and 

policies to carry out health care activities for the elderly.  

Keywords: health care; model; the elderly; social work; service. 
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ĐÊM NHẠC “KHÚC TÌNH CA THANH HÓA 

 

 

Ca khúc “Về với xứ Thanh” do ca sĩ Anh Thơ 

thể hiện 

     Tối ngày 5/5/2019, tại Nhà hát Lam 

Sơn đã diễn ra đêm nhạc “Khúc tình ca 

Thanh Hóa” do UBND thành phố 

Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa 

quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt 

động hướng tới kỷ niệm 990 năm Thanh 

Hóa (1029 – 2019.) 

Trong đêm nhạc, khán giả đã có dịp được nghe lại giọng ca ngọt ngào với cách xử lý 

đầy kỹ thuật của các cựu sinh viên nhà trường giờ đã thành danh như: ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ 

Minh Tuyến (giải Nhì giọng hát truyền hình Hà Nội 2005), Đỗ My Lam (giải Nhất dòng nhạc 

nhẹ Sao Mai 2011 khu vực miền Trung - Tây Nguyên), Hoàng Thủy (giải Nhì dòng nhạc nhẹ 

Sao Mai 2015), Trịnh Thị Linh Chi (Á quân Sao Mai 2019 dòng nhạc Thính phòng). Đêm 

nhạc còn có sự tham gia của các giảng viên thanh nhạc: Bảo Khuyên, Hồng Hải, Thu Trang, 

Mai Ly, Ánh Tuyết cùng các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn là cựu học sinh, 

sinh viên của nhà trường như: NSƯT Huy Phước, Duy Thức, Thiên Thanh, Lê Dũng, Hàn 

Minh Tú, vũ đoàn Lam Sơn, nhóm múa Ban Mai… 

Đêm nhạc “Khúc tình ca Thanh Hóa” được các ca sĩ thể hiện hết mình với những sáng 

tác của các nhạc sĩ nổi tiếng và cũng là người con xứ Thanh như nhạc sĩ Nguyễn Trọng, Xuân 

Giao, Nguyễn Liên, Đoàn Dũng… Nội dung đêm nhạc được xây dựng với hai chủ đề: Lòng 

tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của người dân Thanh 

Hóa; và thành quả đạt được của đất nước trên con đường hội nhập, phát triển. 

Đêm nhạc kết thúc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và thành công của đêm 

nhạc cũng khẳng định một lần nữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

vẫn là một trong những cái nôi đào tạo âm nhạc có uy tín của cả nước. 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

THANH HÓA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC  

VÀ THỂ THAO TỈNH HỦA PHĂN (CHDCND LÀO) 

 

Được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian từ ngày 13/5 

đến ngày 17/5/2019, đoàn cán bộ và sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa do TS. Phạm Văn Liệu - Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã có 

chuyến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn, các phòng Giáo dục và 

Thể thao huyện và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. 
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Trong buổi làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn, hai bên thống nhất 

tiếp tục thực hiện theo biên bản hợp tác đào tạo đã ký kết năm 2018. Theo đó, Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tiếp tục tiếp nhận đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh 

Hủa Phăn theo diện học bổng và tự túc; đào tạo tất cả các chuyên ngành và bậc học nhà 

trường đang có. Hai bên thường xuyên trao đổi và cập nhật tình hình lưu học sinh Lào để có 

các hướng giải quyết kịp thời. 

 Tại các phiên làm việc với lãnh đạo các huyện Viêng Xay, Mường Ẹt, Sốp Bau, lãnh 

đạo các huyện đề xuất nhà trường tiếp tục quan tâm đến việc thông tin tuyển sinh và tiếp nhận 

đào tạo cán bộ của huyện học các trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học; thạc sĩ các 

chuyên ngành tại trường; hai bên cùng hỗ trợ các chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho lưu 

học sinh Lào đi học tại Thanh Hóa. 

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã trực tiếp đến thăm và làm việc với Ban 

giám hiệu, giáo viên và học sinh các trường THPT tại Sầm Nưa, Viêng Xay, Mường Ẹt, Sốp 

Bau, Sốp Hao để cung cấp thông tin về các chuyên ngành đào tạo, các bậc học; các hình thức 

du học tại Việt Nam; chế độ chính sách đối với lưu học sinh Lào; chế độ học bổng, nơi ăn ở 

đối với lưu học sinh đang theo học tại nhà trường. Tại đó, đoàn công tác đã trả lời các câu hỏi 

của giáo viên, học sinh các trường THPT về các chuyên ngành đào tạo, hồ sơ đăng ký đi du 

học tại Việt Nam, các chế độ chính sách, những khó khăn khi đi du học... Các lưu học sinh 

Lào đang học tại trường tham gia đoàn công tác đã có những chia sẻ về việc đi học tại Việt 

Nam, những khó khăn, các chế độ chính sách được hưởng và quá trình học tập tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC "LỊCH SỬ PHONG TRÀO PHỤ NỮ  

TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 1930 - 2016” 

Ngày 10/6/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học 

lần cuối có tính chất nghiệm thu trước khi xuất bản cuốn sách “Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 1930 - 2016”. 

Hội thảo do PGS.TS. Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Chủ biên cuốn sách và đồng chí Phạm Thị Thanh 

Thủy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa chủ trì. 
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Toàn cảnh Hội thảo 

Đến dự Hội thảo có TS. Hoàng Bá Tường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh 

Hóa; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ: 

Đồng chí Bùi Thị Bốn - Nguyên Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Nguyên Chủ tịch Hội, đồng chí Lê Thị Nương - Nguyên Chủ tịch Hội, đồng chí Trịnh Thị 

Hạnh, Phùng Thị Thuần, Nguyễn Thị Quyết - Nguyên Phó Chủ tịch Hội; các thành viên Ban 

Biên soạn và sưu tầm của cuốn sách. 

Trong Hội thảo, các đại biểu đã khẳng định cuốn sách “Lịch sử phong trào phụ nữ 

Thanh Hóa giai đoạn 1930 - 2016” là công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn dày dặn, công 

phu, là bản tổng kết đầy đủ và xác đáng nhất về những cống hiến của phụ nữ xứ Thanh trong 

hơn 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Với gần 400 trang viết, gồm 6 chương và phần phụ lục được bố cục chặt chẽ, hợp lý, tập 

sách đã giới thiệu một cách tương đối đầy đủ, hệ thống về truyền thống lịch sử - văn hóa, về 

vai trò đóng góp to lớn của lực lượng phụ nữ Thanh Hóa qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là từ 

khi Đảng ra đời đến nay.  

Đây là Hội thảo lần cuối có tính chất nghiệm thu trước khi xuất bản cuốn sách. Các đại 

biểu đều cho rằng cuốn sách đã thể hiện sự làm việc miệt mài, nghiêm túc của các thành viên 

trong Ban chỉ đạo và Ban biên soạn. Các đại biểu cũng khẳng định cuốn sách sẽ mang đến 

cho mọi người, nhất là cho những ai đã và đang công tác trong tổ chức của Hội phụ nữ Thanh 

Hóa rất nhiều điều bổ ích. 

 

HỘI NGHỊ HỌC TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ " BÁC HỒ VỚI THANH 

HÓA - THANH HÓA 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH 

HỒ CHÍ MINH" 

  Sáng ngày 15/7/2019, Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa đã tổ chức Hội nghị cho cán bộ, giảng viên, đảng viên và người lao động trong nhà 

trường học tập trực tuyến chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện 

di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng 

Lý luận Trung ương Đảng (Khóa XI), Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh giảng dạy trên sóng truyền hình Thanh Hóa. 
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Toàn cảnh buổi Hội nghị học trực tuyến tại Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Các nội dung của buổi học chuyên đề được GS.TS Hoàng Chí Bảo phân tích cụ thể 

thông qua những câu chuyện xúc động và chân thực của Bác đối với nhân dân Thanh Hóa. 

Ông khẳng định "...Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến Thanh Hóa và coi Thanh Hóa là một 

vùng đất địa linh nhân kiệt, một địa bàn trọng yếu trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước 

oai hùng của dân tộc. Người đã bốn lần vào thăm và làm việc với nhân dân Thanh Hóa vào 

các năm 1947, 1957, 1960, 1961. Người ân cần dặn dò Đảng bộ, chính quyền tỉnh phải nêu 

cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, chọn lựa bố 

trí cán bộ đúng người, đúng việc, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu...". 

Kết thúc buổi học, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải biến tiềm năng thành tiềm lực, biến tiềm lực thành thực lực; 

Phải đánh thức được tiềm năng mà Thanh Hóa sẵn có để phát huy nội lực, nhất là nguồn lực 

con người tạo đòn bẩy xây dựng Thanh Hóa phát triển. 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEJIN, HÀN QUỐC ĐẾN THĂM VÀ LÀM 

VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THANH HÓA 

 

Đại diện hai trường kí kết biên bản hợp tác thành lập Trung tâm đào tạo tiếng Hàn 
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Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa và Trường Đại học Daejin (Hàn Quốc), sáng ngày 27/6/2019, Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, với sự hiện diện của PGS.TS Trần Văn Thức đã có 

buổi làm việc cùng với đại diện lãnh đạo Trường Đại học Daejin - Ông Lim ChunWhan. 

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã trao đổi các nội dung về việc thành lập Trung tâm 

đào tạo tiếng Hàn. Hai bên cũng tiến hành khảo sát và đi đến thống nhất các điều kiện về cơ 

sở vật chất của Trung tâm đào tạo tiếng Hàn được đặt tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa. 

Cuối buổi làm việc, hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm 

đào tạo tiếng Hàn giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Trường 

Đại học Daejin. Trung tâm dự kiến khai giảng vào ngày 29/8/2019, hứa hẹn sự hợp tác bền 

vững cùng phát triển giữa hai trường. 

 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 35-

NQ/TW, CHỈ THỊ 32-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC KẾT LUẬN 

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) 

 

 

Toàn cảnh buổi học tập trực tuyến tại đầu cầu 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

      Sáng ngày 12/8/2019, Tỉnh ủy Thanh 

Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, 

quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-

NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ 

Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư 

Trung ương (khóa XII). Đồng chí Trịnh 

Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy.  

Tại điểm cầu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có sự hiện diện 

của  PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Vũ Văn Bình - 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Thanh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Phạm Văn Liệu - Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. 

Lê Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Trường. Ngoài ra, còn có Bí thư các chi bộ cùng toàn thể cán 

bộ, giảng viên và người lao động trong Trường. 

Tại hội nghị, các cán bộ, giảng viên và người lao động trong Trường đã được quán triệt 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới 

quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình 
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hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao 

hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 49- KL/TW ngày 

10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị 

khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập; Kết luận số 50 ngày 30/5/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường; Kết luận số 52- 

KL/TW ngày 30/5/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 

dựng đội ngũ trí thức; Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo 

đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, 

mạng xã hội. 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng 

giúp cán bộ, đảng viên trong nhà trường nhận thức rõ, nắm vững các nội dung, quan điểm, 

nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tạo 

sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó cổ vũ, động viên cán 

bộ, đảng viên, người lao động tích cực thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.  

 

ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA BÁO CÔNG  

VÀ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

 
Nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), chiều 

ngày 28/8/2019, Đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đến báo công và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 
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Dẫn đầu đoàn dâng hương là PGS.TS Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 

nhà trường, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Khoa học Đào tạo, 

sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa. 

Tại buổi lễ, lần lượt các thành viên trong đoàn đã thắp những nén hương thơm để bày tỏ 

tấm lòng thành kính, biết ơn, tình cảm mến yêu vô hạn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt di chúc của 

Người, phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và có những đóng góp to lớn hơn 

nữa cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. 

Báo công và dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hoạt động rất 

có ý nghĩa, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, giảng viên, sinh 

viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa gửi đến Bác. 

 

KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN MIỄN PHÍ  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

THANH HÓA 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa và Trường Đại học Daejin (Hàn Quốc), sáng ngày 29/8/2019, hai 

trường đã phối hợp tổ chức thành công Lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Hàn miễn phí tại 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.  

 

Lễ khai giảng được tổ chức long trọng và thành công với sự tham dự của PGS.TS Trần 

Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực 

Hợp tác quốc tế; các đồng chí trong Ban giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, ban, khoa cùng 

hơn 40 sinh viên, học viên của khóa đào tạo tiếng Hàn miễn phí được tổ chức tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.  

Về phía Trường Đại học Daejin, tại Lễ khai giảng có sự hiện diện của ông Kwon Ho - 

Viện trưởng Viện Hợp tác Quốc tế cùng các cán bộ quản lý của Trường.  
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Phát biểu tại buổi lễ  PGS. TS Trần Văn Thức đã nhiệt liệt chào đón các sinh viên, học 

viên tham gia khóa học, đồng chí nhấn mạnh:"Khóa học này sẽ mang tới cho người học 

những kiến thức cơ bản, nền tảng của tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu, cũng thông qua 

khóa đào tạo người học được khám phá những nét văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim Chi qua các 

bài giảng đã được giảng viên sở tại biên soạn. Kết thúc khóa học, người học có nhu cầu đi du 

học tại Hàn Quốc thì nhà trường cùng với Trường Đại học Daejin sẽ tạo mọi điều kiện, hướng 

dẫn các thủ tục pháp lý tốt nhất để người học có thể đạt được nguyện vọng của mình khi du 

học tại Hàn Quốc". 

Lễ khai giảng thành công hứa hẹn một bước đi mới trong mối quan hệ hợp tác đào tạo 

giữa hai trường. 

 

GIẢI THƯỞNG HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2019 

 

     Sáng ngày 13/9/2019, tại nhà 

Triển lãm số 16 Ngô Quyền, thành 

phố Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam 

đã tổ chức lễ trao giải thưởng Hội 

Mỹ thuật Việt Nam, giải thưởng Triển 

lãm Mỹ thuật khu vực và giải thưởng 

Phê bình Mỹ thuật lần thứ 24 năm 

2019. 

 

 

Họa sĩ Lê Thị Thanh nhận giải Ba giải thưởng  

Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2019 

Đây là các giải thưởng được xét tặng trên cơ sở triển lãm Mỹ thuật 8 khu vực trên toàn 

quốc diễn ra trong tháng 8 vừa qua. Theo họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật 

Việt Nam, toàn quốc có 2.419 tác phẩm gửi tham dự triển lãm Mỹ thuật khu vực lần thứ 24 

năm 2019. Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam đã chọn 1.389 tác phẩm của 1.275 tác 

giả để trưng bày triển lãm. Các tác phẩm tham dự triển lãm cho thấy sự phát triển đồng đều 

của mỹ thuật cả nước. Đa số tác giả sáng tác về những đề tài gần gũi với cuộc sống, có những 

tìm tòi mới trong sử dụng chất liệu và kết hợp các hình thức thể hiện mới.  

Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2019, Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật 

Việt Nam đã trao 01 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 38 giải Khuyến khích. Cũng trong dịp này, 

Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam cho 

các hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mỹ thuật nước nhà. 

Họa sĩ Lê Thị Thanh và họa sĩ Nguyễn Hoàng Linh, giảng viên Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tham dự lễ trao giải thưởng năm 2019 của Hội Mỹ 

thuật Việt Nam. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, họa sĩ Lê Thị Thanh được trao giải 

Ba giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2019 và họa sĩ Nguyễn Hoàng Linh được trao 

giải C giải thưởng Mỹ thuật khu vực năm 2019. Đây là vinh dự và niềm tự hào của Mỹ thuật 

Thanh Hóa và tập thể giảng viên các chuyên ngành Mỹ thuật Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa. 
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LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020 

 
 PGS.TS Trần Văn Thức - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường 

 

Hòa chung trong không khí tưng bừng của cả nước chào đón năm học mới, sáng ngày 

20/9/2019, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã long trọng tổ chức 

Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. 

Mở đầu Lễ khai giảng, TS. Lê Thanh Hà thay mặt Ban Giám hiệu đọc thư chúc mừng 

của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai 

giảng năm học 2019 - 2020. 

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng năm học mới, PGS.TS Trần Văn Thức đã khái quát 

những thành tích và hoạt động của nhà trường trong năm học vừa qua. Mặt khác, đồng chí 

cũng gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, các Sở ban ngành 

đã dành cho nhà trường. Đồng thời, Hiệu trưởng còn gửi nhiều kỳ vọng tới các HSSV đang 

theo học tại Trường, chúc các em trở thành những HSSV xuất sắc, gặt hái được nhiều thành 

công, góp sức vào sự phát triển bền vững và tự chủ của nhà trường trong các năm tới. 

Tân sinh viên Phạm Thị Kim Chi (lớp GDMN K8) - đại diện cho sinh viên khóa mới đã 

phát biểu cảm tưởng, bày tỏ tình cảm, sự tin tưởng vào chất lượng đào tạo của nhà trường, 

cũng như sự nhiệt tình, tận tâm của các giảng viên đã dày công dạy dỗ các thế hệ học trò. 

Thay mặt cho toàn thể HSSV, sinh viên Phạm Thị Kim Anh đã gửi tặng bó hoa tươi thắm tới 

đại diện Ban Giám hiệu cùng với lời chúc các thầy, cô giáo một năm học mới mạnh khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt. 

Cũng trong khuôn khổ của buổi lễ, các nhà tài trợ đã gửi tặng những xuất học bổng vô 

cùng ý nghĩa cho quỹ học bổng Chắp cánh ước mơ cho đại diện Ban Giám hiệu nhà trường. 

Những HSSV có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 cũng như các bạn 

sinh viên có điểm thi cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh 2019 đã được đại diện Ban Giám hiệu 

nhà trường khen thưởng và trao quà trong buổi lễ. 
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LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ SỞ GIÁO DỤC 

VÀ THỂ THAO TỈNH HỦA PHĂN (CHDCND LÀO) VÀ TIẾP NHẬN 

LƯU HỌC SINH LÀO SANG NHẬP HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020 

Tiếp nối những kết quả tốt đẹp của chương trình hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn, nước 

CHDCND Lào, sáng ngày 24/9/2019, tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa đã diễn ra buổi làm việc và tiếp nhận lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn sang nhập học 

tại Trường năm học 2019 - 2020. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc 

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có 

TS. Phạm Văn Liệu - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng lãnh đạo các phòng, ban, khoa và 

trung tâm trong Nhà trường. Về phía Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Lin 

A Nông Thong Khăm Mi - Phó Giám đốc cùng các chuyên viên của Sở Giáo dục và Thể thao 

tỉnh Hủa Phăn và các lưu học sinh sang nhập học năm học 2019 – 2020. 

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Phạm Văn Liệu gửi lời chào đón nồng nhiệt đến đoàn 

cán bộ quản lý cùng các lưu học sinh của tỉnh Hủa Phăn sang nhập học. Đồng chí cũng cảm 

ơn sự tin tưởng của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn cũng như đánh giá cao kết quả 

hợp tác giữa hai bên và trao đổi tóm tắt việc đào tạo lưu học sinh Lào tại Trường. Bên cạnh 

đó, TS. Phạm Văn Liệu cũng giới thiệu những điểm mới trong đào tạo nguồn nhân lực của 

nhà trường đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như nước bạn Lào, cam kết chất lượng đào tạo 

tiếng Việt cũng như chuyên ngành tại Trường đối với lưu học sinh Lào. 

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Lin A Nông Thong 

Khăm Mi gửi lời cảm ơn chân thành về sự tiếp đón thân tình, nồng hậu mà nhà trường đã 

dành cho đoàn và các lưu học sinh. Đồng thời, đồng chí cũng thể hiện sự tin tưởng vào chất 

lượng đào tạo của nhà trường và các kết quả tốt đẹp trong quá trình hợp tác lâu dài, bền vững 

của giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa với Sở Giáo dục và Thể 

thao tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Lin A Nông Thong Khăm Mi hy vọng nhà trường tiếp tục quan 

tâm, tạo điều kiện cho lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn học tập tại Trường, duy trì kênh thông tin 

thường xuyên giữa hai bên để tiếp tục hợp tác bền vững trong đào tạo. 
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Chương trình làm việc với đoàn cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn 

và buổi lễ tiếp nhận lưu học sinh Lào năm học 2019 - 2020 đã diễn ra tốt đẹp, hứa hẹn một 

triển vọng mới trong hoạt động hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hủa 

Phăn của nhà trường. 
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