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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ, TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN,  

MẪU ĐĂNG BÁO 

(Ban hành kèm theo Quyết định 267/QĐ-ĐHTV ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Trà Vinh) 

 

I. TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Họ tên:           LÊ VĂN HỮU          Sinh ngày: Ngày sinh: 10 tháng 11 năm 1957 

Ngành: .          Văn hóa học.               Mã số: 101011406 

Tên đề tài luận án:  Dân ca trong đời sống văn hóa của người Khmer đồng bằng sông Cửu 

Long. 

Nội dung trích yếu luận án 

a) Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của luận án 

-Mục tiêu nghiên cứu:  

Mục tiêu tổng quát:  Hệ thống và làm rõ vai trò, vị thế, đặc điểm, giá trị của dân ca Khmer 

trong đời sống văn hóa của mình. Qua đó, đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khả 

thi phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở đồng bằng sông Cửu 

Long. 

Mục tiêu cụ thể: Thực hiện sưu tầm và lưu trữ các tư liệu dân ca trong hát ru, dân ca trong 

lễ cưới, lễ tang, đồng dao và hát đối đáp nam nữ. Đóng góp thêm tư liệu về dân ca của người 

Khmer sưu tầm được ở ĐBSCL.  

-Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu là dân ca Khmer và tác động của loại hình này trong đời sống văn 

hóa của người Khmer ĐBSCL. Do khả năng có hạn, chúng tôi chỉ nghiên cứu các loại hình hát ru, 

dân ca trong lễ cưới, dân ca trong lễ tang, đồng dao và hát đối đáp nam nữ của người Khmer 

ĐBSCL. 

b) Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi sử dụng các phương pháp như: Phương 

pháp sưu tầm, điền dã; Phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích; Phương pháp nghiên cứu liên 

ngành;  Phương pháp khảo tả;  Phương pháp chuyên gia; Phương pháp thống kê, 

c) Các kết quả chính và kết luận.  

Với 03 chương gồm: “Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý luận; 
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Chương 2: Dân ca trong đời sống văn hóa gia đình người khmer đồng bằng sông Cửu long; 

Chương 3. Dân ca trong đời sống văn hóa cộng đồng người khmer đồng bằng sông Cửu long”, 

Luận án mong muốn đạt được những kết quả sau: 

- Kết quả chính:  

Qua khảo sát thực địa, điều tra xã hội học và sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa 

học, luận án khẳng định dân ca Khmer là loại hình độc đáo, có vai trò quan trọng trong văn hóa 

dân gian Khmer. Một mặt, dân ca Khmer phản ánh một cách trung thực và rõ nét đời sống sinh 

hoạt của người dân, thể hiện được những cung bậc tình cảm, cảm xúc của họ. Mặt khác, đây cũng 

là công cụ lưu giữ, truyền tải những giá trị văn hóa đặc sắc của tộc người này. Về đạo đức, dân ca 

luôn bảo vệ thuần phong mỹ tục, giáo dục đạo lý làm người. Về thẩm mỹ, ca từ, giai điệu, khúc 

thức… trong dân ca là những thành tựu nghệ thuật to lớn. Điều đáng lưu ý là, âm nhạc và múa 

trong dân ca Khmer, có lúc trang nghiêm, có lúc bi lụy nhưng vẫn luôn thực hiện rất tốt chức 

năng giải trí. Về liên kết cộng đồng xã hội, các thực hành nghi lễ và sinh hoạt đã gắn kết cộng 

đồng người Khmer chặt chẽ với nhau.  

- Kết luận:  

Trong thời đại ngày nay, kinh tế thị trường và toàn cầu hóa là một tất yếu trong lịch sử 

phát triển của xã hội loài người. Do đó, để bảo tồn và phát triển được vốn văn hóa dân tộc, ở tầm 

vĩ mô, cần có chính sách, cơ chế tốt nhất hầu có thể bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hoá 

của từng tộc người. Về phát triển văn hoá ở cơ sở, một mặt, cần phát huy vai trò của các ngôi 

chùa; mặt khác cần có nhiều nhà văn hóa, thư viện, các câu lạc bộ,… Trong việc xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh cần  xây dựng quy ước văn hoá theo hướng tích cực bảo vệ các mỹ tục. 

Quan tâm củng cố, xây dựng các trường, khoa văn hoá nghệ thuật Khmer mang tầm khu vực. 

Trong giáo dục và trên các kênh thông tin đại chúng rất cần quan tâm hơn nữa đến việc sử dụng, 

giảng dạy tiếng Khmer. Để làm được những điều nói trên, việc nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá các 

giá trị văn hóa dân gian rất có ý nghĩa. Trong đó, dân ca Khmer là một vốn quý ở ĐBSCL./. 

 

Ý kiến người hướng dẫn khoa học 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Chí Quế 

Ngày 29 tháng 12  năm 2019 

Nghiên cứu sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên.) 

 

 

 

Lê Văn Hữu 
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II. INFOMATION PAGE 

NEW CONTRIBUTIONS ON ACADEMIC, THEORETICAL, NEW POINTS ON 

SCIENCE AND PRACTICE OF THE THESIS 

1. Summary opening 

Full name:  LE VAN HUU           Date of Birth: Date of Birth: November 10, 1957 

Industry:   School culture              Code: 9229040 

Official thesis title: Folk songs in the cultural life of the Khmer in the Mekong Delta. 

Principal instructors: Professor, Dr. Le Chi Que 

Secondary instructor (if available): None 

Training facility: Tra Vinh University 

2. Content page summary information 

With 03 chapters including: “Chapter 1. Overview of research issues and theoretical 

basis; Chapter 2: Folk songs in the cultural life of the Khmer family in the Mekong Delta; 

Chapter 3. Folk songs in the cultural life of the Khmer community in the Mekong Delta”, the 

dissertation wishes to achieve the following results: 

In theory: the topic will clarify the content, art, performance space of some types of 

Khmer folk songs in the Mekong Delta and its impact on the cultural life of the Khmer in the 

Mekong Delta. 

In practice: collected materials will be archived and can be used for teaching and research 

purposes. 

Regarding the proposal: the thesis proposes a number of directions, tasks and solutions to 

preserve and promote the values of folk songs in the cultural life of the Khmer in the Mekong 

Delta.  

Thereby, recommendations are made to the relevant authorities wishing to make a 

positive contribution to the development of policies related to the preservation and promotion of 

cultural values of ethnic minorities, in general and for ethnic minorities Khmer Mekong Delta, in 

particular. 

The opinion of the scientific instructor 

(Sign and write full name) 

 

 

 

 

Professor, Dr. Le Chi Que 

 

December 29, 2019 

Postgraduate 

(Sign and write full name) 

 

 

 

Le Van Huu 
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