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Mở đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Từ khi con người xuất hiện và bắt đầu tụ họp lại thành những cộng đồng sơ khai 

đầu tiên thì văn hóa cũng manh nha xuất hiện. Văn hóa luôn là một dòng chảy liên tục 

từ quá khứ - hiện tại đến tương lai và sự thống nhất giữa làm chủ văn hóa quá khứ với 

sáng tạo những giá trị văn hóa (GTVH) mới là một phương diện cực kỳ quan trọng đối 

với sự tồn vong của mỗi quốc gia dân tộc (DT).  

Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vai trò và sức mạnh của văn hóa, đã sớm đưa văn 

hóa vào chiến lược phát triển đất nước. Người cho rằng: “Phải làm cho văn hóa thấm 

sâu vào tâm lý DT, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” (Hồ Chí Minh, (1946), 

tr.72). Do vậy, việc phát huy và bảo tồn các GTVH trong tiến trình phát triển đất nước 

là yêu cầu bức thiết, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa có tầm chiến lược đặc biệt quan 

trọng trong sự nghiệp cách mạng, bởi văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã 

hôị, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tiến 

trình công nghiệp hóa (CNH) ở một đất nước có bề dày văn hóa nông nghiệp (NN) như 

Việt Nam. Điều đó đòi hỏi và cho phép phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống 

tinh thần, coi đó là phát triển văn hóa từ gốc, là tạo ra những giá trị mới về kinh tế, văn 

hóa, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của 

người dân; tạo điều kiện để người dân ở nông thôn (NT) nâng cao mức hưởng thụ, tham 

gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình 

văn hóa, ấp văn hóa để thực hiện tốt các tiêu chí (TC) về phát triển văn hóa của NTM; 

tạo nền tảng vững chắc để xây dựng NTM trên địa bàn xây dựng con người, gia đình, 

cộng đồng NT và môi trường văn hóa NT lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa 

DT, tạo động lực thúc đẩy phát triển NN và xã hội NTM.  

Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa của tộc người (TN) Khmer Tây nam Bộ 

(TNB) đã thể hiện sức sống mãnh liệt, trường tồn với sự phát triển của TN, có những giá 

trị rất tích cực và tương đồng với chủ trương xây dựng NTM ngày nay. Do vậy, xây dựng 

NTM không thể bỏ qua vai trò của văn hóa TN và văn hóa TN Khmer TNB sẽ động lực 

quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng NTM nơi họ đang sinh sống. Tuy nhiên, ngày nay 

đời sống vật chất và tinh thần trong các phum, srok còn nhiều khó khăn, mức độ hưởng 

thụ văn hóa còn thấp, hệ thống giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của 
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người dân…Cho đến nay, vùng đồng bào Khmer đang sinh sống, đa phần chưa hoàn 

thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Vì thế, nhiệm vụ bức thiết đặt 

ra là làm thế nào để TN Khmer TNB nêu cao ý thức, quyết tâm phát huy các GTVH tốt 

đẹp của TN vào công cuộc đổi mới của quê hương là vấn đề cấp bách hiện nay. Do đó, 

vấn đề “Giá trị văn hoá Khmer trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ” có vị trí 

quan trọng và thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, không những đáp ứng các yêu cầu 

cấp bách mà còn có ý nghĩa lâu dài. Cho nên, tác giả chọn đề tài trên để thực hiện luận 

án tiến sĩ ngành Văn hóa học của mình, với mong mỏi đóng góp một phần nhỏ bé nhận 

thức của mình cho việc vận dụng các GTVH Khmer vào tiến trình xây dựng NTM ở 

TNB hiện nay. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nhận diện yếu tố GTVH TN, những biểu hiện GTVH của TN Khmer vùng TNB 

hiện nay và vận dụng những GTVH Khmer TNB vào quá trình xây dựng NTM nơi họ 

đang sinh sống. Từ đó, có những dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát huy 

GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB và đề xuất những khuyến nghị góp phần 

phát huy tốt hơn những GTVH Khmer vào xây dựng NTM ở TNB trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến GTVH Khmer; sự tác động qua 

lại giữa GTVH TN với xây dựng NTM hiện nay. 

- Hiện trạng phát huy những GTVH Khmer TNB trong xây dựng NTM ở TNB 

hiện nay. 

- Đề xuất những khuyến nghị góp phần phát huy tốt hơn những GTVH Khmer vào 

xây dựng NTM ở TNB trong thời gian tới. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Góp phần hệ thống hóa và chỉ ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ 

giữa chủ trương xây dựng NTM với GTVH, đồng thời luận án cũng góp phần mở ra một 

hướng nghiên cứu mới trong văn hóa ứng dụng, nhất là vận dụng những GTVH TN vào 

công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước trong thời gian tới. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Xác định và phân tích những GTVH Khmer, từ đó vận dụng vào tiến trình xây 

dựng NTM ở TNB, nơi có đông TN Khmer sinh sống. 
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- Cung cấp bức tranh về hiện trạng và chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong 

việc phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB. 

- Nêu lên những tác động đến việc phát huy những GTVH Khmer trong xây dựng 

NTM ở TNB. 

- Có những khuyến nghị phù hợp, góp phần phát huy tốt hơn những GTVH Khmer 

vào xây dựng NTM ở TNB trong thời gian tới. 

4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

4.1 Câu hỏi nghiên cứu 

- Sắc thái văn hóa TN Khmer được biểu hiện trên những giá trị gì? Quá trình hình 

thành, phát triển và vận dụng những giá trị ấy trong xây dựng NTM ở cộng đồng TN 

Khmer TNB hiện nay như thế nào? 

- Những GTVH nào của TN Khmer ở TNB sẽ tác động đến quá trình xây dựng 

NTM ở đây?  

- Những yếu tố tích cực và hạn chế của việc phát huy các GTVH của TN Khmer 

vào xây dựng NTM hiện nay là gì? 

- Làm thế nào để có thể phát huy các GTVH của TN Khmer TNB góp phần xây 

dựng NTM? 

4.2. Giả thuyết nghiên cứu 

- Trong TN Khmer những GTVH được lưu giữ và bảo tồn rất cơ bản từ nhiều thế 

hệ. Những giá trị đó sẽ mai một nếu như không vận dụng vào thực tế cuộc sống và nếu 

được thông qua người có uy tín, trí thức người Khmer…ắc hẳn giá trị ấy sẽ có điều kiện 

phát huy triệt để. 

- Xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trong đó vai 

trò của người dân không thể đứng ngoài, mà phải cùng, đồng hành và là trụ cột trong 

quá trình xây dựng NTM. Do đó, phải làm cho họ thấy được vai trò chủ thể của mình, 

để vừa phát huy sức mạnh nội sinh, vừa khắc phục những hạn chế trong tâm lý TN thời 

gian qua. 

- Nếu như đời sống văn hóa của người dân NT nói chung và TN Khmer TNB nói 

riêng luôn ở trong trạng thái thiếu thốn về vật chất kéo dài, có lẽ những GTVH sẽ khó 

phát huy tốt? Nếu như kinh tế có phát triển thì văn hóa thuận lợi, thì phải xây dựng cho 

được đời sống vật chất của NT ngày một tốt hơn và xây dựng NTM cũng là cơ sở quan 

trọng để bảo tồn các GTVH vốn có từ lâu đời nay và vai trò của cấp ủy, chính quyền địa 

phương là quan trọng. 
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5. Khung phân tích giá trị văn hóa Khmer đối với việc xây dựng nông thôn mới. 
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6. Đối tƣợng nghiên cứu và đối tƣợng khảo sát 

6.1. Đối tượng nghiên cứu 

Những GTVH Khmer TNB và vận dụng những giá trị đó vào quá trình xây dựng 

NTM ở TNB, nơi người Khmer đang sinh sống. 

6.2. Đối tượng khảo sát 

Áp dụng theo nguyên tắc thống kê xã hội học, theo nhóm đối tượng khảo sát như 

sau: Đại đức, thượng tọa, A cha, trí thức, sinh viên, người lao động chân tay Khmer... 

Ngoài ra, còn phỏng vấn những trí thức, nhà quản lý người Kinh trong vùng có đông 

người Khmer sinh sống, đặc biệt là các công trình khoa học, báo cáo của các cơ quan 

chức năng ở Trung ương và địa phương có liên quan. 

7. Phạm vi nghiên cứu 

7.1. Về không gian nghiên cứu 

Không gian nghiên cứu của luận án là vùng TN Khmer ở NT TNB, trong đó tập 

trung nghiên cứu ở địa bàn 3 tỉnh có đông người Khmer sinh sống nhất là Sóc Trăng, 

Trà Vinh, Kiên Giang. 

7.2. Về thời gian nghiên cứu 

Tập trung nghiên cứu các GTVH TN Khmer được phát huy như thế nào trong quá 

trình xây dựng NTM trong giai đoạn từ năm 2010 (từ khi có Quyết định về Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Việt Nam). 

7.3. Về nội dung 

- Nghiên cứu về GTVH Khmer TNB và việc vận dụng những giá trị ấy vào quá 

trình xây dựng NTM ở vùng có đông người Khmer sinh sống, trong bối cảnh có nhiều 

tác động của các điều kiện KTXH của vùng và sự hội nhập của đất nước. Đồng thời đề 

xuất những kiến nghị khoa học góp phần phát huy tốt những GTVH Khmer vào xây 

dựng NTM ở TNB trong thời gian tới. 

- Nghiên cứu về những GTVH Khmer tiêu biểu qua góc nhìn của văn hóa học ứng 

dụng. Những biểu hiện của GTVH đó trong sinh hoạt đời thường. 

- Hệ thống hóa những GTVH tác động đến quá trình xây dựng NTM. 

- Nhận diện những yếu tố tác động đến quá trình phát huy những GTVH TN Khmer 

đến quá trình xây dựng NTM ở TNB. 

8. Phƣơng pháp nghiên cứu 

8.1. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, chúng tôi chú trọng vào phương pháp 

luận triết học mác - xít, tiếp cận liên ngành, điền dã DT học, phỏng vấn sâu, so sánh đối 

chiếu, nghiên cứu tư liệu từ các tác nhân có liên quan.  
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8.1.1. Phương pháp tiếp cận liên ngành: Vận dụng phương pháp tiếp cận liên 

ngành vào trong luận án để chúng tôi có cách nhìn đa chiều, đa cạnh của một hiện tượng 

văn hóa cụ thể. Giúp cho tác giả có cách nhìn chi tiết về tiến trình văn hóa Khmer, sự 

biến đổi qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử; nhìn nhận sự ảnh hưởng của những 

GTVH đối với Khmer hiện đại và những ảnh hưởng của các GTVH đối với vấn đề xây 

dựng NTM ở TNB hiện nay.… Ngoài ra, áp dụng phương pháp tiếp cận liên ngành sẽ 

tránh được trạng thái chủ quan, thiển cận của luận án.  

8.1.2. Phương pháp điền dã dân tộc học  

8.1.2.1. Phỏng vấn sâu: Chúng tôi vận dụng phỏng vấn sâu là cách thức lấy thông 

tin định tính có chủ đích từ thành viên trong và ngoài cộng đồng Khmer có liên quan, 

thông qua các cuộc đối thoại đã được chuẩn bị trước về mặt nội dung. Sử dụng phương 

pháp này giúp chúng tôi không chỉ quan sát, ghi nhận những đánh giá của khách thể qua 

lời kể, những lời kể này không phải là lịch sử truyền miệng, mà là tường thuật những 

điều mắt thấy, tai nghe, những gì đã chứng kiến, những gì đã trải qua. Đây là phương 

pháp khai thác thông tin có tính giá trị lịch sử rất cao, vì những thông tin được cung cấp 

nằm trong trí nhớ của những người đã từng trải qua hay chứng kiến những biến đổi mà 

lịch sử không ghi nhận được. Những mẫu nghiên cứu này được xem là nhân chứng lịch 

sử, bởi nguồn thông tin khai thác được giúp so sánh, đối chiếu, thẩm đinh những tư liệu 

thành văn. Vì vậy, nguồn thông tin sơ cấp này là khách quan, làm cho tư liệu thêm sinh 

động, hỗ trợ rất lớn cho nguồn tư liệu thành văn, từ đó có cái nhìn mới mẻ hơn về nội 

dung nghiên cứu. 

Chúng tôi xác định đây là phương pháp quan trọng được áp dụng cho đề tài, nhằm 

mục đích thu thâp thông tin tối đa cho vấn đề cần nghiên cứu, đồng thời mang lại nhiều 

thông tin có giá trị cho đề tài. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có mặt hạn chế đó là vấn 

đề nhận thức, ngôn ngữ diễn đạt và những suy tư mang tính chủ quan của đối tượng được 

khảo sát. Song song đó, chúng tôi kết hợp phân tích diễn ngôn để nghiên cứu sâu hơn về 

ngôn ngữ của những mẫu trả lời không biểu đạt bằng Việt ngữ rõ ràng, những người lao 

động chân tay trả lời không tròn câu, những người lớn tuổi phát âm khó hiểu. 

8.1.2.2. Phỏng vấn thông qua phiếu điều tra: Chúng tôi sử dụng phương pháp này 

nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp một cách hiệu quả, tương đối trung thực, trên bình diện 

rộng, số lượng khách thể lớn, khoảng cách địa lý xa, chủ động cao. Khi sử dụng phương 

pháp này, chúng tôi có thể so sánh được nhận thức Khmer ở từng địa phương trong 

không gian nghiên cứu về GTVH TN, qua đây có thể luận giải một cách khoa học vì sao 
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có nhận thức khác nhau đó. Tuy nhiên, phương pháp này cũng còn hạn chế nhất định, 

do phương pháp này tiếp cận nghiên cứu tâm lý con người dưới góc độ nhận thức luận, 

thông qua câu trả lời để suy ra về mặt tâm lý, nên nhiều khi không đảm bảo độ khách 

quan và tính trung thực của kết quả nghiên cứu. 

8.1.3. Phương pháp so sánh đối chiếu: Phương pháp này đuợc sử dụng phổ biến 

trong quá trình nghiên cứu của đề tài và tập trung vào so sánh đồng đại và lịch đại. Đối 

với phương pháp so sánh đồng đại, chúng tôi sử dụng để đối chiếu những đặc trưng văn 

hóa Khmer của từng địa phương khi tiến hành cùng một dạng thức văn hóa. Từ đó so 

sánh những nét tương đồng và dị biệt của đời sống văn Khmer trong toàn vùng TNB. So 

sánh lịch đại tập trung vào đánh giá tổng quan tài liệu liên quan đến luận án để luận án 

có cái nhìn lịch sử về kết quả nghiên cứu của những người đi trước. 

8.1.4. Nghiên cứu tư liệu: thông qua tư liệu, những công trình trước đã công bố để 

tìm ra những điểm tương đồng và những vấn đề còn bỏ ngỏ, từ đó luận án hoàn thiện 

trong nhận thức và đánh giá của mình. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi người 

nghiên cứu phải có kỹ năng tra cứu, sự quyết tâm cao để tìm được những tư liệu liên 

quan, không để tình trạng thiếu sót xảy ra. 

8.1.4. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Nhằm mô tả, phân tích, xác định đặc điểm văn hóa Khmer và hành vi của TN. 

Phương pháp nghiên cứu định tính sẽ cung cấp thông tin toàn diện về đặc điểm môi 

trường văn hóa Khmer TNB. Đời sống văn hóa Khmer theo một chuỗi các sự kiện lại 

với nhau, phản ánh một cách đầy đủ và trung thực. 

8.1.5. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Cùng với nghiên cứu định tính giúp có cái nhìn tổng quan về GTVH TN thông qua số 

liệu thống kê và trên cơ sở đó, đề ra các kết luận về nhận thức và hành vi của TN Khmer. 

8.2. Phương pháp chọn mẫu 

Luận án hướng theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên (hay chọn mẫu xác suất) 

theo hình thức chọn mẫu cả khối, theo phương pháp này thì tổng thể mẫu của tất cả các 

địa phương/đối tượng được phân bổ đều như nhau. Đây là phương pháp tốt nhất để ta có 

thể chọn ra một mẫu có khả năng đại biểu cho tổng thể và theo phương pháp này luận 

án chọn khách thể, hình thức và địa bàn lấy mẫu cụ thể như sau: 

8.2.1. Khách thể lấy mẫu: Phỏng vấn sâu gồm: Đại đức 18 người, các vị Acha 18 

người, trí thức người Khmer 30 và người Kinh (vùng người Khmer sinh sống) 27 người. 

Điền dã DT học gồm: sinh viên người Khmer 450 người; người Khmer 3 tỉnh Kiên Giang, 
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Trà Vinh, Sóc Trăng 507 người. Tổng cộng 1.050 mẫu. Đây được xem là số mẫu tương đối 

hợp lý để khái quát và bao trùm mang tính đại diện dựa vào phân tích thống kê suy luận 

trên tổng số dân (chiếm 0,09 %), thành phần trong xã hội của địa bàn nghiên cứu. 

8.2.2. Hình thức lấy mẫu: Theo hướng tỷ lệ và lấy mẫu thuận tiện, hướng đi của 

nghiên cứu này áp dụng phương pháp định lượng nên chúng tôi vận dụng lấy mẫu theo tỷ 

lệ, nhằm thu thập thông tin mang tính đại diện để đánh giá bản chất của vấn đề trong luận 

án đã đặt ra, đó là GTVH Khmer TNB, về những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng 

NTM và phát huy những GTVH trong xây dựng NTM.  

Ngoài ra, chúng tôi cũng chú ý đến cách lấy mẫu phỏng vấn sâu để có điều kiện so 

sánh nhận thức của đội ngũ trí thức và những người lao động chân tay trong nội bộ TN 

có tương đồng hay khác biệt, để từ đó có kết luận khoa học về những GTVH TN Khmer 

TNB. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phỏng vấn những người Kinh đang là những nhà 

quản lý trong vùng có đông người Khmer sinh sống để có cái nhìn khách quan về những 

GTVH tộc người (so sánh đồng đại).  

8.2.3. Địa bàn lấy mẫu: Kiên Giang gồm (huyện Gò Quao chọn xã Định Hòa, 

huyện Giang Thành chọn xã Vĩnh Điều); Trà Vinh gồm (huyện Trà Cú chọn xã Kim 

Sơn, huyện Cầu Kè chọn xã Châu Điền); Sóc Trăng (huyện Trần Đề chọn xã Lịch Hội 

Thượng, huyện Long Phú chọn xã Long Phú). Với hai đặc điểm như xã khó khăn và 

chưa xây dựng NTM thành công; xã có điều kiện kinh tế khá, giàu và đã hoàn thành 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ đây, luận án sẽ có điều kiện so 

sánh, đối chiếu để rút ra những kinh nghiệm trong phát huy GTVH Khmer TNB trong 

xây dựng NTM ở vùng đồng bào đang sinh sống.  

8.2.4. Phương pháp test thống kê số liệu nghiên cứu: Luận án chọn công cụ Excel 

để test thống kê số liệu nghiên cứu, phương pháp này sẽ phản ánh tính chất, sự hơn kém 

trong lựa chọn của người Khmer TNB và biểu diễn dưới dạng định lượng và tính số liệu 

trung bình của lựa chọn trong mẫu quan sát. 

8.3. Nguồn dữ liệu 

Luận án sử dụng hai nguồn dữ liệu chính, đó là nguồn dữ liệu thứ cấp và nguồn dữ 

liệu sơ cấp. 

8.3.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp: gồm các loại sách, sách chuyên khảo, tài liệu phục 

vụ hội thảo khoa học, đề tài, dự án trọng điểm cấp Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, 

báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp; luận án của những người đi trước, báo, tạp 

chí có liên quan đến đề tài được 1ưu trữ tại thư viện quốc gia, thư viện các trường đại 

học, trên các trang mạng điện tử. 
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8.3.2. Nguồn dữ liệu sơ cấp: thông qua các cuộc phỏng vấn, quan sát, trò chuyện 

và ghi chép ở điểm nghiên cứu khi nghiên cứu đối tượng được khảo sát. 

9. Những đóng góp mới của luận án  

Luận án đánh giá một cách có hệ thống những giá trị nổi bật của văn hóa Khmer 

TNB, đồng thời cung cấp tư liệu khoa học về vai trò chủ thể của GTVH Khmer TNB 

trong việc góp phần xây dựng NTM một cách bền vững. 

Luận giải vai trò, sự cần thiết, mối quan hệ giữa GTVH Khmer TNB và chủ 

trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước; vận dụng những GTVH vào một số TC 

trong xây dựng NTM.  

Chỉ ra những yếu tố tác động đến GTVH Khmer, những khuyến nghị nhằm phát 

huy GTVH Khmer vào xây dựng NTM trong thời gian tới sẽ là cơ sở khoa học cho việc 

hoạch định chính sách xây dựng NTM vùng người Khmer sinh sống.  

Tuy giới hạn trong phạm vi nghiên cứu của TN và ở một số địa phương của vùng 

TNB, nhưng mang tính phổ quát của văn hóa các TN ở Việt Nam, cũng như đối với 

những địa phương có điều kiện KTXH tương đồng. Vì vậy kết quả nghiên cứu của luận 

án có thể tham chiếu cho các địa phương khác. 

10. Bố cục của luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, bảng viết tắt, danh mục 

bảng…luận án gồm 4 chương, 14 tiết. 
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CHƢƠNG 1:  

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 
1.1. Các công trình nghiên cứu về văn hóa, giá trị văn hóa Khmer 

1.1.1. Tài liệu sách, công trình nghiên cứu, luận án, luận, bài báo khoa học văn về 

văn hóa Khmer 

1.1.1.1. Tài liệu sách, công trình nghiên cứu, luận án, luận văn về giá trị và giá trị 

văn hóa Khmer 

“Người Việt gốc Miên”, Lê Hương, (1969), [49]. Công trình gần như lưu giữ những 

tập tục, lễ hội bản nguyên của người Khmer ở khu vực TNB. Lý giải từng cách thức tổ 

chức lễ hội, nêu bật được ý nghĩa của lễ hội đối với đời sống văn hóa của TN Khmer. Đây 

là công trình quan trọng làm cơ sở lý giải cụ thể, chi tiết những giá trị tốt đẹp của người 

Khmer và vận dụng những giá trị đó vào tiến trình xây dựng NTM. 

"Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ", Thạch Voi, (1988), [126]. Tác giả đã 

viện dẫn nhiều nguồn tư liệu về quá trình hình thành DT Khmer ở ĐBSCL; mô tả khá chi 

tiết, đầy đủ nền văn hóa TN Khmer ĐBSCL trên các lĩnh vực: cư trú, lao động sản xuất, 

nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, sinh hoạt tôn giáo, sự chi phối của Nhà chùa và các 

vị sư sãi đối với đời sống và sự phát triển TN Khmer... Tuy nhiên, tác giả chưa có những 

đánh giá khái quát, rút ra những giá trị nổi bật của văn hóa Khmer ĐBSCL.   

“Vấn đề dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long" của Mạc Đường, Nxb Khoa học xã 

hội, (1991).“Mấy đặc điểm văn hoá Đồng bằng sông Cửu Long”, Viện văn hóa (1984), 

[30]. Tác giả đã trình bày bức tranh tổng thể gồm những nét cơ bản về các DT ở đồng 

bằng sông Cửu Long; về vai trò của từng DT, khái quát quá trình hình thành các DT, 

đặc điểm nổi bật của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về điều kiện tự nhiên, 

khí hậu, địa hình, quá trình trong lao động sản xuất, cư trú và sinh hoạt tinh thần của các 

DT ở ĐBSCL.  

“Nhà ở, trang phục, ăn uống của các dân tộc vùng Đồng bằng Sông Cửu long” 

Phan Thị Yến Tuyết, (1993), [107]. Sách tập trung nghiên cứu và phân tích những đặc 

điểm văn hóa nổi bật của các TN vùng ĐBSCL trong đó có người Khmer và tác giả 

cũng chỉ đề cập đến những nét văn hóa các TN qua cuộc sống đời thường là ăn, mặc, ở. 

Tuy nhiên, tác giả còn bỏ ngỏ, chưa rút ra những giá trị của nó trong xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở. 

“Văn hóa người Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu long”, Trường Lưu, (chủ 

biên), (1993), [63]. Các tác giả đề cập khá toàn diện về TN Khmer và văn hóa Khmer 

vùng ĐBSCL. Qua đó, TN Khmer và văn hóa Khmer vùng ĐBSCL đã gắn bó và phản 
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ánh đặc điểm vùng sông nước đồng bằng, phản ánh quá trình cộng cư và giao lưu, tiếp 

biến văn hóa giữa các DT cùng sinh sống ở ĐBSCL.     

“Loại hình công xã của người Khmer ở Đồng bằng Sông Cửu long”, Nguyễn 

Khắc Cảnh, (1997), [11] và “Phum srok Khmer ở Đồng bằng Sông Cửu long”, (1998), 

[14],[15]. Tác giả đã phân tích sâu sắc đặc điểm cư trú của người Khmer ĐBSCL, đó là 

kiểu cư trú phum, srok. Làm rõ sự ảnh hưởng của loại hình cư trú phum, srok đến quá 

trình phát triển toàn diện cả đời sống vật chất và tinh thần của TN Khmer ĐBSCL. Từ 

gắn kết trong phạm vi dòng họ đến sự đoàn kết trong phum, srok và cả cộng 

đồng....Luận án góp phần quan trọng trong quá trình nhìn nhận nguồn gốc của những 

GTVH TN Khmer và cần phát huy ở khía cạnh nào trong xây dụng NTM hiện nay. 

“Về dân số và phân bố dân cư Khmer ở ĐBSCL”, Đinh Văn Liên, (1997), [59]. Công 

trình đề cập đến quá trình phát triển của tôc̣ người, đặc điểm vùng của người Khmer 

sinh sống, nhất là tự nhiên của ĐBSCL đã mang đến nét văn hoá đặc sắc của tôc̣ người, 

tạo ra những nét riêng biệt không bị pha trộn bởi quá trình giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, 

tác giả chưa đề cập đến GTVH của TN và ứng dụng những giá trị đó như thế nào trong 

giai đoạn hiện nay. 

“Về sân khấu truyền thống Khmer Nam bộ”. Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Sóc 

Trăng và Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, (1998), 

[89]. Tập sách là một tập hợp các bài tham luận trong một cuộc hội thảo về sân khấu 

truyền thống của người Khmer Nam Bộ và miêu tả chi tiết về từng loại hình sân khấu 

tiêu biểu của người Khmer và Hội thảo cũng kịp đặt ra vấn đề cần bảo tồn và phát huy 

vốn văn hóa truyền thống, nghệ thuật sân khấu của người Khmer ở Nam bộ. 

“Một số lễ tục dân gian người Khmer Đồng bằng Sông Cửu long”, Trần Văn Bổn, 

(1999), [12]. Tác giả tập trung đi sâu vào tìm hiểu và giới thiệu một mảng đời sống văn 

hóa tinh thần của người Khmer Nam Bộ, thể hiện qua các nghi lễ vòng đời người và một 

số lễ tục dân gian phổ biến của người Khmer…Việc thực hành các nghi lễ này, thường 

kết hợp với hội đã làm cho cuộc sống người Khmer vừa vui tươi, vừa là chỗ dựa tinh thần 

và vừa củng cố sự gắn bó trong và ngoài cộng đồng. Qua những lễ hội, rút ra được những 

GTVH truyền thống vẫn còn được lưu giữ. 

“Phát triển đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ trong công 

cuộc đổi mới hiện nay", Trần Thanh Nam, (2001), [68]. Tác giả đã phân tích vai trò của 

đời sống tinh thần Khmer trong sự phát triển xã hội, trong đó có nhiều yếu tố thuộc về 

văn hóa và những yếu tố ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người Khmer đương đại. 

http://thuvientravinh.org.vn:83/browse?type=author&value=%C4%90inh+V%C4%83n+Li%C3%AAn
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Luận án là cơ sở quan trọng để bản thân kế thừa trong đề tài nghiên cứu của mình, góp 

phần làm phong phú thêm những giá trị tinh thần của người Khmer và vận dụng nó 

trong quá trình xây dựng NTM ở TNB hiện nay. 

“Vài nét về người Khmer Nam bộ”, Nguyễn Mạnh Cường, (2002), [19]. Tác giả 

phản ánh văn hóa người Khmer Nam bộ, văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập 

quán, lễ hội, tâm lý, lối sống đến các chùa, tranh tượng, nhạc cụ…tác giả cũng đặt ra 

những vấn đề là làm sao để duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Khmer trong điều kiện 

Việt Nam đang trên đường hiện đại hóa (HĐH) như hiện nay.    

“Các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ”, Sơn Phước Hoan, (cb), 

Sơn Ngọc San, Danh Sên, (2002), [42]. Nhóm tác giả khái quát các lễ hội của người 

Khmer và hầu như tất cả các lễ hội lớn nhỏ trong năm đều được thực hiện tại ngôi chùa 

là chính. Đây là những giá trị trường tồn với thời gian và không có sự tác động bởi nhịp 

sống hiện đại, là tư liệu quý để bản thân kế thừa. 

“Thực trạng kinh tế, xã hội và những giải pháp xóa đói giảm nghèo ở người 

Khmer tỉnh Sóc Trăng”, Ngô Văn Lệ và Nguyễn Văn Tiệp, (2003), [54]. Các tác giả 

cho người đọc thấy được tình cảnh của người Khmer hiện nay, mặc dù đã gần 30 năm 

sau ngày giải phóng, nhưng người Khmer ở Sóc Trăng vẫn còn nhiều khó khăn trong 

cuộc sống và công trình nêu ra một số kiến nghị như: cần đẩy mạnh vai trò của Nhà 

nước và sự tham gia của cộng đồng thực hiện xóa đói giảm nghèo. Công trình đã giúp 

cho luận án có cách nhìn nhiều chiều về đời sống kinh tế của TN Khmer Sóc Trăng nói 

riêng và TNB nói chung. 

“Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng”, (2000), “Nam Bộ, dân tộc và tôn giáo”, 

Trần Hồng Liên, (chủ biên), (2005), [56], [57]. Nhiều bài nghiên cứu liên quan đến các DT 

thiểu số ở Sóc Trăng, phần lớn chuyên canh về NN gieo trồng lúa nước và một vài nghề thủ 

công như dệt chiếu, đan mây tre v.v…. Ở Sóc Trăng, người Khmer có nhiều ngôi chùa thờ 

Phật cổ kính và Phật giáo có vai trò, vị trí quan trọng trong nhiều mặt của đời sống. Bên 

cạnh đó, hai cuốn sách, có đề cập đến những kết quả nghiên cứu về TN Khmer, những kết 

quả này đã góp phần tích cực phục vụ cho việc thực hiện chính sách DT của Đảng và Nhà 

nước đối với người Khmer Nam bộ.  

“Người Khmer ở Kiên Giang”, Đoàn Thanh Nô, (2003) [76]. Theo đó, tác giả cho 

rằng người Khmer Kiên Giang đã xuất hiện từ khá sớm ở vùng này, nơi đây có điều 

kiện thuận lợi để lưu dân trao đổi và mua bán hàng thủ công, mỹ nghệ giữa người 

Khmer hai bên biên giới. Chính vì vậy, người Khmer Kiên Giang ngày nay lưu giữ 
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nhiều GTVH truyền thống so với các địa phương khác trong khu vực, mang sắc thái 

đậm dấu ấn của văn hóa TN bản địa.  

“100 làn điệu dân ca Khmer”, Nguyễn Văn Hoa, (2004), (sưu tầm), [39]. Công 

trình đã giới thiệu tất cả những làng điệu dân ca truyền thống của TN Khmer nói chung 

và Khmer TNB nói riêng, phần hai của cuốn sách cũng giới thiệu những nghệ Nhân dân 

ca tiêu biểu của TN Khmer vùng đất TNB. Công trình có ý nghĩa lớn trong việc lưu giữ 

những giá trị truyền thống của TN Khmer, góp phần quan trọng trong bảo tồn và phát 

triển những giá trị tốt đẹp đó trong giai đoạn hiện nay. 

Chùa Khmer Nam Bô ̣với văn hóa đương đaị”, Hà Lý, (2004), [64]. Công trình phân 

tích một cách sâu sắc chùa Khmer và vai trò của nó đối với dân tôc̣ Khmer từ đó đề xuất 

những giải pháp phát huy môṭ loại thiết chế của tôn giáo đó là nhà chùa phâṭ giáo Nam 

Tông  trong công tác xây dưṇg đời sống văn hoá ở cơ sở hiêṇ nay. Công trình chưa đề cập 

đến những giá trị có thể mang lại từ những nét sinh hoạt văn hóa đó đối với đời sống 

thường nhật của người Khmer gắn với ngôi chùa thiêng liêng của mình. 

“Đặc điểm môi sinh và dân số ở vùng người Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long”, 

Đinh Văn Liên, (1998) [60]. Bài viết giới thiệu về đặc điểm môi sinh và sự phân bố cư 

trú của người Khmer ở ĐBSCL. Người Khmer tập trung cư trú ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu… là những vùng ven biển, một số ít hơn ở An Giang, Kiên Giang là 

các địa phương dọc sông Hậu và vùng Tây Nam. Trong kết luận bài viết, tác giả cho 

rằng dân số Khmer ĐBSCL tăng trưởng khá nhanh và cần có sự quan tâm đến chất 

lượng dân số chưa tương ứng với nhu cầu phát triển của khu vực. 

“Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer Tri Tôn”, tâp̣ I, Đảng Bô ̣huyêṇ Tri Tôn, 

An Giang, (2006), [24]. Quyển sách giới thiệu khái quát những hoạt động giúp đỡ lẫn nhau 

cùng phát triển, từng bước ổn định cuộc sống và làm giàu trên vùng đất còn nhiều khó 

khăn, thử thách. Đặc biệt, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người Khmer ở Tri Tôn 

cho đến nay vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng, được ưu tiên bảo tồn gìn giữ…đây là chất 

xúc tác tốt nhưng chưa thúc đẩy những giá trị của TN Khmer TNB. 

“Văn hóa phum, srok người Khmer Tây Nam Bộ và vấn đề xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở”, Trần Văn Ánh, (2010), [10]. Tác giả tập trung phân tích những giá trị và vai 

trò của đời sống phum, srok trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn 

hóa TN Khmer, những giá trị đó là sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại, trong 

việc bảo tồn và phát huy những truyền thống đó trong thời kỳ đẩy mạnh xây dựng NTM 

như hiện nay. 
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“Phật giáo Khmer Nam bộ, những vấn đề nhìn lại”, Viện nghiên cứu tôn giáo, 

(2008), [124]. Khai thác những mặt mạnh, những đóng góp qua các sự kiện lịch sử mà 

người Khmer đã trải qua, đã đạt được những thành tựu tốt đẹp trong lao động sản xuất 

cũng như trong truyền thống văn hóa tâm linh…để mọi người hiểu thêm về TN Khmer.  

“Dân tộc Khmer Nam bộ”, Phan An, (2009), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, [4]. 

Tác giả đi sâu tìm hiểu và phân tích về lịch sử về điều kiện dân cư, thực trạng đời sống 

KT - XH, bản sắc văn hóa TN của cộng đồng cư dân Khmer tại ĐBSCL và đặc biệt 

cuốn sách cũng giới thiệu sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc của TN Khmer anh em trong 

đại gia đình DT Việt Nam. 

“Văn hoá khmer Nam Bô ̣ nét đep̣ trong bản sắc văn hoá Viêṭ Nam”, Phạm Thị 

Phương Hạnh, (chủ biên), Lương Minh Hinh, Vũ Thống Nhất, Huỳnh Công Tín, 

(2011), [35]. Các tác giả đã khái quát về người Khmer Nam bô.̣ Môṭ số phong tục, tín 

ngưỡng, tôn giáo, lê ̃hôị, văn hoá, nghê ̣thuâṭ, ngành nghề truyền thống...thể hiện những 

nét bản sắc vô cùng độc đáo đã đóng góp vào sự đa dạng, phong phú của văn hóa TNB. 

Tuy nhiên, quyển sách thiếu vắng phân tích về GTVH của chính những sinh hoạt đó 

mang lại để bổ sung vào kho tàng văn hóa dân gian của DT. 

“Nghi lê ̃vòng đời người Khmer tỉnh Sóc Trăng”, Võ Thanh Hùng, (2011), [46]. 

Giới thiêụ khái quát về người Khmer ở Sóc Trăng. Trình bày về quan niêṃ của người 

Khmer về vòng đời và những nghi lê ̃vòng đời người Khmer tỉnh Sóc Trăng nhìn từ góc 

đô ̣văn hóa. Đây là công trình có ý nghĩa về mặt văn hóa phản ánh những nét văn hóa 

đặc trưng của người Khmer vùng TNB nói chung và Sóc Trăngnói riêng.  

“Tình hình song ngữ Khmer – Việt tại Đồng Bằng Sông Cửu Long– Một số vấn đề 

lý thuyết và thực tiễn”, Đinh Lư Giang, (2011), [31]. Luận án khẳng định, sự pha trộn 

ngôn ngữ trong quá trình cộng cư không thể tránh khỏi nhất là giữa tiếng Khmer với 

tiếng Việt. Tiếng nói, chữ viết là cơ sở khẳng định những GTVH của TN trường tồn 

trong lòng của một xã hội. Văn hóa sẽ bị diệt vong nếu như tiếng nói và chữ viết không 

còn tồn tại, luận án là cơ sở quan trọng để định hướng cho việc bảo tồn tiếng nói và chữ 

viết Khmer ở TNB hiện nay. 

“Nghệ thuật múa truyền thống Khmer Nam Bộ”, Lê Ngọc Canh, (2013), [13]. 

Cuốn sách tập trung miêu tả những điệu múa truyền thống của người Khmer, đây là một 

trong những phương thức lưu giữ nghệ thuật quan trọng không thể thiếu của quá trình 

bảo tồn truyền thống của TN. Cuốn sách phản ánh một trong nhiều khía cạnh của văn 

hóa TN Khmer TNB. 



15 

 

“Phật giáo Nam Tông  Khmer đồng hành cùng dân tộc”, Viện nghiên cứu tôn 

giáo, Học viện Phật giáo Nam Tông  Khmer, (2014), [125]. Hội thảo làm rõ về thế giới 

quan - nhân sinh quan Phật giáo, triết học chính trị - xã hội Phật giáo, đạo đức học Phật 

giáo, văn hóa và giáo dục Phật giáo cũng như hình thái đặc sắc của Phật giáo Nam Tông  

Khmer. Với sự đóng góp trí tuệ của các nhà nghiên cứu, các nhà Phật học, Hội thảo đã 

thống nhất rất cao về những đóng góp của cộng đồng Phật giáo Nam Tông  Khmer dành 

cho đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện tại. Qua các 

bài viết giúp cho nghiên cứu sinh thấy được vai trò to lớn của Phật giáo trong đời sống 

tinh thần của người Khmer và nay. 

“Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer trong bối cảnh 

toàn cầu hóa hiện nay”, Nguyễn Tiến Dũng, (2015), [23]. Tác giả đi sâu phân tích bản 

sắc của người Khmer, giá trị văn hoá truyền thống tạo thành bản sắc văn hóa DT, là 

điểm khu biệt cộng đồng DT này với cộng đồng DT khác, “trong bối cảnh toàn cầu hóa 

sẽ không có toàn cầu hóa văn hoá theo kiểu đồhng nhất văn hoá toàn cầu”. Với nhận 

thức đó, Luận án đi vào thực chất và đặt ra tính cấp bách giữ gìn bản sắc văn hóa DT 

trong môi trường hội nhập như hiện nay. 

“Phong tục, lễ nghi và tranh ký tự dân tộc Khmer Nam bộ”, Sang Sết, [85]. Công 

trình giới thiệu tất cả những phong tục, nghi lễ và những tranh ký tự truyền thống của 

người Khmer, qua đây có thể thấy GTVH Khmer ẩn chứa bởi từng nghi thức, phong tục 

và trong tranh ký tự được thể hiện trên tường, cổng, mái…của ngôi chùa Khmer. Công 

trình chưa lột tả hết những giá trị ẩn chứa trong những đường nét hay phong tục và nghi 

lễ truyền thống của người Khmer. 

1.1.1.2.  Bài báo khoa học về văn hóa Khmer 

Lĩnh vực văn hóa – tộc người, các học giả tập trung nghiên cứu thực trạng, cảnh 

báo các yếu tố làm mai một văn hóa Khmer và tìm những giải pháp bảo tồn phát huy 

các GTVH truyền thống của TN trong quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa như hiện 

nay, khắc họa bản sắc người Khmer nơi tuyến biên giới và vai trò của ngôi chùa trong 

việc gìn giữ văn nghệ dân gian hiện nay, những tác động của các yếu tố truyền thống, 

phong tục, tâp̣ quán của đồng bào Khmer, Phâṭ giáo Nam Tông  Khmer tới sư ̣phát triển 

nông nghiêp̣ và xây dưṇg NTM…. các nghiên cứu về nhận diện văn hóa Khmer Vùng 

TNB cũng được sự quan tâm từ phía học giả như bài viết “Một nét văn hóa của người 

Khmer Nam Bộ”, Nguyễn Thị Phương Thoa, (2009), [103]. Các yếu tố Giao lưu văn 
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hóa giữa các dân tộc ở Nam Bộ và vai trò của nó trong sự phát triển của văn hóa Việt 

Nam”, Trần Ngọc Thêm, (2013),  [97] hoặc “Bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của 

Phật giáo Nam Tông  Khmer vùng Tây Nam Bộ”, Lê Tấn Lợi, (2015), [62] hay Giữ gìn 

và phát huy giá trị văn hóa Khmer Nam Bô”̣, Nguyêñ Văn Sỹ, (2016), [90]. …ngoài ra, 

trong lĩnh vực TN, các học giả tập trung nghiên cứu tổng thể về người Khmer ở 

ĐBSCL, nghiên cứu về lĩnh vực dân trí TN, dân cư và phát triển xã hội bền vững của 

TN như bài viết của Bùi Thiết Côn, (2014), Phát triển xã hội bền vững vùng đồng bào 

dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh: Quan điểm và giải pháp” [18]. 

Lĩnh vực lễ hội – tín ngưỡng, các học giả tập trung phác họa và làm  thêm những nét 

đẹp trong lễ hội của đời sống tâm linh TN, nêu bật những đặc điểm chính trong văn hóa 

tâm linh Khmer TNB, tiêu biểu như bài viết “Vài đặc điểm về đời sống tâm linh của người 

Khmer Nam Bộ”, Liêu Ngọc Ân, (2013), [10]; Lễ hội truyền thống chùa Khmer Tây Nam 

Bộ”, Võ Văn Thắng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Ngọc Thơ, (2016), [95].  

Trong lĩnh vực tín ngưỡng các tác giả cũng cho đọc giả có cách nhìn đa dạng, 

nhiều chiều trong nghi lễ NN, tín ngưỡng thờ thần Krud trong đời sống người Khmer, 

nghi lễ thờ Thần Mặt Trăng, biểu tượng cá sấu trong văn hóa Khmer, những hình tượng 

điêu khắc trong chùa Khmer…tiêu biểu như bài viết “Hình tượng điêu khắc ở chùa 

Khmer Nam Bộ qua truyện kể dân gian”, Phạm Tiết Khánh, (2014), [51], các học giả 

cũng quan tâm đến sự chuyển đổi tôn giáo của TN như bài viết “Chuyển đổi tôn giáo 

của dân tộc Khmer, Hoa và Chăm ở Tây Nam Bộ hiện nay”, Phú Văn Hẳn, (2014), [37], 

hay bài viết về “Lễ hội NN cổ truyền ở người Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”, 

Nguyễn Xuân Nghĩa, (1987), [71]. 

Ngoài ra, lĩnh vực đời sống kinh tế của người Khmer cũng được khá nhiều học giả 

quan tâm và kiến nghị với chính phủ, những tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong 

thực hiện các chính sách nhằm quan tâm đến người Khmer và TNB; kiến nghị lưu giữ 

ngành nghề truyền thống người Khmer như nghề sản xuất đất nung; những chính sách 

liên quan đến bảo tồn và phát huy các GTVH Khmer… tiêu biểu như bài viết Quan 

điểm và giải pháp đối với những ND Khmer không có đất và thiếu đất sản xuất NN tại 

tỉnh Sóc Trăng”, Lê Ngọc Thắng, (2005), [92], đứng về góc độ lịch sử, có những học 

giả cũng phác họa chính sách của Vương triều Nguyễn đối với người Khmer, tạo cho 

độc giả có cách nhìn tổng thể về sự tồn tại và phát triển của TN Khmer TNB như: Chính 

sách của vương triều Nguyễn đối với dân tộc Khmer ở Nam bộ”, Nguyễn Minh Tường, 

(2013), [109]. 

http://vicas.org.vn:81/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Tr%E1%BA%A7n,%20Ph%E1%BB%8Fng%20Di%E1%BB%81u%22
http://vicas.org.vn:81/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22V%C3%B5,%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng%22
http://vicas.org.vn:81/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Nguy%E1%BB%85n%20H%C3%B9ng%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%22
http://vicas.org.vn:81/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%C6%A1%22
http://vicas.org.vn:81/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22L%C3%AA,%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BA%AFng%22
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Nhìn chung, với nhiều góc nhìn khác nhau, các học giả đã biểu đạt sự đa dạng văn 

hóa của vùng với ba nét văn hóa cơ bản nhất của 3 TN Kinh, Hoa, Khmer. Cốt lõi và chi 

phối sự đa dạng văn hóa đó là nét văn hóa của TN đa số (người Kinh), nhưng văn hóa 

Khmer cũng góp phần tạo ra sắc màu văn hóa độc đáo của vùng. Bằng góc nhìn của 

mình, các học giả đã thể hiện nét riêng biệt của văn hóa Khmer từ ăn, mặc, ở, lễ hội, đời 

sống văn hóa vật chất cũng như tinh thần của TN ….Các công trình nghiên cứu của các 

tác giả đã nêu khái quát, đặc trưng riêng biệt của văn hóa Khmer, điều đó đã tạo nên 

những giá trị đặc sắc của văn hóa vùng. Các kết quả nghiên cứu thể hiện sự nhận định, 

đánh giá xác đáng các giá trị của văn hóa Khmer, những giá trị ấy sẽ là động lực nhằm 

góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển NN, NT nước ta hiện nay. 

1.1.2. Tài liệu sách, công trình nghiên cứu, luận án, luận văn, bài báo khoa học về 

giá trị và giá trị văn hóa Khmer 

1.1.2.1. Tài liệu sách, công trình nghiên cứu, luận án, luận văn về giá trị và giá trị 

văn hóa Khmer 

GTVH là một phạm trù rộng và mang tính trừu tượng cao, đồng thời cũng mang 

tính lịch sử, cụ thể. Ở mỗi TN sẽ có những GTVH riêng biệt, đây là yếu tố “căn cước” 

của TN, không có sự pha trộn giữa GTVH này và GTVH khác. Nhận thức về giá trị và 

GTVH có rất nhiều học giả nghiên cứu về vấn đề này. 

“Kế thừa giá trị truyền thống văn hóa dân tộc trong việc xây dựng nền văn hóa 

nghệ thuật Việt Nam hiện nay” Cù Huy Chử, (1995), [17]; “Kế thừa và phát huy các 

GTVH truyền thống dân tộc trong việc xây dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay”, Võ Văn 

Thắng, (2005), [94]. Các tác giả phân tích các GTVH truyền thống của DT Việt Nam, 

làm rõ những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các GTVH truyền thống, những vấn 

đề bức xúc hiện nay cần giải quyết để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt tiêu cực 

của văn hóa truyền thống từ đó đề ra các giải pháp phát huy các giá trị đó trong xây 

dựng nền văn hóa nghệ thuật, lối sống Việt Nam. Những kết luận nêu trong luận án có 

tác dụng gợi ý cho việc nghiên cứu văn hóa Khmer và khái quát những giá trị nổi bật 

của văn hóa Khmer. 

“Giá trị học”, Phạm Minh Hạc, (2010), [34]. Theo cách nhìn của tác giả, sự tồn tại 

của xã hội đã tồn tại giá trị quan, từ GTVH đến giá trị con người, cuối cùng là giá trị 

nhân lực chứa đựng lực lượng bản chất của con người. Như vậy, giá trị là cái tồn tại 

cùng với sự tồn tại của xã hội và sự nhận thức nó của con người là tuyệt nhiên quan 
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trọng, trong đó có giá trị chung và giá trị riêng của con người. Và “GTVH Khmer vùng 

ĐBSCL”, Huỳnh Thanh Quang, (2011), [80]. Dưới góc nhìn triết học, tác giả cho rằng 

“GTVH chỉ tính có ích, có ý nghĩa của một sự vật hiện tượng tự nhiên hay xã hội có khả 

năng thỏa mãn nhu cầu của con người..” và “GTVH truyền thống dân tộc với việc xây 

dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay”, Lương Gia Ban, Nguyễn Thế Kiệt, 

(2014), [12]. Theo đó, các tác giả khẳng định rằng “Giá trị là khách quan, nghĩa là sự 

xuất hiện hay tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người mà nó phụ thuộc 

sự xuất hiện, tồn tại hay mất đi một nhu cầu đó của con người”, nó có tác dụng định 

hướng, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động của xã hội nhằm vươn tới cái đúng, cái tốt, 

cái đẹp, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Có thể nói đây là những công trình nền móng để tác 

giả có thể vận dụng thao tác hóa khái niệm GTVH TN Khmer TNB. 

“Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai ở tỉnh Gia Lai 

trong môi trường văn hóa đương đại”, Lê Văn Liêm, (2010), [123]. Luận án tập trung 

làm rõ nội hàm của khái niệm kế thừa và phát huy, theo nhận định của tác giả cả hai 

khái niệm này luôn bổ sung và bổ trợ cho nhau để hoàn thiện GTVH TN. Kế thừa là mã 

hóa để chọn lọc các hạt nhân tiêu biểu của các giá trị truyền thống văn hóa DT, còn phát 

huy trên nền tảng sự kế thừa. Luận án giúp cho đề tài có cái nhìn toàn diện hơn về kế 

thừa và phát huy những GTVH Khmer trong xây dựng NTM hiện nay. 

“Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi 

mới và hội nhập”, Ngô Đức Thịnh, (Chủ biên), (2010), [100]. Được rút ra từ đề tài trọng 

điểm cấp Nhà nước (KX03.14/06-10), nhóm nghiên cứu tập trung tổng kết và rút ra 

những giá trị tiêu biểu của văn hóa truyền thống Việt Nam thể hiện ở bảng GTVH tổng 

thể như: các giá trị bộ phận thể hiện trên các phương diện của đời sống như ứng xử và 

khai thác tài nguyên thiên nhiên, lao động sản xuất, ứng xử xã hội và quản lý cộng đồng; 

sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, đời sống tâm linh, giao lưu văn hóa, sự nghiệp giữ nước. 

Những GTVH trong các lĩnh vực nêu trên từ lâu đã kết tinh thành các di sản văn hóa và 

giá trị đó không chỉ có ở người Kinh mà còn ở TN thiểu số.  

“Giá trị văn hóa Việt Nam, truyền thống và biến đổi”, Ngô Đức Thịnh, (2014), 

[100]. Tác giả không chỉ nhìn nhận văn hóa Việt Nam trong dòng chảy lịch sử DT mà 

còn đặt trong bối cảnh không gian văn hóa thế giới. Đồng thời tác giả cũng luận giải: 

bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và toàn cầu hóa, hệ giá trị truyền thống Việt Nam 

cũng có nhiều biến đổi để phù hợp với hoàn cảnh mới, nhưng bất cứ giai đoạn lịch sử 

nào, các GTVH yêu nước, đoàn kết vẫn giữ nguyên vị trí đứng đầu trong quan niệm của 
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người dân, bởi nó là giá trị căn cốt, độc đáo, là tinh hoa của bản sắc DT Việt Nam. Con 

người Việt Nam – chủ thể của quá trình biến đổi văn hóa không những tiếp thu những 

giá trị ưu việt của văn hóa nhân loại mà còn gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của 

DT, đồng thời gạt bỏ những nhận thức lệch lạc, những yếu tố phản giá trị trong đời sống 

văn hóa để hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Công trình là nền tảng để luận án 

có thể bóc tách nên những giá trị vốn có của TN Khmer TNB. 

“Một số vấn đề về hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn hiện tại”, Trần Ngọc Thêm 

(chủ biên), (2015), [98]. Theo đó, tác giả khẳng định rằng “giá trị là phẩm chất của 

khách thể được bộc lộ trong một hệ tọa độ C-K-T, trong đó phẩm chất của khách thể 

được khúc xạ qua đánh giá của chủ thể xét trong quan hệ giữa chủ thể với khách thể và 

giữa khách thể với nhau”, GTVH thường đặt ngang hàng cùng với các giá trị khác và 

cũng theo tác giả coi văn hóa là giá trị thì tất cả những hoạt động của văn hóa là hoạt 

động giá trị và có thể chia làm hai loại giá trị tự nhiên và giá trị nhân sinh. Từ nhìn nhận 

trên, thấy rằng GTVH phải xét trong bối cảnh không gian, thời gian và chủ thể thừa 

hưởng nhất định, có nghĩa là GTVH đối với TN này nhưng chưa chắc là GTVH của TN 

khác, không gian khác. Công trình là vốn quý để luận án có thể xây dựng GTVH Khmer 

TNB và đồng thời là thước đo để nhận diện GTVH TN. 

1.1.2.2. Bài báo khoa học về giá trị và giá trị văn hóa Khmer 

Các công trình khẳng định GTVH đều có sự biến đổi dưới tác động của các nhân tố 

xã hội như tổ chức xã hội, cấu trúc xã hội, kinh tế, chính trị xã hội, hội nhập quốc tế 

v.v…do vậy cần xét về lĩnh vực văn hóa, toàn cầu hóa không chỉ tạo ra cơ hội cho các 

quốc gia, DT mở rộng sự giao lưu, hiểu biết và xích lại gần nhau, mà còn đặt những 

GTVH truyền thống của mỗi DT trước nhiều thách thức to lớn. Tiêu biểu như nhận định 

của Nguyễn Đình Tường, (2006), [108] trong công trình “Giữ gìn và phát huy GTVH 

truyền thống ở Việt Nam trước tác động của toàn cầu hóa”, hay công trình “Về khái niệm 

GTVH truyền thống”, Võ Văn Thắng, (2010), [96]; “Lý thuyết giá trị và mô hình biến đổi 

giá trị trong nghiên cứu xã hội học”, Vũ Hào Quang, (2014), [79]. Đặc biệt sự nhận định 

của Hồ Sĩ Quý, (2014), [82] trong “Vấn đề giá trị quan Châu Á: nghiên cứu so sánh 

Châu Á và phương Tây”. Qua đây, cho luận án có cái nhìn bao quát hơn và đánh giá khoa 

học hơn về biến đổi GTVH của TN. 

Tóm lại, từ các công trình trên, giá trị là những gì tốt đẹp nhất của văn hóa TN mà 

nhân loại ở khía cạnh nào đó thừa nhận, nó luôn tồn tại và kế thừa qua các hình thái 

KT-XH. Từng khía cạnh biểu hiện khác nhau, mà giá trị của văn hóa cũng có cách nhìn 

http://www.vjol.info/index.php/phil/article/view/7849
http://www.vjol.info/index.php/phil/article/view/7849
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nhận khác nhau. Chính sự đa dạng của giá trị đó, trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc 

tế như ngày nay, để cho GTVH Việt Nam không bị pha trộn với các giá trị khác, rất 

nhiều học giả công bố những công trình để gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp của văn 

hóa từng TN. Những công trình này có giá trị tham khảo quan trọng cho việc vận dụng 

vào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở vùng đồng bào Khmer sinh sống và nhất là 

trong xây dựng NTM như hiện nay.  

1.2. Các công trình liên quan đến nông thôn mới ở Việt Nam. 

1.2.1. Tài liệu sách, công trình nghiên cứu, luận án, luận văn 

“NN, ND, NT ở Việt Nam và một số nước”, (2000), [72]; “Một số vấn đề NN, ND, 

NT ở các nước và Việt Nam” của Benedict J.tria Kerrkvliet, Jamesscott, Nguyễn Ngọc và 

Đỗ Đức Định, (2000), (dịch) [73], các dịch giả đã sưu tầm và giới thiệu, đã nghiên cứu về 

vai trò, đặc điểm của ND, thiết chế NT ở một số nước trên thế giới và những kết quả bước 

đầu trong nghiên cứu làng truyền thống ở Việt Nam. Góp phần cho đề tài có nhìn tổng 

quan trong vấn đề xây dựng NTM của các nước trong khu vực, tránh được cách nhìn 

thiện cận của luận án. 

"Lý luận và thực tiễn xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa", Cù Ngọc Hưởng, 

(dịch), (2006), [50]. Dịch giả cho thấy: Xây dưṇg NTM XHCN là việc giải quyết các 

vấn đề “tam nông” (NN, NT, ND) trong môṭ bối cảnh xã hôị, kinh tế, chính trị, văn hóa 

đăc̣ thù, là quá trình xây dưṇg các hình thái làng xã khác nhau trong những thời điểm 

lịch sử khác nhau và tại các khu vưc̣ khác nhau, mang đăc̣ tính thời đaị và ý nghĩa thưc̣ 

tế riêng. Phần cuối bài viết này nêu ra hai vấn đề mang tính chất khuynh hướng rất đáng 

chú ý trong quá trình nghiên cứu và thưc̣ tiêñ xây dưṇg NTM thời đại ngày nay: thứ 

nhất, là sự phù phiếm và trống rỗng đằng sau làn sóng nghiên cứu xây dưṇg NTM, thứ 

hai, là vấn đề khuynh hướng phong trào hóa, chính trị hóa sự nghiệp xây dưṇg NTM. 

“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở nước ta”, Hoàng Ngọc Hòa, (2008), [44]. ND, NN đã có những đóng 

góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước. Thế nhưng, ngày nay họ là những người ít 

được hưởng lợi nhất trong công cuộc đổi mới của đất nước. Nếu như không quan tâm 

đến họ, không coi phát triển là vì con người thì chắc chắn sự phát triển ấy sẽ không thể 

bền vững. Vì vậy, phải có nhận thức đúng đắn, hành động đúng đắn thì những lý luận 

của Đảng và Nhà nước mới đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất.…làm cho NN, 

ND, NT được phát triển đúng tầm của nó. 
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"Phát triển NT bền vững những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới", Trần 

Ngọc Ngoạn, (2008), [70]. Tiếp cận đến vấn đề lý luận và kinh nghiệm trong phát triển 

NT bền vững; làm rõ được những vấn đề: phát triển NT bền vững - một yêu cầu phát 

triển mới của các quốc gia trên thế giới; khuôn khổ lý thuyết làm cơ sở cho phát triển 

bền vững NT và một số kinh nghiệm quốc tế trong việc ứng dụng các phương pháp 

nhằm phát triển bền vững NT. Trong đó, phát triển NT bền vững được đề cập thể hiện 

trên 3 trụ cột chính: một là, phát triển bền vững kinh tế NT; hai là, phát triển bền vững 

xã hội NT; ba là, tăng cường bảo vệ, quản lý môi trường tự nhiên. 

“NN, ND, NT Việt Nam hôm nay và mai sau”, (2008), [86] và “Kinh nghiệm quốc 

tế về NN, ND, NT trong quá trình công nghiệp hóa”, Đặng Kim Sơn, (2008), [84]. Tác 

giả phân tích những mặt tích cực và hạn chế của NN, NT Việt Nam trong quá trình 

CNH cũng đã xảy ra ở các nước, nhất là các nước có đặc điểm giống như nước ta, trong 

quá trình CNH và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình 

tiến hành xây dựng NTM. 

“Xây dựng mô hình nông thôn mới ở nước ta hiện nay”, Phan Xuân Sơn và 

Nguyễn Cảnh, (2009), [87]. Các tác giả phân tích chủ yếu ba vấn đề: thứ nhất, NT Việt 

Nam trước yêu cầu mới; thứ hai, hình dung ban đầu về những TC của mô hình NTM; 

thứ ba, về những nhân tố chính của mô hình NTM như: kinh tế, chính trị, văn hóa, con 

người, môi trường... Các nội dung trên trong cấu trúc mô hình NTM có mối liên hệ chặt 

chẽ với nhau. Nhà nước đóng vai trò chỉ đạo, tổ chức điều hành quá trình hoạch định và 

thực thi chính sách, xây dựng đề án, cơ chế, tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, 

nguồn lực, tạo điều kiện, động viên tinh thần. Nhân dân tự nguyện tham gia, chủ động 

trong thực thi và hoạch định chính sách. 

“Xây dựng nông thôn mới, khảo sát và đánh giá”, Trần Minh Yến, (2012), [127]. 

Các tác giả khảo sát và phân tích thực trạng triển khai thí điểm mô hình xây dựng NTM 

và từ đó đề xuất, rút ra những ưu và nhược điểm trong quá trình triển khai đại trà chủ 

trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước. 

"Đường lối phát triển kinh tế NN của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (1986-2011)", Nguyễn Ngọc Hà, (2012), [33]. Đường lối đã tập trung làm rõ những 

điều kiện lịch sử và quá trình hình thành những quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế 

NN gắn với xây dựng xã hội NT Việt Nam văn minh hiện đại. Trong đó, trọng tâm là vấn 

đề Đảng lãnh đạo thực hiện đổi mới cơ chế quản lý trong NN, quản lý ruộng đất, giải 

phóng sức lao động, phát huy sự năng động, sáng tạo của người ND... 
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"Xây dựng nông thôn mới những vấn đề lý luận và thực tiễn", Vũ Văn Phúc, 

(2012), [78]. Với nhiều bài viết của các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan trung ương, 

địa phương, các ngành, các cấp về xây dựng NTM như: Những vấn đề lý luận chung và 

kinh nghiệm quốc tế về xây dựng NTM, đặc biệt thực tiễn xây dựng NTM ở Việt Nam, 

được trình bày khá phong phú về thực tiễn triển khai xây dựng NTM ở một số tỉnh: Lào 

Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lai Châu... 

“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai 

đoạn 2011-2020”, Nguyễn Thị Tố Quyên, (2012), [83]. Tác giả đề cập đến vấn đề NN, 

ND, NT Việt Nam trước những bối cảnh, cơ hội và thách thức trong mô hình tăng trưởng 

kinh tế. Trong đó, lý thuyết về NN, NT đã được phân tích qua ba trường phái chính: thứ 

nhất, đề cao vai trò của NN, coi NN là cơ sở hay tiền đề cho quá trình CNH; thứ hai, với 

quan điểm tiến thẳng vào CNH, ĐT hóa; thứ ba, với tư tưởng kết hợp hài hòa giữa NN và 

công nghiệp, NT và ĐT trong quá trình phát triển. Ngoài ra, cuốn sách còn phân tích thực 

trạng một số điểm nổi bật về NN, NT, ND từ năm 2000 đến nay trên các mặt thành công 

và những vấn đề tồn tại chủ yếu của NN, ND và NT trong mô hình tăng trưởng kinh tế 

hiện nay. 

“Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh”, 

Nguyễn văn Hùng, (2015), [47]. Tác giả tập trung phân tích thực trạng và đề ra những 

giải pháp xây dựng NTM và vấn đề phát triển KT-XH của địa phương. Mặc dù đề tài 

tập trung lĩnh vực kinh tế, nhưng thông qua đề tài cũng phản ánh một khía cạnh trong 

nhiều khía cạnh của xây dựng NTM hiện nay.  

“Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay” (nghiên cứu Vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ), Phạm Đi, (2016), [28]. Cuốn sách đã tìm hiểu, nghiên cứu việc xây dựng 

NTM của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, phát hiện những khó khăn, vấn đề mới phát 

sinh, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra một số giải pháp thực hiện tốt chủ trương 

xây dựng NTM. 

1.2.2. Tạp chí khoa học 

Nghiên cứu về định hướng trong xây dựng nông thôn mới, các tác giả đều nêu lên sự 

cần thiết để tiến hành xây dựng NTM, trong điều kiện thực tiễn khá bức bách, lý luận đã 

chín muồi và triển khai xây dựng NTM là hợp lòng dân và xây dựng NTM thực chất là con 

đường đưa NN, ND, NT Việt Nam quá độ lên CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác 

họa ý tưởng từ khi phát động phong trào xây dựng Đời sống mới cách nay gần 70 năm 



23 

 

(năm 1947). Tiêu biểu là những bài viết như: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dụng nông 

thôn mới”, Nguyễn Minh Hoài, (2011), [43], “Xây dựng nông thôn mới – sự nghiệp lớn và 

lâu dài”, Phan Thành Khôi, (2014), [53]; “Quan điểm của Đảng ta về xây dựng nông 

thôn mới”, Nguyễn Thị Hồng Ninh, (2014), [75]; “Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới 

trong giai đoạn hiện nay - tiếp nối sự nghiệp xây dựng Đời sống mới ở NT Việt Nam qua 

gần 70 năm”, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Xuân Thành, (2016), [69], “Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, Hồ Xuân Hùng, (2012), [48], “Vấn đề NN, ND 

và NT – Nhìn từ góc độ giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa”, Lại Ngọc Hải, 

(2008), [35].  

Nghiên cứu trong đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới hiện nay, chỉ ra 

những vấn đề bất cập và đề xuất một số giải pháp về chính sách nhằm hoàn thiện 

Chương trình NTM ở nước ta. Sự chưa phù hợp trong bộ TC đánh giá cách tiếp cận 

“dội ở trên xuống”, sự thiên lệch trong lựa chọn, chất lượng quy hoạch NTM thấp chưa 

phát huy thật tốt sự tham gia của dân, chưa chú trọng đầu tư phát triển kinh tế, nhân lực 

và thể chế, thiếu sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, trình độ và năng lực quản lý của 

cán bộ cơ sở còn hạn chế là nguyên nhân cơ bản làm cho hiệu quả các chương trình phát 

triển NT thấp. Tập trung vào những bài viết như: "Xây dựng nông thôn mới thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa", Hương Nguyên, (2012), [74]. “Về Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới”;“Chương trình nông thôn mới ở Việt Nam - Một số 

vốn đề đặt ra và kiến nghị”, Đỗ Kim Chung, Kim Thị Dung, (2012), [16]; “Xây dựng 

nông thôn mới: Vấn đề quy hoạch và huy động các nguồn tài chính”, Đoàn Phạm Hà 

Trang, (2012), [106]; Đánh giá tình hình thực hiện TC môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội”, Nguyễn Mậu Thái, Tô Dũng Tiến, 

Nguyễn Mậu Dũng, (2014), [91]; “Xây dựng nông thôn mới: một số vấn đề đặt ra”, 

Phạm Tất Thắng, (2015), [93].  

Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, kết quả thử nghiệm xây 

dựng mô hình cho thấy trừ nội dung phát triển kinh tế có kết quả còn hạn chế, phát triển NT 

dựa vào cộng đồng bước đầu phù hợp cho đa số các nội dung xây dựng NTM còn lại, nhất 

là xây dựng công trình cơ sở hạ tầng. Có thể áp dụng ngay cách thức phát triển NT dựa vào 

cộng đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm xây dựng kế hoạch, hỗ trợ khảo sát, thiết kế, 

huy động nguồn lực đóng góp của cộng động, tổ chức xây dựng và giám sát đánh giá. 

Trong đó có bài: "Nghiên cứu hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển NT dựa vào cộng đồng 

để làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển nông thôn mới trong điều 
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kiện của Việt Nam", Nguyễn Quang Dũng, (2010), [21]. “Nghiên cứu ứng dụng phương 

pháp đánh giá NT có sự tham gia của cộng đồng để xây dựng phương pháp và TC giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới ", Nguyễn Tuấn Anh, 

(2011), [8]. 

Tóm lại, với cách nhìn khái quát, các công trình đã phản ánh khá đầy đủ, toàn 

diện, có thống kê số liệu qua các thời kỳ lịch sử xây dựng, phát triển kinh tế NN nước ta 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, nổi bật nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong NN, NT. Đặc 

biệt đã nêu lên được bối cảnh về sự phát triển của nền kinh tế nước ta nói chung, nền 

NN, NT nói riêng. Đó là một cơ sở khoa học để khẳng định vị trí, vai trò của NT trong 

phát triển KT-XH của đất nước, đặt ra yêu cầu xây dựng NTM. 

Các công trình đã phân tích tình hình sản xuất NN, đời sống ND và một số đặc điểm 

về KT-XH NT Việt Nam trong thời gian gần đây đã đánh giá được những thuận lợi, khó 

khăn và xu thế phát triển của xã hội hiện nay. Đây là những gợi ý ban đầu để luận án tiếp 

cận đến bức tranh tổng thể về NT Việt Nam trong điều kiện mới. 

Một số công trình đã tổng kết các cơ chế quản lý, chính sách ruộng đất... đã cung 

cấp những cứ liệu có giá trị cho tác giả nhằm xác định phương hướng và vấn đề ở NT 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Một số công trình nghiên cứu trực tiếp về vấn đề NTM và đã đề cập đến một số khía 

cạnh cơ bản như: khái niệm, đặc trưng của NTM, kinh nghiệm xây dựng NTM ở một số 

nước châu Á, kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai xây dựng NTM ở một số tỉnh trong 

thời gian gần đây về các mặt: thành công, hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong việc 

triển khai thực hiện các TC xây dựng NTM tại từng địa phương. Đây là những tài liệu tham 

khảo hữu ích khi phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng NTM. 

Nhiều công trình đã rút ra bài học trong quá trình xây dựng NTM ở Việt Nam - 

một trong những yếu tố nhận diện NTM. Những vấn đề cần rút ra, trong suốt quá trình 

CNH, phải gắn kết chặt chẽ phát triển công nghiệp, ĐT với NN, NT. Công nghiệp phải 

phục vụ NN, NT, lấy thị trường NT nuôi công nghiệp phát triển, thu hẹp khoảng cách 

thu nhập NT và ĐT... 

1.3. Các công trình nghiên cứu về nông thôn mới ở Tây Nam Bộ 

1.3.1. Tài liệu sách, công trình nghiên cứu, luận án, luận văn 

“Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất NN đa canh thích hợp cho 

vùng đồng bào Khmer xã biên giới Phú Lợi, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang”, 

UBND Tỉnh Kiên Giang, Bộ Khoa học và công nghệ, (2010), [112]. Dự án nằm trong 
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chương trình “xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội NT miền núi giai đoạn 2004-2010”. Kiên Giang nói riêng và 

các tỉnh biên giới TNB nói chung hầu hết là người Khmer sinh sống vùng ven biên giới, 

vì vậy hầu như đa phần là đời sống còn nhiều khó khăn, cơ giới hóa trong NN cũng còn 

lạc hậu…dự án là điều kiện quan trọng phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH NN NT 

vùng biên giới, đây cũng là cơ sở, quan trọng để tiến hành xây dựng NTM vùng biên 

giới thành công.   

“Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại xã 

nông thôn mới Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang”, Nguyễn Phú Sơn, (chủ 

biên), (2012), [87]. Mô hình mang lại lợi ích cho cả “4 nhà”. Đối với ND, lợi ích lớn nhất 

mang lại cho họ là việc làm thay đổi hành vi sản xuất theo hướng “Bán cái thị trường cần, 

chứ không phải bán cái mình có”. Đối với công ty, việc tham gia mô hình liên kết này đã 

góp phần làm gia tăng thương hiệu, xây dựng vùng nguyên liệu. Đối với địa phương, 

thông qua việc tham gia liên kết đã giúp cho cán bộ địa phương nâng cao được năng lực 

quản lý góp phần vào nhiệm vụ xây dựng xã NTM. Cuối cùng, thông qua liên kết này đã 

giúp cho những nhà khoa học bổ sung thêm những cơ sở cho lý thuyết chuỗi giá trị, cũng 

như làm gia tăng sự trải nghiệm về vấn đề liên kết “4 nhà”. 

“Chính sách khuyến khích, hướng dẫn, động viên đồng bào Khmer vùng Tây Nam 

Bộ phát triển NN, xây dựng nông thôn mới”, Nguyễn Thị Thúy Anh, (2014), [7]. 

ĐBSCL, nơi quần cư đông đảo của TN Khmer, quá trình xây dựng NTM đã và đang tác 

động, ảnh hưởng tích cực đến đời sống NT của vùng, những biến đổi đó ảnh hưởng cả 

tích cực và tiêu cực đến đời sống của người Khmer nơi đây. Do vậy, việc xây dựng 

chính sách hỗ trợ, động viên cho đồng bào Khmer rất cấp bách và hết sức cần thiết. Tác 

giả cũng đã đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước và 

các cấp chính quyền địa phương cần có sự quan tâm đúng và kịp thời, để Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sớm thành công tốt đẹp. 

“Nghiên cứu, đánh giá năng lực thích ứng của thanh niên trong xây dựng nông 

thôn mới tại Kiên Giang”, Trần Thanh Dũng, Nguyễn Ngọc Đệ, (2015), [22]. Kết quả 

nghiên cứu khẳng định: Khả năng thích ứng của thanh niên là chưa cao, nhưng trong đó 

xét về mặt nhóm hộ thì nhóm thanh niên có gia đình khá giàu luôn ở mức tốt, kế đến là 

nhóm trung bình, nhóm hộ nghèo có mức thích ứng thấp nhất. Nghiên cứu thấy được 

thái độ của thanh niên đối với NTM và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng 

thích ứng về công nghiệp dịch vụ của thanh niên là tuổi, tham gia HTX/THT, làm 

ruộng, tài chính gia đình, đang đi học, nội trợ, tham gia học nghề, hộ giàu khá, thông tin 

việc làm, trình độ và kinh nghiệm làm việc.  

http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-20767.html
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1.3.2. Tạp chí khoa học 

“Xây dựng nông thôn mới ở Kiên Giang - Kết quả và một số vấn đề đặt ra”, 

Nguyễn Thịnh, (2017), [102]. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM, tỉnh Kiên Giang đã đạt những thành tựu bước đầu quan trọng. Kết cấu hạ tầng 

KT-XH được tăng cường, kinh tế NT có bước phát triển, đời sống Nhân dân được nâng 

cao. Tuy vậy, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đến năm 2020, Kiên Giang phải nỗ lực 

khắc phục nhiều khó khăn, thách thức phía trước. 

Vấn đề xây dựng NTM ở TNB là chủ đề có thể nói “khan hiếm” và “mảnh đất còn 

hoang vắng” chưa được nhiều học giả nghiên cứu. Phần lớn các công trình đi vào từng 

khía cạnh cụ thể của công cuộc xây dựng NTM từng địa phương; những đề tài khoa học 

tập trung vào khía cạnh kinh tế là chính, như việc xây dựng các mô hình kinh tế cho 

thanh niên, mô hình liên kết bốn nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà kinh 

doanh)…Bên cạnh đó, có học giả đánh giá những vấn đề cần khắc phục trong quá trình 

triển khai xây dựng NTM tại địa phương của Vùng TNB. Ngoài ra, cũng có một số học 

giả đặt vấn đề liên quan đến lý luận chung hay nói đúng hơn là cơ sở lý luận tiến hành 

xây dựng và cải cách NT Việt Nam nói chung và TNB nói riêng. Qua những công trình, 

tác giả có cách nhìn khách quan hơn về sự cần thiết tiến hành xây dựng NTM ở TNB. 

1.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Mặc dù đề cập đến những khía cạnh khác nhau của vấn đề giá trị, văn hóa, NN, 

NT, ND; NTM hay vấn đề CNH, HĐH…đạt được nhiều kết quả nhất định và rất phong 

phú; nhưng các kết quả nghiên cứu về phát huy các GTVH Khmer và từ lý luận đến 

thực tiễn triển khai xây dựng NTM đang đặt ra nhiều vấn đề cần làm như: nội hàm 

GTVH Khmer TNB; vận dụng những giá trị đó vào trong xây dựng NTM; thực tiễn 

phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB, những hạn chế, nguyên nhân và 

dự báo những yếu tố tác động đến GTVH Khmer, cũng đề xuất khuyến nghị cụ thể 

nhằm phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB giai đoạn tới còn khiêm tốn 

và cần đào sâu nghiên cứu một cách có hệ thống để GTVH TN nói chung, người Khmer 

TNB nói riêng có thể trở thành động lực thật sự trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội (KTXH) của đất nước. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

Qua lược khảo lịch sử vấn đề nhận thấy, giá trị, văn hóa được rất nhiều học giả khai 

thác ở nhiều khía cạnh, cách nhìn khác nhau tạo ra sự đa dạng của vấn đề đang nghiên 

cứu, đây là cơ sở quan trọng để luận án có cái nhìn toàn cục và định hướng nghiên cứu 

không bị trùng lắp. 

Trên cơ sở lược khảo vấn đề, luận án có thể kế thừa thành tựu của những người đi 

trước, đồng thời góp phần hình thành những ý niệm về GTVH của TN, mối quan hệ 

GTVH TN với xây dựng NTM như thế nào, vai trò GTVH TN, có cần thiết phải phát huy 

GTVH TN vào xây dựng NTM và phát huy ra sao, giải pháp như thế nào ở vùng người 

Khmer sinh sống...từ đây sẽ tạo ra hướng đi mới của luận án, nhất là những vấn đề còn bỏ 

ngỏ, chưa khai thác chuyên sâu.  
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CHƢƠNG 2: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ NT MỚI 
 

2.1. Giá trị của văn hóa tộc ngƣời  

2.1.1. Một số khái niệm  

2.1.1.1. Văn hóa  

Văn hóa là một phạm trù rộng, đa nghĩa, đa tầng, cuộc sống có bao nhiêu khía 

cạnh thì có bấy nhiêu khái niệm về văn hóa. Nhiều học giả cho rằng, từ góc độ 

chuyên môn riêng hay do mục đích nhận thức khác nhau mà có những quan 

niệm hay định nghĩa khác nhau về văn hóa. Lần đầu tiên (1874) E.Taylor trong 

công trình Primitive cuiture đã đưa ra định nghĩa khái niệm về văn hóa và từ đó 

đến nay đã có hàng trăm khái niệm văn hóa ra đời. Thập niên 50 của thế kỷ XX, 

A.L.Kroeber và A.C.Kluckholn trong công trình của mình đã liệt kê có 200 

định nghĩa về văn hóa (Trần Ngọc Thêm, 2014)
1
.  

Năm 1940, Hồ Chí Minh đã viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, 

loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa 

học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở 

và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. 

Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài 

người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” 

(Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 3, trang 431).  

Cho đến nay, định nghĩa về văn hóa đã tăng lên không ngừng và cũng có những 

công trình phân loại định nghĩa khác nhau theo nội hàm khác nhau. Phần nhiều các định 

nghĩa thể hiện rõ góc độ tiếp cận của người nghiên cứu là chủ yếu. Hầu hết những định 

nghĩa đã ra đời đều khẳng định văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được tạo ra 

và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại 

tham gia vào việc tạo nên con người và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa 

được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa. Văn hóa 

được tái tạo và phát triển trong quá trình hành động và tương tác xã hội của con người. 

Văn hóa là trình độ phát triển của con người và của xã hội được biểu hiện trong các kiểu 

và hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong giá trị vật 

chất và tinh thần mà do con người tạo ra. 

                                                 
1
 Trần Ngọc Thêm (2014),“Khái luận về văn hóa, tạp chí văn hóa học”, http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luan-

van-hoa-hoc/llvhh-nhung-van-de-chung/2569-tran-ngoc-them-khai-luan-ve-van-hoa.html, truy cập 20/4/2017 

http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luan-van-hoa-hoc/llvhh-nhung-van-de-chung/2569-tran-ngoc-them-khai-luan-ve-van-hoa.html
http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luan-van-hoa-hoc/llvhh-nhung-van-de-chung/2569-tran-ngoc-them-khai-luan-ve-van-hoa.html
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Tóm lại, văn hóa là phương thức sinh hoạt, là hoạt động sáng tạo của con người, 

phục vụ nhu cầu và giáo dục con người. Hình thái KT-XH luôn vận động và phát triển, 

song song sự vận động và phát triển đó thì văn hóa không ngừng biến đổi để phù hợp và 

đáp ứng nhu cầu của con người, đây là mang tính khoa học và tính đại chúng một nền văn 

hóa, biến đổi theo nhu cầu và thị hiếu của con người. 

Ông cha ta thường nói, cái răng, cái tóc là gốc của con người hay ăn trông nồi ngồi 

trông hướng, áo mặc sao qua khỏi đầu hoặc là an cư thì lạc nghiệp…xung quanh vấn đề 

ăn, mặc, ở hay hình thức bề ngoài của con người thì đó chính là văn hóa. Ngày nay, văn 

hóa không dừng lại mà lại phát triển mạnh hơn, nhiều hơn nữa, ngoài những nét đẹp văn 

hóa đó, bổ sung thêm nhiều khía cạnh khác như: văn hoá giao thông, văn hóa công sở, 

văn hóa trên xe buýt, văn hóa thang máy, văn hóa nghe điện thoại….Tất cả những thứ 

ấy do sự phát triển của con người mà ra và văn hóa cũng bao trùm và điều chỉnh hành vi 

ấy của con người. 

2.1.1.2. Giá trị 

Thuật ngữ “giá trị” theo ngôn ngữ phương Tây, (A. value, F. valeur; tương đương 

với ценность của tiếng Nga, 价值 / 價值 của tiếng Hoa), bắt nguồn từ valere của tiếng 

La-tinh có nghĩa là „khỏe mạnh, tốt, đáng giá”, chỉ một thứ gì đó đáng giá…(Trần Ngọc 

Thêm, 2010)
2
. Ngay trong bản thân nó, cụm từ giá trị đã biểu hiện của những điều tốt 

đẹp, những điều đáng được trân trọng nhất mà nó mang lại, dù ngôn từ biểu đạt có khác 

nhau nhưng nội hàm của nó vẫn đảm bảo cho bản chất tốt đẹp và thanh cao mà con 

người mong muốn đạt tới. Với nội hàm rộng, được chứa đựng nhiều ngành khoa học 

khác nhau, có những khoa học ra đời sớm, có những khoa học ra đời tương đối muộn. 

Nhưng bằng nhiều khía cạnh của khoa học đang nghiên cứu, người ta có nhiều góc nhìn 

của cụm từ giá trị lại khác nhau. Tuy nhiên, dù vậy, cụm từ giá trị vẫn mang ý nghĩa cao 

đẹp, mang lại lợi ích cho con người và xã hội.  

Nghiên cứu về vấn đề giá trị có rất nhiều học giả trong và ngoài nước đặt nền tảng 

quan trọng và khẳng định rằng, giá trị chính là những mong muốn, khát vọng của con 

người đạt tới hay giá trị là những cái tốt đẹp. Đây là sự khẳng định giá trị của sự vật 

hiện tượng xã hội hay tự nhiên hoàn toàn là do đánh giá chủ quan của con người mà ra 

và con người muốn có những giá trị ấy, giá trị đó phải có thời gian được con người thừa 

                                                 
2

 Trần Ngọc Thêm (2010),“Giá trị và sự chuyển đổi hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam”, 

http://tranngocthem.name.vn/nghien-cuu-vhh/vhh-viet-nam/30-gia-tri-va-su-chuyen-doi-he-gia-tri-van-hoa-

truyen-thong-viet-nam.html, truy cập ngày 30/6/2018 

http://tranngocthem.name.vn/nghien-cuu-vhh/vhh-viet-nam/30-gia-tri-va-su-chuyen-doi-he-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-viet-nam.html
http://tranngocthem.name.vn/nghien-cuu-vhh/vhh-viet-nam/30-gia-tri-va-su-chuyen-doi-he-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-viet-nam.html


30 

 

nhận thì mới là giá trị trường tồn, một khi được xã hội thừa nhận thì nó trở thành động 

cơ hành động, mục tiêu phấn đấu, động lực của mọi mục đích và nó chi phối toàn bộ 

suy nghĩ, tình cảm của con người. “Bất cứ sự vật nào đó cũng có thể xem là có giá trị, 

dù đó là vật thể hay tư tưởng, miễn là người ta thừa nhận, cần đến nó như một nhu cầu 

hoặc cấp cho nó một vị trí quan trọng trong đời sống của họ…trong một giá trị đều chứa 

đựng yếu tố nhận thức, yếu tố tình cảm, yếu tố hành vi của chủ thể trong mối quan hệ 

với sự vật, hiện tượng mang giá trị, thể hiện sự lựa chọn đánh giá của thủ thể” (Nguyễn 

Quan Uẩn, Nguyễn Thạc, Mai Văn Trang, 2014, trang 55).  

Giá trị dưới góc độ triết học, xã hội học thì được hiểu: chỉ tính có ích, có ý nghĩa 

của sự vật, hiện tượng tự nhiên hay xã hội có khả năng thỏa mãn nhu cầu, phục vụ lợi 

ích con người. Ở đây, các sự vật, hiện tượng được xem xét dưới góc độ đáng hay không 

đáng mong muốn, có ý nghĩa tích cực hay không đối với đời sống xã hội.  

Giá trị trong văn hóa học cũng được nhiều học giả nhìn nhận với nhiều góc độ 

khác nhau. Trong mỗi góc nhìn khác nhau, mục đích khác nhau, người nghiên cứu có 

thể nhấn mạnh đến giá trị tinh thần hay giá trị vật chất. Ở đây luận án đề cập và nhấn 

mạnh đến giá trị trong văn hóa ở các lĩnh vực của đời sống xã hội TN.  

Bản thân vật thể nào đó đều không chứa đựng giá trị vốn có của nó mà phải do sự 

nhìn nhận của con người và được con người thừa nhận và xem nó là nhu cầu thì mới biểu 

đạt ra những giá trị đích thực của bản thân vật thể hay tư tưởng. Nói tóm lại, giá trị chỉ 

xuất hiện và được nhìn nhận thông qua nhu cầu của con người là chủ yếu.  

“Giá trị là phẩm chất của khách thể được bộc lộ trong hệ tọa độ C – T – K (Chủ thể - 

không gian – Thời gian) cụ thể, trong đó phẩm chất của khách thể (là sự vật/hiện tượng, 

.v.v.) được khúc xạ qua sự đánh giá của chủ thể (là con người) xét trong quan hệ giữa chủ 

thể với khách thể và giữa khách thể với nhau” (Trần Ngọc Thêm, 2015, Trang 14). Theo 

định nghĩa, khách thể vốn có giá trị nội tại của riêng nó trong phạm vi của không gian, thời 

gian nhất định, không thể đánh giá khách thể một cách tách biệt với hệ tọa độ của nó và với 

nhận thức của chủ thể sẽ phản ánh hết những giá trị vốn có của khách thể.  

Tóm lại, từ những quan niệm, khái niệm về giá trị ta có thể có cái nhìn tổng quan 

về giá trị như sau: “Giá trị là quy chuẩn tốt đẹp nhất vốn có của sự vật, hiện tượng do 

con người lao động, sáng tạo ra, được con người thừa nhận và mang lại lợi ích cho con 

người, hướng con người tới cái đẹp, cái hoàn mỹ, đó là giá trị. Như vậy, giá trị là 

hướng con người tới sự hoàn thiện về nhân cách, về cuộc sống, là thứ con người mong 

muốn đạt tới. Giá trị theo định nghĩa trên đóng vai trò như là một động lực thúc đẩy con 
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người, nuôi dưỡng ý chí và nguyện vọng, khát vọng của con người trong sinh hoạt cũng 

như trong lao động và sản xuất, giá trị là những định hướng, kim chỉ nam để con người 

không bị lầm đường, lạc lối.  

Bên cạnh đó, giá trị còn đóng vai trò là mục tiêu để con người phấn đấu, vượt qua 

những trở ngại, khó khăn, gian khổ vạch ra những bước đi cụ thể và bước đi dài để đưa xã 

hội, cộng đồng người, TN đạt được những mục đích và mục tiêu như đã đề ra.    

2.1.1.3. Giá trị văn hóa 

Cho đến nay, nhận thức về giá trị trong giới khoa học còn rất nhiều điều khác biệt, 

chưa có thống nhất và tiếng nói chung. Một số quan niệm cho rằng, giá trị hiện hữu 

ngay trong bản thân sự vật hiện tượng, số khác khẳng định giá trị được nhìn nhận chủ 

quan của chủ thể nhận thức…tùy thuộc vào mục đích của chủ thể mà giá trị có biểu hiện 

ở những mức độ khác nhau. Giá trị ở nhóm người này, nhưng không phải là giá trị của 

nhóm người kia; giá trị trong hoàn cảnh này, không phải là giá trị trong hoàn cảnh 

khác…Do những nhận thức còn khá đa dạng, nên việc xác định GTVH của TN cũng 

còn gặp nhiều khó khăn.  

Từ khái niệm về giá trị đã được đề cập ở trên (2.1.1.2), có thể khẳng định rằng, 

GTVH vừa là vốn có của sự vật, hiện tượng, vừa thêm nhìn nhận chủ quan của cá nhân 

hoặc một nhóm người và được đặt trong mối quan hệ chủ thể -  không gian – thời gian 

nhất định để đánh giá GTVH đó.  

Từ đó, ta có thể xem xét GTVH do các học giả trong nước định nghĩa như sau: 

“…một khi đã coi văn hóa là một hệ thống giá trị do con người sáng tạo ra và tích 

lũy qua quá trình hoạt động thì toàn bộ văn hóa đều là giá trị và toàn bộ các giá trị do 

con người tạo ra trong lịch sử đều thuộc về văn hóa…” (Trần Ngọc Thêm, tlđd (2), trang 

15). Giữa giá trị và văn hóa đan xen vào nhau, trong văn hóa có giá trị và trong giá trị có 

văn hóa, thậm chí toàn bộ những giá trị là văn hóa. Cả văn hóa và giá trị đều mang nội 

hàm rộng, do vậy, giá trị cũng như văn hóa có tính tương đối và để đánh giá xác đáng 

GTVH thì phải đặt trong hệ tọa độ nhất định. Giáo sư, viện sĩ Trần Ngọc Thêm đã đưa ra 

phương thức đo GTVH của sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội như sau: “Một sự vật, 

hiện tượng được đánh giá là có giá trị hay phi giá trị, giá trị cao hay thấp thì phải đặt nó 

trong tọa độ về mặt không gian, thời gian và chủ thể của văn hóa”. Nếu thoát ly hệ tọa độ 

đó, chúng ta rất khó có thể xác định hoặc đo đếm được tính giá trị hay phản giá trị của 

văn hóa TN. GTVH hay chân lý đều mang tính cụ thể, không có GTVH chung chung, 

trừu tượng, phi TN…mỗi một nền văn hóa đều gắn với một tộc TN nhất định, nó là cơ sở 

quan trọng để phân biệt TN này với TN khác, DT này với DT khác.  
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Với cách nhận thức khác, cho rằng: GTVH (cultural value) “là yếu tố cốt lõi của 

văn hóa, nó được sáng tạo và kết tinh trong quá trình lịch sử của mỗi cộng đồng, tương 

ứng với môi trường tự nhiên và xã hội nhất định. GTVH hướng đến thỏa mãn những nhu 

cầu và khát vọng của cộng đồng về những điều tốt đẹp (chân, thiện, mỹ), từ đó bồi đắp và 

nâng cao bản chất Người. GTVH luôn ẩn tàng trong bản sắc văn hóa, di sản văn hóa, 

biểu tượng, chuẩn mực văn hóa chính vì vậy mà văn hóa thông qua hệ giá trị của nó góp 

phần điều tiết sự phát triển xã hội” (Ngô Đức Thịnh, 2014, trang 23).  

GTVH là nền tảng của một nền văn hóa, nền tảng ấy được hình thành và kết tinh 

qua hàng nghìn năm của văn hóa TN, nó tồn tại, phát triển cùng với sự tồn tại và phát 

triển của một hình thái KT-XH. GTVH hướng tới đáp ứng nhu cầu và khát vọng của con 

người về cái đẹp, cái hoàn mỹ, nó định hướng, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động của 

cá nhân và cộng đồng. Giá trị gắn liền với ước muốn đạt tới của chủ thể, đồng thời tồn tại 

song hành bên trong chủ thể, từ đó kích thích nhu cầu của chủ thể văn hóa. Nhu cầu của 

con người rất phong phú, đa dạng và được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và 

nhu cầu cũng chính là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ hành động của con người, giúp chủ thể 

tạo nên những giá trị vật chất và tinh thần của văn hóa TN.  

Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “…văn hóa là căn cước của một dân tộc” (Hồ 

Chí Minh, toàn tập, tập 3, tr.435)…Dưới góc độ này có thể hiểu rằng, để văn hóa trở 

thành căn cước của DT thì văn hóa phải được đặt trong hệ tọa độ không gian, thời gian 

và chủ thể văn hóa thì mới có thể đánh giá đúng những giá trị mà nền văn hóa đó mang 

lại cho TN.  

Ví dụ: Trong văn hóa ăn của người Việt thể hiện đầy đủ văn hóa của NN lúa nước 

như: cơm – canh – thịt, cá (mặn), nhưng trên bàn ăn của người phương Tây lại khác và 

thể hiện đầy đủ về nền văn hóa công nghiệp như Thịt - bơ – sữa - trứng. “Phu xướng, 

phụ tùy” là một giá trị của văn hóa gia đình thời phong kiến Việt Nam, nhưng nó không 

phải là giá trị của văn hóa gia đình Việt Nam đương đại. Người Việt Nam coi việc ăn 

mấm là ngon, là bổ, là đặc sản, nhưng với nhiều DT khác thì không hẳn là như 

vậy…Tóm lại: sự đan xen đã thể hiện văn hóa là giá trị, giá trị là văn hóa. Văn hóa làm 

nên giá trị, giá trị làm cho văn hóa đậm đà hơn, đặc trưng hơn, sâu sắc hơn trong nhận 

thức của chủ thể văn hóa.  

Thông qua bản sắc văn hóa, di sản văn hóa, biểu tượng, chuẩn mực văn hóa đã toát 

lên GTVH TN. Không những vậy, GTVH còn thể hiện thông qua những lễ hội vòng 

đời, nghi thức NN, nghi thức tôn giáo…tất cả những biểu hiện và ẩn tàng đó gọi là 

GTVH vật thể và phi vật thể.  
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Nhờ các GTVH mà xã hội luôn tìm ra được những phương án hợp lý giải quyết tốt 

mâu thuẫn giữa ổn định và phát triển và chúng ta cần phải khai thác GTVH như là một 

nguồn lực quan trọng quá trình xây dựng và phát triển văn hóa TN cũng như kiến thiết 

đất nước.  

Nói tóm lại, GTVH là nền tảng, cốt lõi của quá hình thành và phát triển văn hóa 

TN, là đỉnh cao của phương thức quan hệ giữa con người với con người, con người với 

tự nhiên nhằm phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. GTVH là những mong ước, 

những hy vọng mà con người hướng tới và luôn chăm bồi và hoàn thiện bản chất con 

người. GTVH luôn ẩn chứa bên trong của văn hóa (văn hóa vật thể và phi vật thể, di 

sản, văn minh…trong biểu tượng, chuẩn mực…). Có thể hiểu GTVH là mục đích hướng 

tới của con người, là nguồn lực quan trọng trong xây dựng và phát triển của xã hội. 

GTVH là nguồn tài nguyên thiết yếu của một hình thái KT-XH, làm đòn bẩy, chất xúc 

tác, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển một cách bền vững.  

Từ nhận thức đó chúng ta có thể nhìn nhận GTVH thông qua biểu đồ sau: 

 

 

 

    
 

GTVH là hạt nhân làm nên sắc thái văn hóa hay nói đúng hơn GTVH như thế nào 

thì chúng ta có thể hiểu nền văn hóa như thế ấy. GTVH nói lên bản chất của một nền 

văn hóa, GTVH trầm tích bên trong của mỗi nền văn hóa, là nguồn cảm hứng, động lực 

để thúc đẩy văn hóa phát triển. Với cấu trúc này, văn hóa còn nhiều lớp ẩn bên trong có 

thể đan xen nhau, bổ trợ cho nhau, tạo tính đa dạng của nền văn hóa và nhân trong cùng 

chính là GTVH luôn vững chãi, bền bĩ, bảo đảm cho bản lĩnh văn hóa của DT luôn vận 

động và phát triển mà không bị mai một trước sự xâm lược văn hóa hay trong quá trình 

giao lưu và hội nhập giữa các nền văn hóa. 

2.1.1.4. Giá trị văn hóa tộc người  

Nhắc đến GTVH của người TN là nhắc đến những nền văn hóa đa sắc màu, mang 

đặc trưng nổi bật văn hóa vùng của Việt Nam. Những nền văn hóa ấy có bề dày lịch sử 

và phát triển lâu đời với nhiều tập quán tốt đẹp và sớm khẳng định được nét đặc trưng 

riêng trong nền văn hóa Việt Nam. 

Có rất nhiều công trình đã bàn luận và đưa ra những giải pháp để bảo tồn và phát 

huy GTVH TN trong thời kỳ hội nhập hay trong xây dựng khối đại đoàn kết DT… 

song, các công trình này đều luận bàn cụ thể về những yếu tố cấu thành GTVH Khmer 

Hình 1.1: cấu trúc giá trị văn hóa 
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là chủ đạo. Nhưng về GTVH TN là gì thì chưa có công trình luận bàn một cách xác 

đáng, cụ thể. Xét về mặt văn hóa, để phân biệt giữa các nền văn hóa khác nhau, đa phần 

dựa vào sắc màu trang phục và kiến trúc của những công trình, phong tục tập quán, lối 

sống…Những điểm khác nhau này đều có sự ẩn tàng bên trong những cốt cách bền bỉ 

và vững chãi, cốt cách đó gọi là giá trị của văn hóa. Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, 

Khóa VIII, về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

DT đã chỉ rõ: “…Việt Nam là một quốc gia đa DT …có những giá trị và sắc thái văn 

hoá riêng. Các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hoá Việt 

Nam và củng cố sự thống nhất DT là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính 

đa dạng văn hoá của các DT anh em …” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1998, trang 10). 

Đây là sự khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa TN, là một bộ phận cấu thành nền 

văn hóa DT.  

Với tầm quan trọng đó, từ hướng tiếp cận khu vực giúp tác giả hiểu được những căn 

nguyên và hoàn cảnh trong quá trình hình thành các GTVH TN một cách khoa học, khách 

quan và sâu sắc hơn. Từ đó, có thể khẳng định một cách khái quát như sau: GTVH TN là 

toàn bộ những đặc trưng khu biệt do TN tạo ra và được ẩn tồn bên trong của văn hóa, 

những GTVH đó được trao truyền, kế thừa và liên tục bổ sung qua nhiều thế hệ. Làm tỏa 

sáng, thúc đẩy ý thức tộc người và tiếp tục phát triển.  

Như vậy, TN chính là chủ thể sáng tạo ra những GTVH riêng biệt đó và những giá 

trị này được tiềm ẩn, tồn tại bên trong của văn hóa vật thể và phi vật thể. GTVH là cốt 

lõi nhằm bảo vệ, đảm bảo rằng văn hóa TN không bị mai một, lụi tàn trước sự tác động 

của thời gian và sự xâm nhập của nhiều nền văn hóa khác. Không những vậy, những 

GTVH đó còn khơi vậy tinh thần, ý thức DT giúp họ gắn kết bền bỉ và có thể tiếp thu, 

kế thừa của nhiều nền văn hóa khác nhau để làm giàu bản sắc của văn hóa TN mình. 

2.1.2. Đặc điểm, cấu trúc và những biểu hiện của giá trị văn hóa tộc người 

2.1.2.1. Đặc điểm của giá trị văn hóa tộc người 

Từ khái niệm về văn hóa đã trình bày ở trên (2.1.1.1.), cho thấy, văn hóa xuất 

hiện, trước hết là xuất phát từ những thắc mắc của hiện tượng tự nhiên mà con người 

không lý giải được nên đã hình thành những nét thờ cúng những vị thần mà con người 

bấy giờ tinh tưởng thần linh sẽ phù hộ, độ trì cho TN …vì vậy, họ đã tạo ra rất nhiều 

hoạt động thờ cúng thần linh, tế bái cầu mong những điều tốt lành đến với họ, TN họ. 

Dần dần trở thành nét truyền thống văn hóa tâm linh của mỗi TN. 
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Thứ hai, văn hóa xuất phát do đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người và thông 

qua lao động sản xuất, văn hóa đã xuất hiện với vai trò là nguồn lực tái tạo sức lao động 

từ những hoạt động ăn, mặc, ở, đi lại, vật phẩm làm đẹp cho cá nhân, nơi ở và cả TN 

đến sáng tạo ra văn học, nghệ thuật, điêu khắc, hội họa, đạo đức, chính trị… giúp con 

người giải phóng tinh thần sau những giờ lao động. Ngoài ra, để giải phóng sức sản xuất 

của TN, con người sáng tạo ra những công cụ phục vụ cho sản xuất….những sáng tạo 

ấy trở thành những công cụ lao động truyền thống và dần trở thành nét văn hóa của TN. 

Thứ ba, văn hóa xuất phát từ những ứng xử của con người đối với môi trường xung 

quanh (môi trường tự nhiên và môi trường xã hội) và từ những phương thức ứng xử ấy 

truyền từ đời này sang đời khác, hình thành nên nét văn hóa ứng xử của con người đối với 

thế giới xung quanh.  

Có thể nói, đặc điểm của GTVH TN thường gắn liền với các yếu tố sáng tạo của 

TN, điều kiện sinh tồn, phát triển của TN và những GTVH ấy của TN sẽ mang những đặc 

điểm như: địa bàn cư trú hay gọi là sự phân bố dân cư, vì những nơi ấy sẽ phù hợp ở khía 

cạnh nào đó ở tâm tính TN, giúp cho TN có điều kiện sinh tồn, phát triển; đặc điểm kinh 

tế là điều kiện sinh tồn chủ yếu của hầu hết các TN và kinh tế NN chiếm vị trí chủ đạo 

của các TN; đặc điểm xã hội, theo từng TN có tổ chức gia đình khác nhau có thể là mẫu 

hệ hoặc phụ hệ hoặc song hệ, trong từng khu vực, những quan hệ TN có số lượng cư dân 

đông thì chi phối nội bộ TN khác ít hơn sống xen kẻ với các TN chiếm đa số, họ thường 

sống tập trung theo làng, bản, phum, srok…; đặc điểm văn hóa thể hiện thông qua văn 

hóa vật chất và văn hóa tinh thần… yếu tố giao lưu và tiếp biến văn hóa trong điều kiện 

như ngày nay cũng là một đặc điểm mới trong GTVH TN; sự phát triển thống nhất của 

các TN, mặc dù có điêu kiện sống khác nhau, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng khác nhau, 

nhưng đối với TN sinh sống trên một phạm vi lãnh thổ nhất định họ sẽ có những điều 

kiện phát triển chung của mỗi TN đối với quốc gia, DT và điều đó gọi là sự thống nhất 

trong đa dạng.  

Quá trình quy tụ TN không chỉ diễn ra giữa các nhóm, các TN cư trú xen kẻ, có 

chung nguồn gốc, mà còn diễn ra trên phạm vi quốc gia, DT, thậm chí trong khu vực và 

thế giới. Đó là quá trình tích hợp liên kết cho đến khi hình thành nên một cộng đồng 

người thống nhất và tất cả những điều kiện thiết yếu cho sinh tồn, phát triển là những 

GTVH đặc sắc của mỗi TN. 
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2.1.2.2. Cấu trúc của giá trị văn hóa tộc người  

Nhắc đến văn hóa TN bao giờ cũng nhắc đến sự tích lũy sáng tạo của con người, 

hình thành trong một quá trình và truyền đời nên đã tạo cho văn hóa luôn mang tính lịch 

sử, có bề dày, chiều sâu nhất định. Văn hóa chính là những hoạt động sản xuất vật chất 

sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa hữu thể và vô thể, văn hóa là tổng thể rất nhiều hoạt 

động, các hoạt động của văn hóa hướng con người đến với cái chân, cái thiện, cái mỉ. 

Chính vì vây, văn hóa không nằm ngoài kinh tế, chính trị hay bất kỳ hoạt động nào của 

con người nhằm hướng đến sự phát triển và văn hóa cũng có đời sống, quy luật hoạt 

động của riêng mình. Đích đến của văn hóa là vì sự hoàn thiện con người, vì sự phát 

triển của xã hội loài người.  

Hiện nay, có nhiều nhà khoa học đã đề cập đến cấu trúc của văn hóa và cho rằng 

văn hóa thể hiện ở các lĩnh vực như: văn hóa sản xuất, văn hóa vũ trang, văn hóa sinh 

hoạt hay văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần hoặc văn hoá vật thể, văn hóa phi vật thể và 

văn hoá hữu thể, văn hoá vô thể...tất cả tạo đã ra một sự đa dạng và phức tạp khi nhắc đến 

cấu trúc của văn hóa mà cho đến nay chưa có tiếng nói chung của những nhà nghiên cứu.  

Hoạt động sản xuất vật chất, tinh thần của con người phong phú, nhiều chiều, vì 

thế hoạt động văn cũng đa dạng, trãi rộng. Khi tiếp cận đến cấu trúc của văn hóa thì rất 

khó có thể phân biệt rạch ròi, ranh giới khá mơ hồ, chồng lấn nhau… và điều đó thể 

hiện ở chổ không có sản phẩm tinh thần nào lại không được thể hiện dưới một hình thức 

vật chất nhất định và cũng như không có một sản phẩm vật chất nào lại không mang 

trong nó những giá trị tinh thần, trong vật chất có tinh thần, trong vật thể có phi vật thể 

cũng như trong âm có dương, trong dương có âm.  

Ví dụ như: có những sản phẩm là vật chất nhưng để đáp ứng nhu cầu tinh thần 

như: đình đền chùa, ti vi, nhạc cụ…thậm chí, ngay việc ăn cũng một phần đáp ứng nhu 

cầu tinh thần: văn hoá ẩm thực là một sự thưởng thức về tinh thần, đáp ứng các giác 

quan của con người: các vị mặn, cay, chua, ngọt đắng. Những nhà cửa, đường phố, cầu 

cống, những sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt… và ngay cả những vật dụng 

tầm thường nhất cũng là hiện thân của những GTVH, thể hiện bản sắc DT, trí tuệ và tài 

năng của những người làm ra chúng. 

Mọi sự phân chia đều do chúng ta quy ước với nhau để có cách nhìn tổng thể về 

GTVH, nhưng tất cả những quy ước cho đến nay vẫn còn những tồn tại mà chúng ta 

chưa có lời đáp. Vì vậy, trong phạm vi luận án, chúng tôi đề cập đến cấu trúc của 

GTVH theo lĩnh vực như sau: Hoạt động kinh tế: Sản xuất NN (trồng trọt, chăn nuôi, 
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thủy sản), nghề truyền thống, trao đổi buôn bán; Văn hóa đảm bảo đời sống: Văn hóa 

ăn, mặc, ở, đi lại, tri thức dân gian; Văn hóa ứng xử cộng đồng: Đặc điểm cư trú, văn 

hóa ấp, hôn nhân gia đình, dòng họ. Văn hóa tín ngường, tôn giáo: Tín ngưỡng bản địa, 

tôn giáo; Lễ nghỉ, lễ hội: Lễ hội NN, lễ nghi vòng đời, nghi lễ tôn giáo. Ngôn ngữ, văn 

học nghệ thuật: Ngôn ngữ chữ viết, vãn học dân gian, văn nghệ dân gian (âm nhạc, 

múa), Nghệ thuật tạo hình (kiến trúc, điêu khắc, hội họa). 

2.1.2.3. Những biểu hiện của giá trị văn hóa TN 

Từ những đặc điểm, GTVH TN luôn được biểu hiện ra bên ngoài của đời sống, 

điều hành xã hội bên trong và bên ngoài TN, là một phương thức tổng hợp hoạt động 

của TN làm cho văn hóa TN mang sắc thái đặc trưng và không bị trộn lẫn bởi những 

TN khác. Từ đó, cho thấy GTVH TN sẽ biểu hiện qua những đặc điểm cụ thể như:  

Thứ nhất, sự gắn bó của TN nơi làng, bản, phum, srok… lớn hơn là Tổ quốc và 

những điều ấy trở thành GTVH truyền thống của mỗi TN. Sự cần cù, sáng tạo trong lao 

động, tính cộng đồng bền chặt, đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội gắn bó và hòa đồng với 

thiên nhiên, các ngành nghề thủ công tinh xảo, phản ánh sáng tạo văn hóa của mỗi TN. 

Kho tàng văn hóa dân gian đa dạng, phong phú được đúc kết qua nhiều thế hệ liên quan 

đến các hoạt động sản xuất, làm ăn, bảo vệ môi trường, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng 

thực sự là tài sản quý giá làm nên bản sắc TN. Sự gắn bó của mỗi thành viên trong đời 

sống gia đình và cộng đồng đã tạo nên tính cố kết đậm nét trong và ngoài TN. Tính tự 

tôn TN, tự trọng cao; con người trung thực, đôn hậu, cầu tiến, mến khách….(Lâm Bá 

Nam, 2014) cũng là những biểu hiện mà mỗi nền văn hóa của mỗi TN mang đến. 

Thứ hai, GTVH TN còn biểu hiện thông qua những GTVH vật chất và tinh thần 

hay giá trị vật thể, phi vật thể….Ngày nay, ngoài những giá trị chung (thống nhất), mỗi 

TN tồn tại những kho tàng văn hóa nhất định, những kho tàng ấy đã, đang và sẽ tiếp tục 

ảnh hưởng trực tiếp và  định hướng TN đến cái chân, thiện, mỹ.  

Thứ ba, ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết), có thể nói rằng, ngôn ngữ luôn gắn liền 

không thể tách rời đối với mỗi TN, không có ngôn ngữ tồn tại ngoài xã hội TN, nó phản 

ánh sự tư duy, là công cụ giao tiếp, là căn cước của TN …nó là biểu hiện đặc trưng nhất 

của một nền văn hóa và cộng đồng ngôn ngữ gắn liền với cộng đồng lãnh thổ nhất định. 

Bên cạnh đó, quá trình giao lưu và tiếp biến cần được bổ sung vào biểu hiện của GTVH 

TN, vì cùng một ngôn ngữ nhiều TN dùng (tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha…). Nhưng 

những TN dùng chung cũng có ngôn ngữ, chữ viết của riêng họ (tiếng mẹ đẻ). Như vậy, 
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ngôn ngữ thường gắn liền với lãnh thổ nhất định mà ở đó có sự phân bố nguyên bản hay 

tiếp biến để làm công cụ giao tiếp giữa các TN và đây là biểu hiện quan trọng của 

GTVH TN. 

Tóm lại, GTVH TN luôn thể hiển sự phong phú và đa dạng, luôn đan xen lẫn nhau 

giữa GTVH vật chất và tinh thần, giữa vật thể và phi vật thể …khó có thể phân biệt rạch 

ròi. Nhưng tựu chung lại, tất cả những thứ ấy chính là biểu hiện quan trọng nhất của 

một nền văn hóa TN.  

2.2. Xây dựng nông thôn mới 

2.2.1. Quan niệm về nông thôn mới 

Xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn, thể hiện ý chí và quyết tâm chính trị 

cao của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình tái thiết lại NT Việt Nam trong thời kỳ đẩy 

mạnh CNH, HĐH. NN, ND, NT vừa là đối tượng, đồng thời vừa là chủ thể tái thiết, xây 

dựng NTM. Trong vai trò chủ thể, ND giữ vai trò chủ đạo, theo đó đời sống ND NT vừa 

là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng trong tiến trình xây dựng NTM. 

Có thể nói, lịch sử vấn đề bắt nguồn từ hai cuộc cách mạng xanh chuyển đổi nền 

NN trên khắp thế giới đã dẫn đến gia tăng đáng kể sản lượng NN giữa thập niên 

1940 và thập niên 1960 và cuộc cách mạng trắng của Chính phủ Ấn Độ để lo nguồn sữa 

cho người dân… Theo đó, mở rộng quy mô NN, phát triển hạ tầng, được thúc giục và 

phần lớn được cung cấp ngân quỹ bởi hai cuộc cách mạng này. Đứng ở góc độ NT, cả hai 

cuộc cách mạng đều lấy NN, ND, NT làm nền tảng trong đại cách mạng chống lại nạn đói 

của thế giới. Sau này, các quốc gia phát triển cũng đã từ đầu bắt tay vào chương trình cải 

tổ NN, NT làm cho bộ mặt NT ngày càng phát triển và tiến bộ ngang hàng với thành thị.  

Mỹ có chương trình phát triển ngành “kinh doanh NN”, “Chương trình hiện 

đại hóa NT”, các khoản vốn đầu tư lớn và việc tăng cường sử dụng lao động 

có trình độ cao cũng góp phần vào thành công của ngành NN Mỹ; Nhật Bản, 

“Mỗi làng một sản phẩm”, “chấn hưng NT”, với mục tiêu phát triển vùng NT 

của khu vực này một cách tương xứng với sự phát triển chung của cả nước 

Nhật Bản; Thái Lan, “sự trợ giúp mạnh mẽ của nhà nước”, Nhà nước đã hỗ 

trợ để tăng sức cạnh tranh với các hình thức, như tổ chức hội chợ triển lãm 

hàng NN, đẩy mạnh công tác tiếp thị; phân bổ khai thác tài nguyên thiên nhiên 

một cách khoa học và hợp lý, từ đó góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác tài 

nguyên bừa bãi (Tuấn Anh, 2012)
3
.  

                                                 
3
 Tuấn Anh (2012), Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-

nghiep-nong-thon/2012/14689/Kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-so-nuoc-tren.aspx, truy cập ngày 12/4/2017 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1940
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1940
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1960
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nong-thon/2012/14689/Kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-so-nuoc-tren.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nong-thon/2012/14689/Kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-so-nuoc-tren.aspx
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Na Uy, “Phát triển hài hòa giữa NT – đô thị”, làm thế nào để phát triển cân đối, hài 

hòa giữa các vùng miền, giữa NT và ĐT, nhằm hạn chế di dân từ NT ra thành thị, nâng 

cao mức sống cho ND. Với nhận thức này, chính Phủ Na Uy không ngừng tăng cường 

đầu tư cả về quy mô lẫn chất lượng và thực hiện chính sách “đầu tư ưu tiên” cho NN, NT 

nhằm phát triển hài hòa ĐT - NT (Phạm Đi, 2016, trang 40-41); Pháp có chính sách 

“Chấn hưng NN, NT”: Cú hích cho NN Pháp. Qua đó chính sách trợ cấp ưu đãi về tín 

dụng cho ND để trang bị cho cơ giới NN, mua nông điền và trợ giá cho các nông sản. 

(Phạm Đi, tlđd (2), trang 46); Trung Quốc, “Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa”, 

kiên trì với phương châm “dĩ nhân vi bản” (lấy dân làm gốc), trong quá trình thực hiện 

cải cách NT, chính phủ lấy lợi ích căn bản của ND làm phương châm chiến lược trong 

chế định và thực thi các chính sách liên quan. Lấy phát triển toàn diện NT làm mục tiêu… 

và coi việc tăng thu nhập, cải thiện đời sống và đảm bảo những quyền lợi hợp pháp cho 

ND là những nhiệm vụ trọng yếu…với phương châm “giải quyết gấp cái ND cần gấp, 

nghĩ điều ND nghĩ, làm cái ND có nhu cầu thực hiện” (Phạm Đi, tlđd (3), trang 79).  

Nhìn vào lịch sử đương đại và những kinh nghiệm, đặc điểm về cách làm của thế 

giới, chúng ta có thể nhận thấy rằng xây dựng NTM là một chiến lược quan trọng trong 

tiến trình xây dựng và kiến thiết đất nước. Nhất là đối với một nước NN như Việt Nam, 

vừa khắc phục tàn dư chiến tranh, vừa xây dựng đất nước là hai nhiệm vụ quan trọng luôn 

song hành và không thể thiếu trong giai đoạn hiện nay.  

Vậy xây dựng NTM là gì?  

Với nhiều cách tiếp cận khác nhau, các nhà nghiên cứu trong nước đã có những 

nhìn nhận cơ bản về NTM như sau:  

Tác giả Vũ Trọng Khải trong cuốn sách "Phát triển NT Việt Nam: Từ làng xã 

truyền thống đến văn minh thời đại" cho rằng, NTM là NT văn minh hiện đại nhưng 

vẫn giữ được nét đẹp của truyền thống Việt Nam.  

Còn Tô Văn Trường, trong bài viết “Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống trong 

xây dựng nông thôn mới ở Thanh Sơn” cho rằng, NTM cũng phải giữ được tính truyền 

thống, những nét đặc trưng nhất, bản sắc từng vùng, từng DT và nâng cao giá trị đoàn 

kết của cộng đồng, mức sống của người dân. Mô hình NT tiên tiến phải được dựa trên 

nền tảng cơ bản là ND có tri thức. Họ phải có trình độ khoa học về thổ nhưỡng, giống 

cây trồng, hóa học phân bón và thuốc trừ sâu, quản lý dịch bệnh, bảo quản sau thu 

hoạch, kinh tế NN...Có tác giả lại khẳng định, NTM phải tập trung vào xây dựng kết 

cấu hạ tầng làm đòn bẩy phát triển các ngành nghề khác. 
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Trong cuốn “xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay” (nghiên cứu vùng 

Duyên hải Nam Trung bộ) Phạm Đi đã đưa ra quan điểm xây dựng NTM “xây dựng xã 

hội NT ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc 

DT, tạo động lực cho phát triển NN và xây dựng NTM, nâng cao đời sống ND”. 

Một số quan niệm khác cho rằng, NTM là NT có kinh tế phát triển, đời sống vật 

chất tinh thần của Nhân dân được nâng cao, có quy hoạch, kết cấu hạ tầng hiện đại, môi 

trường sinh thái trong lành, dân trí cao, giữ gìn được bản sắc văn hóa DT, an ninh chính 

trị được giữ vững. 

Như vậy, công thức NTM là: NTM = ND mới + Nền NN mới (Nguyễn Văn Hùng, 

2015, trang 20-21). 

Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16-8-2016 của Thủ tướng chính phủ, “Xây dựng 

NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng 

KTXH phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển 

NN với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển NT với ĐT; xã hội NT dân chủ, bình đẳng, 

ổn định, giàu bản sắc văn hóa DT; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an 

ninh, trật tự được giữ vững”. Theo quan điểm của quyết định thì tiếp cận NTM với tư 

cách một chuẩn mực cần đạt tới khi tiến hành xây dựng NTM, người ND giữ vai trò chủ 

đạo trong quá trình tạo lập đời sống vật chất và tinh thần của NT ngày một nâng cao.  

Trên nền tảng đó, có thể khái quát xây dựng NTM như sau: là quá trình tái thiết 

lại NT, làm cho NT có môi trường xã hội ổn định, chan hòa, có đời sống vật chất và 

tinh thần phong phú và ngày một nâng cao, tạo đà cho một nền NN hiện đại, NT văn 

minh, ND no ấm.  

Xây dựng NTM là kiến thiết lại hiện trạng của NT, phát huy những thành tựu và 

khắc phục những hạn chế, khó khăn của NT đã gặp phải trong suốt chiều dài lịch sử. 

Đồng thời tạo ra một NTM văn minh và hiện đại hơn, góp phần thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

2.2.2. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

Quyết định Số: 800/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2010, sau này là quyết định 

Số:1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của thủ tướng chính phủ, về phê duyệt Chương trình 

mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 và giai đoạn 2016-2020. 

Xác định mục tiêu chung như sau: Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH từng 

bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn NN với phát 
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triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển NT với ĐT theo quy hoạch; xã hội NT 

dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa DT; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh 

trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được 

nâng cao; theo định hướng XHCN. 

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020: 50% số xã đạt tiêu chuẩn NTM (theo Bộ TC quốc 

gia về NTM). 

Với tinh thần đó, xây dựng NTM có những mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là, NT có 

làng, xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại. Hai là, sản xuất bền vững, theo hướng 

sản xuất hàng hóa, có sự gắn kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực của kinh tế đó là NN cung 

cấp nguyên liệu, công nghiệp sản xuất và dịch vụ góp phần giải quyết đầu ra của sản 

phẩm. Ba là, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao 

và hoàn thiện những GTVH của NT. Bốn là, bản sắc văn hóa DT được giữ gìn và phát 

triển. Năm là, xã hội NT được quản lý tốt và dân chủ (Phạm Tất Thắng, 2015). Những 

mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong 

quá trình thực hiện cần phải giải quyết đồng bộ và toàn diện các mối quan hệ giữa 

những yếu tố nhằm khơi dậy và phát huy tốt vai trò của từng yếu tố trong công cuộc xây 

dựng NTM ngày càng văn minh, hiện đại. 

2.2.3. Nội dung xây dựng nông thôn mới 

Nội dung xây dựng NTM, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 491/QĐ-TTg 

ban hành Bộ TC quốc gia về NTM bao gồm 19 TC: TC1 Quy hoạch và thực hiện quy 

hoạch; TC2 Giao thông; TC3 Thủy lợi; TC4 Điện; TC5 Trường học; TC6 Cơ sở vật 

chất văn hóa; TC7 Chợ NT; TC8 Bưu  điện; TC9 Nhà ở dân cư; TC10 Thu nhập; TC11 

Hộ nghèo; TC12 Cơ cấu lao động; TC13 Hình thức tổ chức sản xuất; TC14 Giáo dục; 

TC15 Y tế; TC16 Văn hóa; TC17 Môi trường; TC18 Xây dựng HTCT vững mạnh; 

TC19 An ninh trật tự xã hội. 

Từ những nội dung và TC xây dựng NTM, nổi lên những đặc điểm cụ thể như sau: 

Chương trình xây dựng NTM chính là "cái mới” trong nội hàm của nó. Đây cũng chính là 

mục tiêu và động lực để thúc đẩy xây dựng NTM. Từ vấn đề lý luận và thực tiễn chứng 

minh rằng, NT Việt Nam cần một chiếc áo mới với những cơ cấu, chức năng mới.  

Cơ cấu mới: Chủ yếu là cơ cấu ngành nghề NT cần phải được đổi mới: “Xây dựng 

NTM gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển ĐT theo quy hoạch 

là căn bản; phát triển toàn diện, HĐH NN là “then chốt”; kết cấu “nhị nguyên” NT - 

ĐT cần phải được từng bước khắc phục: “Xây dựng NTM có kết cấu ba tầng KTXH 
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hiện đại”, “NT phát triển theo quy hoạch”; cơ cấu tổ chức chính trị - xã hội ở NT từng 

bước được đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn 

thể và chính trị - xã hội ở khu vực NT. 

Chức năng mới: Một trong những nhiệm vụ then chốt của Chương trình NTM là 

xây dựng nền NN toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp 

và dịch vụ ở NT; NT cũng là nơi có nhiệm vụ và chức năng bảo tồn các GTVH truyền 

thống tốt đẹp của DT; bảo vệ môi trường sinh thái, là vùng đệm và cũng là “lá phổi” dự 

trữ cho ĐT. 

Chủ thể mới: Trong tiến trình xây dựng NTM người ND chính là chủ thể xây dựng 

và là chủ thể thừa hưởng thành quả đó. Chính vì vậy, phát huy tính chủ động, sáng tạo 

và tích cực của người ND vừa thể hiện vai trò chủ thể, vừa thể hiện trách nhiệm đối với 

cộng đồng, xã hội và đồng thời đó cũng là thể hiện thực hành Quy chế dân chủ cơ sở ở 

NT. Cấp ủy, chính quyền địa phương, đóng vai trò là chất xúc tác, là động lực, là nguồn 

lực cổ vũ để khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động của người ND, từ đó thúc đẩy 

cái “mới” ở NT trên các bình diện kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội và an ninh chính trị.  

2.3. Giá trị văn hóa tộc ngƣời và xây dựng nông thôn mới 

2.3.1. Quan hệ giữa giá trị văn hóa tộc người với xây dựng nông thôn mới 

Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI của Đảng khẳng định: “Văn hóa là nền tảng 

tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải 

được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2014, 

trang 3), văn hóa và kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, luôn bổ sung, hoàn thiện 

cho nhau. Văn hóa và kinh tế là hai mặt của đời sống xã hội thúc đẩy xã hội như một 

động lực, góp phần cho xã hội phát triển một cách hài hòa, bền vững.  

Văn hóa là những lao động sáng tạo của con người, phục vụ nhu cầu cuộc sống 

của con người, con người sáng tạo ra văn hóa để các yếu tố văn hóa nuôi dưỡng các 

phẩm chất, xây đắp các giá trị tinh thần, tư tưởng, tình cảm và nâng cao trình độ dân trí, 

biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước có nền văn hóa phát triển. Văn hóa ra 

đời là một bước tiến mới của xã hội loài người, là chỗ dựa tinh thần bền vững, là động 

lực để tái tạo sức lao động của con người, là cầu nối để con người có thể giao lưu, học 

tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau từ đó con người có thể hiểu nhau và yêu thương nhau 

làm cho cuộc sống con người ngày một tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, văn minh hơn. 

Chính từ những giá trị đó mà văn hóa trở thành nền tảng tinh thần quan trọng và không 

thể thiếu của đời sống xã hội. 
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Hồ Chí Minh chỉ rõ, kinh tế là nền tảng của việc xây dựng văn hóa, vì vậy phải 

xây dựng kinh tế làm cơ sở hạ tầng cho sự phát triển văn hóa. "Muốn tiến lên CNXH thì 

phải phát triển kinh tế và văn hóa. Vì tục ngữ ta có câu: Có thực mới vực được đạo, cho 

nên kinh tế phải đi trước... Phát triển kinh tế và văn hóa để nâng cao đời sống vật chất 

và văn hóa của dân ta" (Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, trang 480). Do vậy, chúng ta 

nhìn nhận hoạt động kinh tế là nền tảng vật chất của đời sống xã hội, vì hoạt động kinh 

tế tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu con người trong xã hội, dù có tiến bộ đến đâu 

cũng cần phải có của cải vật chất phục vụ thì xã hội đó mới tồn tại và phát triển được và 

yếu tố của cải vật chất trở nên nền tảng của đời sống xã hội.  

Những tiến bộ về kinh tế sẽ góp phần làm tăng mức sống nhưng đôi khi nó cũng 

làm rối loạn cuộc sống con người và môi trường. Không phải cứ của cải tăng lên là cuộc 

sống gia đình và xã hội sẽ tốt đẹp lên. Bởi sự tác động có sức mạnh ghê gớm của kinh tế 

là mối nguy cơ đồng nhất hoá các hệ thống giá trị, đe dọa và làm suy kiệt khả năng sáng 

tạo của các nền văn hoá, nhân tố hết sức quan trọng đối với sự tồn tại lâu dài, phát triển 

bền vững của nhân loại. 

Giữa văn hóa và kinh tế là hai trong ba trụ cột của đời sống xã hội, đó là kinh tế - 

chính trị - văn hóa. Văn hóa là động lực để kinh tế phát triển và kinh tế là nền tảng thúc 

đẩy văn hóa hoàn thiện… gắn phát triển văn hoá với kinh tế là cùng lúc đứng vững trên 

hai mặt của một đời sống xã hội đó là nền tảng vật chất và tinh thần. Trên cơ sở này, 

chúng ta có thể cùng lúc vừa bảo vệ được bản sắc sáng tạo của một nền văn hoá thông 

qua việc ngăn cản sự đồng nhất hoá các hệ thống tiêu chuẩn. Mặt khác, còn thúc đẩy 

được sự phát triển bền vững của một nền kinh tế, mọi sự phát triển kinh tế không gắn với 

văn hoá đều chỉ là sự phát triển què quặt, nặng về tính kỹ thuật và tất yếu sẽ dẫn đến sự 

bất công trong xã hội, làm hao tổn đến nguồn lực phát triển xã hội vô cùng lớn mà khó 

có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn, đó là: văn hóa bị xâm lăng, tài nguyên bị kiệt 

quệ, đạo đức xã hội sẽ suy đòi, phân biệt giàu nghèo gia tăng, hố sâu ngăn cách trong 

khối đại đoàn kết DT hiện rõ....đe dọa sự tồn vong của chế độ. Do đó, cần thiết lập một 

cách chặt chẽ mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển kinh tế để mối quan hệ này là cơ sở 

chống lại sự độc tôn cũng như sự phân biệt đối xử giữa các nền văn hoá, kinh tế lớn và 

đây cũng là mục tiêu vĩnh hằng của mọi hệ thống chính trị - xã hội. 

Có thể khẳng định rằng, giữa GTVH TN và chủ trương xây dựng NTM có mối 

quan hệ mật thiết, không thể tách rời, độc lập nhau. Nếu GTVH là hướng TN tới cái 

chân, cái thiện, cái mỹ thì mục tiêu xây dựng NTM là thay đổi bộ mặt NT, xây dựng 
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nếp sống mới trong cộng đồng NT. Cả hai ý niệm đều có chung mục tiêu là hướng TN 

TN từ khó khăn, gian khổ đến ấm no, hạnh phúc, biến NT lạc hậu thành NT hiện đại 

và giàu đẹp.   

GTVH TN là cơ sở, là động lực quan trọng để có thể chung tay xây dựng NT 

thành công và thành công một cách bền vững. Suy cho cùng, chủ thể xây dựng NTM 

trong vùng người TN thiểu số không ai khác chính là họ và họ vốn dĩ đã có truyền 

thống văn hóa lập làng, giữ bản, phum, srok trong suốt nhiều thế kỷ qua tại những vùng 

NT. Bản, làng, Phum, srok của TN thiểu số trở thành nơi lưu giữ và bảo tồn GTVH TN 

trong suốt chiều dài lịch sử hình thành TN, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh CNH như 

hiện nay. Cho đến nay những giá trị bản nguyên của văn hóa TN thiểu số gần như còn 

lưu giữ một cách cẩn thận, đây là sức mạnh và là nguồn lực nội sinh dồi dào, quý báo có 

thể vận dụng trong tiến trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, với truyền thống văn hóa 

NN lâu đời và đi đầu trong khai phá vùng còn hoang sơ, TN thiểu số đã góp phần quan 

trọng, không thể thiếu để biến những vùng đất hoang sơ, đầm lầy nhiều chim muông, 

thú giữ thành vùng đất trù phú, màu mỡ. Khơi dậy truyền thống văn hóa đó thì TN thiểu 

số giữ vị trí then chốt, là tiềm lực quyết định một phần đến sự thành bại của công cuộc 

xây dựng NTM ở vùng TN hiện nay và mai sau.           

Chủ trương xây dựng NTM là nền tảng để những GTVH TN có điều kiện phát 

triển và hoàn thiện hơn. Nghị quyết số 26/NQTW ngày 28/05/2008 của BCH Trung 

ương Đảng xác định: “…xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KTXH từng bước hiện đại; 

cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn NN với phát triển nhanh 

công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển NT với ĐT theo quy hoạch; xã hội NT dân chủ, ổn 

định, giàu bản sắc văn hóa DT; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được 

giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao…” 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2008, trang 4). Cốt lỗi của xây dựng NTM là xây dựng hai 

mặt của đời sống xã hội đó là xây dựng kinh tế và văn hóa NT thêm giàu mạnh. Thay 

thế bộ mặt NT khó khăn về kinh tế; nghèo nàn về văn hóa; xóa tình trạng đường đi lầy 

lội giữa xóm, ấp, bản, làng, phum, srok… thành xóm, ấp, bản, làng, phum, srok khang 

trang hiện đại; kinh tế phát triển; mức thưởng thức văn hóa tinh thần được nâng cao, rút 

ngắn khoảng cách so với thành thị và xây dựng NT trở thành cái nôi lưu giữ, bảo tồn 

những giá trị truyền thống văn hóa của DT, là “thành trì” của nền văn hóa Việt Nam; an 

ninh trật tự được giữ vững; tình làng nghĩa xóm được cũng cố; môi trường khang trang, 

sạch đẹp… 
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Như vậy, GTVH TN vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng của tiến trình 

xây dựng NTM, bởi nó là đại diện của trình độ văn minh, là thước đo phẩm giá của TN 

và để chức năng quan trọng đó mãi trường tồn thì quá trình xây dựng NTM cần tập 

trung các nguồn lực của xã hội đầu tư các thiết chế văn hóa, tạo môi trường để người 

dân được sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa…và từ đây sẽ sáng tạo, làm giàu thêm những 

GTVH truyền thống TN.   

Nói tóm lại, GTVH TN và chủ trương xây dựng NTM có mối quan hệ biện chứng 

với nhau, tác động và bổ trợ nhau. GTVH đóng vai trò thúc đẩy TN chung tay xây dựng 

NTM và ngược lại chủ trương xây dựng NTM là nguồn lực quan trọng và cần thiết để 

những giá trị của văn hóa TN tiếp tục phát triển, làm giàu thêm truyền thống TN.  

2.3.2. Vai trò của giá trị văn hóa tộc người trong xây dựng nông thôn mới 

Năm 1970, Hàn Quốc có 70% dân số sống ở NT, trong số đó 80% sống trong nhà mái 

rạ, vách đất tạm bợ, dùng đèn dầu và không có điện thắp sáng, đường làng nhỏ hẹp, xe bò, 

xe ngựa không qua lại được, gần như không có các công trình vệ sinh, y tế, văn hóa kém 

phát triển, thất học, thiếu đói triền miên…(Nguồn: lienhiephoikhkt.hatinh.gov.vn/).  

Ngôi làng Shino (một làng nghèo khó của Hàn Quốc lúc bấy giờ) bị lũ tàn phá rất 

nặng nề, sau lũ người dân không chờ vào sự giúp đỡ của Chính phủ, họ tự đứng ra khôi 

phục hậu quả, điều này tác động rất lớn đến cách nhìn của Chính phủ Hàn Quốc đối với 

vai trò của người dân và nhận thấy rằng, viện trợ của Chính phủ cũng là vô nghĩa nếu 

người dân không nghĩ cách tự giúp chính mình. Người dân tự hợp tác và giúp đỡ nhau là 

điểm mấu chốt để phát triển NT Hàn Quốc và đây cũng là nền tảng cho sự ra đời của 

phong trào làng mới (Saemaul Udong), từ đó đến nay, tinh thần của phong trào Saemaul 

Udong đã thu được những thành tựu rất to lớn, đưa NT Hàn Quốc từ nghèo đói, lạc hậu 

trở thành NT giàu có và hiện đại. 

Từ kinh nghiệm phong trào Saemaul Udong của Hàn Quốc cho thấy, mặc dù kinh 

tế giữ vai trò quyết định đến đời sống xã hội. Nhưng kinh tế không thể quyết định đến 

tốc độ và quá trình phát triển đất nước, nhất là yêu cầu phát triển bền vững, mà bí quyết 

của sự phát triển bền vững bao giờ cũng hướng vào con người và GTVH chính là động 

lực, là nền tảng, là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển xã hội. 

Xây dựng NTM nói chung, vùng TN thiểu số sinh sống nói riêng không thể bỏ qua 

vai trò của văn hóa và những GTVH của TN chính là những nguồn lực quan trọng để có 

thể góp phần thúc đẩy, đưa công cuộc xây dựng NTM sớm thành công một cách bền 

vững. Bởi vì, xây dựng NTM nếu chỉ dựa vào nguồn lực tài chính thì không đủ mà phải 

http://lienhiephoikhkt.hatinh.gov.vn/
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dựa trên nền tảng nguồn lực con người và tiềm năng sáng tạo của con người chính là 

động lực để tiến hành xây dựng NTM. Tiềm năng này nằm trong GTVH của TN, trong 

trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, lối sống, ý chí, nghị lực, tài năng và sự thành thạo 

công việc xây dựng NTM của mỗi cá nhân và cộng đồng. Những giá trị ấy của họ sẽ 

quyết định đến tầm mức, tiến độ, chất lượng, sự vững chãi của quá trình xây dựng NTM 

và nguồn lực ấy không thể khơi dậy được trong ngày một ngày hai, nó là kết quả của sự 

bền bỉ, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, BCĐ xây dựng NTM ở các địa phương. 

Làm cho họ thấy được họ chính là chủ thể hành động và là chủ thể thừa hưởng thành 

quả của NTM và chỉ có thể là chính họ không ai thay thế và cũng chính là hoàn thành 

mục tiêu quốc gia về NTM mới mang lại cho họ đời sống ấm no, hạnh phúc. Chung quy 

lại, nguồn lực không thể thiếu trong xây dựng NTM ở vùng TN thiểu số sinh sống đó là 

GTVH TN, đây là tài nguyên quý giá thôi thúc cả TN tham gia tích cực, chủ động của 

quá trình xây dựng NTM nơi đây.  

2.3.3. Phát huy giá trị văn hóa tộc người trong xây dựng nông thôn mới 

2.3.3.1. Phát huy 

Theo từ điển tiếng Việt, thì phát huy là làm cho cái hay, cái tốt lan rộng tác dụng 

và tiếp tục phát triển thêm. 

Về ngữ nghĩa học, thì phát huy làm cho cái hay, cái tốt lan rộng tác dụng và tiếp tục 

phát triển thêm; làm lan tỏa tác dụng tốt; phát huy làm cho lợi ích tiếp tục phát triển thêm… 

…Phát huy trước hết là bảo tồn, không những vậy mà còn là sự mở rộng, bổ sung 

hoặc sự hoàn thiện và nâng cao về chất những đặc điểm, đặc tính vốn có trong sự vật 

và hiện tượng dẫn đến một trạng thái mới về chất… (Lê Văn Liêm, 2010, Tr.15).  

“Giữ gìn và phát huy” là sự duy tồn sự vật cũ trên cơ sở giữ lại những yếu tố tích 

cực, tiến bộ của nó và được bổ sung, làm giàu thêm những yếu tố đó cho phù hợp với 

điều kiện mới, mà không làm mất đi những giá trị vốn có của nó. (Nguyễn Thị Nội, 

2016. tr.20).  

Phát huy là làm cho cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái đúng tỏa tác dụng và tiếp tục nẩy 

nở thêm (Huỳnh Thanh Quang, 2010, tr. 20). 

Phát huy, hàm chứa nội hàm là mở rộng thêm những giá trị cốt lỗi vốn có của sự 

vật, hiện tượng trong một môi trường mới, làm cho sự vật, hiện tượng có sức lan tỏa và 

ảnh hưởng đến những sự vật, hiện tượng xung quanh mà không làm mất đi những giá trị 

truyền thống của nó. Phát huy là quy luật tất yếu trong xã hội đương đại, khi mà sự giao 

lưu và hội nhập đã và đang chi phối tuyệt đối trong đời sống xã hội thì phát huy để nâng 

cao trình độ, nâng cao nhận thức, làm giàu cho chủ thể trên nền tảng truyền thống vốn có. 
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Từ những nhận thức trên, có thể khẳng định: “Phát huy là quá trình làm tỏa ra tác 

dụng tốt, những mặt mạnh, cái hữu ích, cái đẹp, có giá trị trong xã hội đương đại của một 

sự vật, hiện tượng mà vẫn giữ được dạng thức vốn có của nó”. Như vậy, cái hữu ích, cái 

đẹp…của sự vật hiện tượng có giá trị tuy cũ nhưng vẫn luôn tồn tại cùng với sự tồn tại và 

phát triển của xã hội, nó đã, đang và sẽ tiếp tục chi phối trong đời sống của con người 

hiện đại. Hay nói cách khác, phát huy chính là hoạt động phát hiện và sử dụng những cái 

có ích còn ẩn giấu hoặc chưa tận dụng được một cách có hiệu quả trong tình hình mới, 

việc này xuất phát từ nhu cầu thực tế, con người mong muốn những GTVH do họ tạo ra 

phải được lưu truyền nhiều thế hệ để bản sắc văn hóa không bị mai một trước thời gian. 

Phát huy GTVH là một hoạt động có tính cộng đồng, có mục đích chung là phục vụ cho 

sự tiến bộ của cộng đồng hay xã hội, là cầu nối giữa tuyền thống và hiện đại, góp phần 

giữ gìn bản sắc văn hóa DT, đồng thời là trung gian nối tiếp với khu vực và thế giới. Ở 

mỗi thời gian và không gian khác nhau, tùy thuộc vào nhận thức của chủ thể văn hóa mà 

những GTVH đó được phát huy như thế nào. Nhưng tất thảy, các hoạt động này đều phải 

dựa vào những gì sẵn có của GTVH, làm tôn vinh sắc màu văn hóa và góp phần phát 

triển các GTVH TN thêm rực rỡ. 

2.3.3.2. Phát huy giá trị văn hóa tộc người 

 Phát huy GTVH TN là nhu cầu tất yếu khách quan của bất cứ nền văn hóa nào trong 

quá trình tồn tại và phát triển. Văn hóa không thể có được diện mạo và phát triển, nếu như 

trong quá trình tồn tại, những giá trị tốt đẹp của nó không được giữ gìn và phát huy.  

Nhắc đến văn hóa là chúng ta đã nhấn mạnh đến bản chất sáng tạo và nhân văn của 

văn hóa. Nhắc đến GTVH TN là chúng ta nhấn mạnh đến tính phát huy, phát triển. Đối với 

mỗi một loại sự vật, hiện tượng, vấn đề đặt ra là phát huy, khơi dậy, sử dụng, phát triển sự 

vật hiện tượng đó và ở mỗi không gian, thời gian khác nhau thì việc phát huy giá trị của nó 

sẽ khác nhau. Văn hóa là lĩnh vực phong phú và đa dạng, nên việc phát huy GTVH TN 

cũng phải dùng một hệ thống những giải pháp phong phú và đa dạng.  

Chúng tôi tán thành với với nhận định của Huỳnh Thanh Quang về phát huy 

GTVH … như sau:  

“là thực hiện tổng thể các giải pháp, biện pháp về chính trị, kinh tế, văn hóa, 

giáo dục, quản lý... nhằm khơi dậy, sử dụng và phát triển các yếu tố tích cực, 

tiến bộ và hữu ích của GTVH, làm cho các GTVH …. phục vụ có hiệu quả cho 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: sự nghiệp 



48 

 

xây dựng khối đại đoàn kết DT; đồng thời làm cho các GTVH …. được thăng 

hoa, tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu chính đáng của bản thân nền văn hóa 

…”[Huỳnh Thanh Quang,tlđd, (2), trang 25)  

Nhận thức trên tiếp cận khái niệm phát huy GTVH TN ở khía cạnh là thực hiện 

đồng bộ các giải pháp, tất cả các lĩnh vực nhằm làm cho văn hóa TN luôn được phát 

triển, luôn được thăng hoa phục vụ tốt cho đời sống văn hóa ngày một nâng cao, văn 

hóa TN ngày một đa dạng và phục vụ ngày một tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

Mỗi GTVH trong một lĩnh vực cụ thể nào đó cũng đều có vai trò nhất định trong 

đời sống xã hội. Xuất phát từ mục đích, yêu cầu của việc phát huy những GTVH mà 

người ta tập trung vào khơi dậy, sử dụng và phát triển những GTVH nào. Mỗi giai đoạn 

khác nhau thì việc phát huy những GTVH đặt ra có sự khác nhau; việc thực hiện các 

hình thức, biện pháp phát huy cũng có sự khác nhau. 

Từ những nhận thức đó, có thể khái quát nội hàm phát huy GTVH TN cụ thể như sau: 

Phát huy GTVH TN là tổng hợp các dạng thức, các phương pháp làm cho những nét đẹp 

văn hóa TN luôn duy trì, mở rộng, lan tỏa, ảnh hưởng đến thế giới xung quanh và làm giàu 

thành tựu văn hóa vốn có của mình, góp phần phát triển TN và xây dựng đất nước.  

Mục đích của việc phát huy những GTVH quy định yêu cầu, nội dung và cả hình 

thức, biện pháp phát huy GTVH. Hay nói cách khác, việc phát huy những GTVH bao giờ 

cũng phải có mục đích nhất định, không phải phát huy là chỉ để phát huy và cũng không 

đơn thuần chỉ vì mục tiêu văn hóa (tuy là quan trọng), mà nó phải hướng vào phục vụ 

những mục TCnh trị, kinh tế, những mục tiêu xã hội nhất định của con người, của cộng 

đồng xã hội và của DT. Điều đó còn có nghĩa là phát huy những GTVH là để nhằm hoàn 

thiện, phát triển chính bản thân con người và cộng đồng xã hội theo hướng chân - thiện - 

mỹ ngày càng tốt đẹp hơn, văn hóa hơn, nhân văn hơn.  

Văn hóa là tài sản, là vốn quý của TN, phát huy văn hóa trong lĩnh vực nào, khía 

cạnh nào, rộng hay hẹp cũng sẽ góp phần phát triển TN trong tình hình mới. Đối với văn 

hóa Khmer TNB là một bộ phận của văn hóa DT, phát huy GTVH Khmer TNB cũng sẽ 

góp phần phát triển văn hóa DT ngày một giàu hơn, tiên tiến hơn và đậm đà hơn.  

2.3.3.3. Sự cần thiết phát huy giá trị văn hóa tộc người trong xây dựng nông thôn mới 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, trong bầu trời không có gì quý bằng 

Nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng sức mạnh của dân. Cho nên, con người 

vừa là mục tiêu, vừa là động lực trọng tâm của mọi chiến lược KTXH của mỗi quốc gia, 

DT ở mỗi thời kỳ cách mạng.  
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Đối với nước ta, “mục đích tối cao của phát triển KTXH là nhằm phục vụ công 

cuộc cách mạng XHCN, công cuộc cách mạng giải phóng con người. Mục tiêu của 

cách mạng XHCN, xét cho cùng, chính là để giải phóng những GTVH tích cực 

nhất cho loài người. Mặt khác, phát triển kinh tế đồng thời giúp cho con người có 

nhiều cơ hội, khả năng tiếp nhận các GTVH. Phát triển kinh tế nhằm mục tiêu văn 

hóa chính là “đặc sắc” của cách mạng XHCN Việt Nam. Mọi quan điểm của Đảng 

đều khẳng định phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội... 

(Đoàn Bích Hiền, 2011)
4
.  

Đại hội VIII của Đảng đã nêu: “Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong 

từng bước và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, y 

tế, giáo dục..., giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người” (Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 1996, tr.204-205).  

Và điều đó được thể hiện trong Nghị quyết số: 26/NQTW ngày 28/05/2008 của 

BCH Trung ương Đảng khẳng định: “Phát triển NN, NT và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của ND phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phù hợp với 

điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực, để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực xã hội, trước hết là lao động…” (Đảng Cộng sản Việt Nam, tlđd (2), trang 2) và Nghị 

quyết 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định:  “Xây 

dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; … gắn phát triển 

NT với ĐT; xã hội NT dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa DT….”. Để đạt 

được những mục tiêu trên, hệ thống các chính sách KTXH của Trung ương và địa 

phương cần tập trung những chính sách về văn hóa để có thể phát huy năng lực tinh thần 

của con người và xem đây là một trong những chính sách quan trọng hàng đầu, mang tính 

chiến lược. Và từ góc nhìn nhân văn đó, phát triển xã hội của địa phương hay vùng không 

nên chỉ xem kinh tế là cứu cánh duy nhất. Bởi xét đến cùng, kinh tế là nhân tố quyết định 

phát triển đời sống vật chất của xã hội, nhưng chủ thể thúc đẩy phát triển kinh tế lại là con 

người của xã hội, là những cá nhân và cộng đồng mà mỗi con người lại chính là sản phẩm 

của văn hóa, là chủ thể sáng tạo văn hóa….nên sự phát triển kinh tế không thể tách rời 

văn hóa mà phải ở trong và cùng với văn hóa phát triển. 

                                                 
4
 Đoàn Bích Hiền (2011), “Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội - đặc 

trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, htt//tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-

tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/phat-trien-kinh-te-hai-hoa-voi-phat-trien-van-hoa-gan-voi-tien-bo-va-cong-

bang-xa-hoi-dac-trung-cua-nen-877, truy cập ngày 02/01/2019 
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Xây dựng NTM là làm cho ND có đời sống vật chất và tinh thần ngày một nâng 

cao, NT ngày một khang trang hơn, hiện đại và phát triển. Muốn vậy, phải sử dụng có 

hiệu quả các nguồn lực xã hội trong đó có nguồn lực văn hóa nói chung và văn hóa TN 

thiểu số nói riêng không thể nằm ngoài mà phải đi trước, đi cùng và đi trong quá trình xây 

dựng NTM…Làm được như vậy, trong quá trình xây dựng NTM là câu trả lời cho bài 

toán văn hóa, phát triển góp phần vào quá trình xây dựng NTM ở TNB cũng như ở nước 

ta hiện nay. Việc phát huy các GTVH TN trong xây dựng NTM không chỉ ở lĩnh vực 

kinh tế mà còn cả trong các lĩnh vực đời sống còn lại và sự tác động của văn hóa TN đối 

với xây dựng NTM sẽ tạo ra những nhân tố tích cực để xây dựng một môi trường văn hóa 

NT lành mạnh, giàu bản sắc ở các địa phương TNB góp phần quan trọng vào việc xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc DT. 

Nhưng thực tế công tác triển khai xây dựng xây dựng NTM ở các địa phương hiện 

nay, nhất là những nơi có đông người TN thiểu số sinh sống, từ kết quả nghiên cứu hiện 

trạng, TC văn hóa là một trong 19 TC cần đạt tới, chứ chưa xem văn hóa là động lực 

thúc đẩy quá trình xây dựng NTM và trong TC văn hóa chỉ tập trung vào các yếu tố của 

thiết chế văn hóa là chính. Do vậy, hầu hết các tỉnh đều gặp khó khăn trong hoàn thiện 

TC văn hóa, bởi còn hạn chế trong nguồn kinh phí cho thực hiện TC này. Tỉnh Trà Vinh 

nhận định như sau: “Do vốn để hoàn thiện các TC theo quy định là rất lớn, trong khi đó 

nguồn lực có giới hạn, đặc biệt là nguồn vốn của tỉnh… TC cơ sở vật chất văn hóa để 

hoàn thiện TC này đúng quy định thì kinh phí quá cao (tiền mua đất, xây dựng, trang 

thiết bị…) vì diện tích trụ sở Ủy Ban Nhân dân các ấp còn hẹp” (UBND tỉnh Trà Vinh, 

tlđd (2), trang 13), Kiên Giang nhận định như sau: “Tiến độ đạt các TC NTM còn chậm, 

trong đó các TC về lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường đạt thấp nhất và chưa bền 

vững. Trong thực hiện các nội dung xây dựng NTM, chỉ tập trung xây dựng kết cấu hạ 

tầng, chưa quan tâm đúng mức đến các nội dung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, 

phát triển văn hoá và cải thiện môi trường...Một bộ phận cán bộ và Nhân dân còn có tư 

tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước…”(UBND Tỉnh Kiên Giang, 2015, 

trang 16). Còn Sóc Trăng khẳng định: “Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH 

chưa nhiều;….. nhà văn hóa ấp và thiết chế văn hóa các xã chưa được đầu tư đồng bộ; 

một số xã gặp khó khăn trong vận động Nhân dân hiến đất để thực hiện các công trình 

công cộng….đa số Nhân dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất NN, đời sống còn 

nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn lực cho chương trình còn nhiều hạn chế.…” 

(UBND tỉnh Sóc Trăng, 2016, trang 13). Trong những khó khăn vướng mắc của các địa 
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phương TNB, thì nhận thức của các cấp, các ngành….chỉ đề cặp đến việc đầu tư tài 

chính vào xây dựng các thiết chế văn hóa, mà chưa có nhận thức mới là văn hóa sẽ đóng 

góp quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM hiện nay. Từ cách nhìn nhận của các địa 

phương, vô tình TC xây dựng đời sống văn hóa tinh thần NT trở thành gánh nặng của 

tiến trình xây dựng NTM ở các địa phương, bởi lẽ kinh phí đầu tư lớn, nhưng hiệu quả 

lại không nhận được ngay trước mắt theo cách nhìn của những nhà quản lý, nhất là 

trong giai đoạn nợ đọng các địa phương trong xây dựng NTM ngày một gia tăng mà 

chưa có giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ. Giai đoạn 2011-2015 Kiên Giang đầu tư vào 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong toàn tỉnh 5.925,3 (vốn Ngân sách: 

4.689,9 tỷ đồng, chiếm 79,15%, ...vốn tín dụng cho vay 8.196,7 tỷ đồng) (UBND Tỉnh 

Kiên Giang, tlđd (2), trang 4); Trà Vinh đầu tư giai đoạn 2011-2015 là 5.805.324 tỷ 

đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương và địa phương chiếm 5,87% 341.268 tỷ 

đồng, vốn tín dụng hơn 2.000 tỷ đồng chiếm 39,4%) (UBND tỉnh Trà Vinh, tlđd, (3) 

trang 11). Còn lại là các nguồn vốn từ vận động các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp 

trong và ngoài địa phương, như vậy chỉ tính Kiên Giang, Trà Vinh có tổng số nợ động 

hơn 2.010 tỷ đồng. 

Đây chính là hệ quả của việc chưa đứng vững trên hai nền tảng của xã hội đó là 

kinh tế và văn hóa, kinh tế sẽ là nền tảng vật chất nhằm trang bị của cải vật chất cho 

một xã hội, nhưng sự tồn tại của xã hội đâu chỉ riêng có sự xuất hiện vật chất là đủ, mà 

con người rất cần chỗ dựa để dung dưỡng tinh thần, vừa là để giải trí sau những giờ lao 

động mệt nhọc và cũng vừa để tái tạo sức lao động cho một công cuộc mới. Sự sùng bái 

và xem kinh tế là cứu cánh duy nhất dẫn đến mất cân đối trong huy động các nguồn lực 

xã hội, cũng đồng thời gây lãng phí nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đó chính là 

nguồn lực lao động và sự cống hiến của con người. “Sự thật rằng, các giá trị tinh thần 

không thể định giá bằng những giá trị vật chất, nhưng nó có thể khơi dậy ý chí quật 

cường, tinh thần tự tôn, tự trọng trong mỗi con người và “năng lực người” loại trừ ra 

khỏi yếu tố bản năng sinh vật, đóng vai trò như bộ gien điều chỉnh để sao cho mọi hành 

vi sáng tạo và thỏa mãn nhu cầu luôn luôn phát triển và xem đó chính là hành vi văn 

hóa” (Nguyễn Hòa, 2012, trang 142). Và trình độ, kỹ năng nhận thức của con người bao 

giờ cũng quyết định đến tầm mức, tính chất của một nền kinh tế hay đến chất lượng và 

hiệu quả của quá trình xây dựng NTM một cách bền vững. 

Tóm lại, GTVH TN có rất nhiều ưu điểm cần phát huy, cũng đan xen những hạn 

chế nhất định cần phải khắc phục. Nhưng quá trình xây dựng NTM rất cần phát huy một 
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cách có hiệu quả, tích cực tính tự chủ, tự giác trong phát huy nội lực truyền thống vốn 

có của TN để họ có điều kiện và cơ hội thể hiện mọi tiềm năng, óc sáng tạo của mình, 

góp phần quan trọng và thiết yếu trong quá trình xây dựng NTM. Đây vừa là phát huy 

nguồn lực xã hội, tiềm năng con người, vừa thể hiện tính cân đối, hài hòa, giảm các 

nguồn lực kinh tế vào xây dựng NTM. 

2.4. Lý thuyết tiếp cận 

2.4.1. Lý thuyết vốn xã hội của Bourdieu 

Lần đầu tiên được đề cập bởi một nhà giáo dục Mỹ Lyda Judson Hanifan, năm 

1916  khái niệm “vốn xã hội” (social capital) chính thức được bàn đến vấn đề quan hệ 

tình thân hữu, sự thông cảm lẫn nhau, cũng như tương tác giữa các cá nhân hay gia 

đình, ông xác  định rằng: “những giá trị hiện thực đó có tác dụng lên hầu hết cuộc sống 

hàng ngày của con người” (those tangible substance [that] count for most in the daily 

lives of people) (Trần Kiêm Đoàn, 2006). Vào những năm 1960, Jane Jacobs đề cập lại 

khái niệm vốn xã hội, đầu những năm 1970, Bourdieu đã dùng lại khái niệm này trong 

các nghiên cứu của ông, đến những năm 1980, khái niệm vốn xã hội được đưa vào từ 

điển khoa học xã hội. Tuy nhiên, khái niệm vốn xã hội chỉ thực sự trở thành khái niệm 

khoa học quan trọng trong tác phẩm “Các hình thức của vốn” của Bourdieu năm 1986 

(Nguyễn Tuấn Anh, 2011). 

Vấn đề vốn xã hội được các nhà nghiên cứu của thế giới quan tâm nghiên cứu, 

phát triển một cách khá toàn diện và áp dụng có hệ thống, rộng khắp trong các lĩnh vực 

của đời sống xã hội như: kinh tế, giáo dục, xã hội, tâm lý, văn hóa… tại các nước. Tiêu 

biểu như các tác giả như: Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Fukuyama, 2001, 2002; Lin, 

1999, 2001; Portes, 1998; Putnam, 1995, 2000. Phân tích một cách khái quát các định 

nghĩa và cách giải thích, cho thấy giữa các tác giả vừa có sự thống nhất lại vừa có cách 

hiểu khác nhau về vốn xã hội.  

Trước hết, các tác giả đều thống nhất với nhau rằng vốn xã hội gắn liền với mạng 

lưới xã hội, quan hệ xã hội. Chẳng hạn, vốn xã hội kết nối với mạng lưới xã hội tương 

đối bền vững (Bourdieu, 1986: 248-249), vốn xã hội nằm trong quan hệ xã hội 

(Coleman, 1988: 98-100), vốn xã hội ở trong mạng lưới xã hội (Lin 2001: 24-25), mạng 

lưới xã hội là một thành tố của vốn xã hội (Putnam, 2000: 19), cần quan sát vốn xã hội 

thông qua mạng lưới xã hội (Portes, 1998: 8) (Nguyễn Tuấn Anh, 2011). 

Thứ hai, các tác giả khi bàn về vốn xã hội, cùng quan niệm và cho rằng vốn xã hội 

là nguồn lực của xã hội. Nếu Bourdieu (1986: 248-249) quan niệm vốn xã hội là nguồn 
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lực dựa trên mạng lưới được thừa nhận hoặc quen biết, thì Lin (2001: 25) định nghĩa 

vốn xã hội là nguồn lực nằm trong mạng lưới xã hội. Và Portes (1998), lại dùng khái 

niệm nguồn lực để biểu thị vốn xã hội (Nguyễn Tuấn Anh, 2011).  

Thứ ba, các tác giả đều cho rằng vốn xã hội được tạo ra thông qua việc đầu tư vào 

các quan hệ xã hội hoặc mạng lưới xã hội và các cá nhân có thể sử dụng vốn xã hội để 

tìm kiếm lợi ích thông qua sự đầu tư trong thời gian nhất định và vốn xã hội sẽ chuyển 

hóa thành những vốn khác như vốn kinh tế hoặc những sản phẩm phát sinh khác...giúp 

cho những người đầu tư thu được nhiều lợi ích trong đời sống xã hội như thành công 

trong học tập, trong sự nghiệp và nhiều lợi ích khác theo dụng ý của người đầu tư.  

Thứ tư, các tác giả có chung nhận định rằng: vốn xã hội là vấn đề tin cậy lẫn nhau 

giữa những cá nhân với cá nhân, nhóm người với nhóm người và có sự quan hệ qua lại 

lẫn nhau. Bourdieu cho rằng, vốn xã hội là nguồn lực dựa trên mạng lưới được thừa 

nhận hoặc quen biết. Coleman cho rằng, đó là trách nhiệm, sự mong đợi và lòng tin lẫn 

nhau. Fukuyama quan niệm, vốn xã hội bao gồm những chuẩn mực và có đi có lại. 

Portes khẳng định sự trao đổi qua lại và lòng tin là nguồn gốc của vốn xã hội. 

Bên cạnh những điểm thống nhất, các nhà nghiên cứu cũng có các quan niệm khác 

nhau khi định nghĩa vốn xã hội. Trong khi Bourdieu (1986: 248) phát biểu rằng vốn xã 

hội là nguồn lực liên kết với các mạng lưới xã hội, thì Coleman (1988: 98) khẳng định 

vốn xã hội là các khía cạnh của cấu trúc xã hội mà những khía cạnh này tạo thuận lợi 

cho hành động của các cá nhân; còn Putnam (2000: 19) quan niệm vốn xã hội bao gồm 

các mạng lưới xã hội, các chuẩn mực của quan hệ trao đổi qua lại và sự tin cậy. Nếu Lin 

(2001: 25) định nghĩa vốn xã hội là nguồn lực nằm trong mạng lưới xã hội thì 

Fukuyama (2001:7) coi vốn xã hội là các chuẩn mực không chính thức. Đối với Portes 

(1998: 8), vốn xã hội là khả năng của cá nhân tìm kiếm lợi ích thông qua tư cách thành 

viên trong các mạng lưới xã hội hoặc cấu trúc xã hội. Tóm lại, cho đến nay vẫn tồn tại 

nhiều quan niệm khác nhau về vốn xã hội: đó là nguồn lực, các khía cạnh của cấu trúc 

xã hội, chuẩn mực không chính thức, mạng lưới xã hội, sự trao đổi qua lại, sự tin cậy, 

vv... (Nguyễn Tuấn Anh, 2011) 

Bourdieu định nghĩa vốn xã hội là một “mạng lưới lâu bền bao gồm các mối liên 

hệ quen biết nhau và nhận ra nhau và ít nhiều đã được định chế hóa”, Ông cho rằng 

“khối lượng vốn xã hội của một tác nhân cụ thể nào đó phụ thuộc vào mức độ liên hệ 

rộng hay hẹp mà anh ta có thể huy động được trong thực tế và vào khối lượng vốn của 

từng người mà anh ta có liên hệ... Những mối quan hệ này có thể chỉ tồn tại trong trạng 
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thái thực tế, trong các trao đổi mang tính vật chất hoặc mang tính biểu tượng để giúp 

duy trì chúng. Những mối quan hệ này cũng có thể được thiết chế hóa và đảm bảo bởi 

việc áp dụng dưới một tên gọi chung (như tên của một gia đình, một giai cấp hoặc một 

bộ tộc hoặc của một trường học, một đảng phái v.v..) (Bourdieu, 1986). Ông cũng phân 

biệt ba loại vốn: kinh tế, văn hoá và vốn xã hội. Ông cho rằng khái niệm vốn kinh tế 

trong kinh tế học hiện nay là quá hạn hẹp, chỉ được xem như một cái gì có thể đổi ngay 

thành tiền hoặc thể chế hoá thành quyền sở hữu. Về vốn văn hoá, như một vị trí xã hội 

đạt được (không phân biệt cấp bậc cao thấp), người có "vốn văn hoá" là người xuất thân 

từ một "giai cấp văn hoá" tương đối cao trong xã hội, không nhất thiết là người nhiều 

học vấn. Vốn xã hội là tổng hợp các nguồn tài nguyên thực tế hoặc tiềm năng có liên 

quan đến việc sở hữu một mạng lưới bền vững của mối quan hệ, ít nhiều đã được thể 

chế hoá thông qua sự quen biết và công nhận lẫn nhau. Nói cách khác, thành viên trong 

một nhóm cung cấp cho mỗi thành viên của mình sự ủng hộ của yếu tố vốn thuộc sở 

hữu tập thể, một "ủy nhiệm" tín dụng (Bourdieu, 1986). 

Như vậy, vốn xã hội, trong hệ tư tưởng Bourdieu, là toàn bộ nguồn lực (thực tế hoặc 

tiềm ẩn) xuất phát từ mạng lưới quen biết trực tiếp hoặc gián tiếp (chẳng hạn thành viên 

của cùng một tôn giáo, hoặc cùng sinh quán, hay đồng môn). Trong đa số trường hợp, 

mạng lưới này đã có từ lâu và đã được thể chế hoá phần nào. Nhờ nó, những cá nhân, gia 

đình, hay tập thể nào có nhiều móc nối thì càng lắm ưu thế. Nói cách khác, mạng lưới này 

có giá trị sử dụng: nó là một loại "vốn"(Trần Hữu Dũng , 2006). 

Lợi ích tích luỹ từ tinh thần hội viên trong một nhóm chính là cơ sở của sự đoàn 

kết. Điều này không có nghĩa rằng họ có ý thức theo đuổi như vậy, ngay cả trong trường 

hợp họ chủ động lựa chọn các hội, các câu lạc bộ. Họ cố tình tổ chức lại để tập trung 

nguồn vốn xã hội và do đó, thu được đầy đủ lợi ích từ ảnh hưởng theo cấp số nhân. Bên 

cạnh đó còn để đảm bảo lợi ích của các thành viên - chẳng hạn như lợi ích vật chất phát 

sinh từ các mối quan hệ hữu ích, và lợi ích mang tính biểu tượng (chẳng hạn như liên 

kết với một nhóm có uy tín. 

Bourdieu viết: "vốn xã hội là một thuộc tính của mỗi cá nhân trong bối cảnh xã 

hội. Bất cứ ai cũng có thể thu nhập một số vốn xã hội nếu người đó nỗ lực và chú tâm 

làm việc ấy và hơn nữa bất cứ ai cũng có thể dùng vốn xã hội để đem lại những lợi ích 

kinh tế thông thường. Song, khả năng thực hiện điều ấy tùy thuộc vào những trách 

nhiệm xã hội (socialobligation) kết nối (connection) và mạng lưới xã hội của người ấy". 
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Bourdieu khẳng định rằng xã hội là một đấu trường tranh giành thế vị (status). Kẻ 

thắng là người dồi dào vốn kinh tế, vốn xã hội và vốn văn hóa. Theo ông, rất nhiều 

người không tiến thân được chính vì thiếu vốn xã hội. Như vậy, Bourdieu có ý cho rằng 

vốn xã hội không phải là tích cực cho tất cả mọi người: giá trị vốn xã hội của mỗi người 

tuỳ thuộc vào mức độ chênh lệch giữa vốn đó của họ và của người khác. 

Trong thuyết của Bourdieu, con người là sản phẩm của lịch sử, của giai cấp. Tuỳ 

mạng lưới quan hệ cá nhân, có người được lợi thế, có người không. Mạng lưới đó (mà 

giá trị là vốn xã hội trong ngôn ngữ Bourdieu) không tuyệt đối cứng nhắc, ràng buộc, 

song những người thiếu nó cần cố gắng vượt qua để có những loại vốn khác. Nên để ý 

rằng, theo Bourdieu, cá nhân có thể nổ lực tích lũy vốn kinh tế và vốn văn hoá, song 

không ai có thể tự mình gây dựng vốn xã hội. Chính những trở ngại mà người thiếu vốn 

xã hội khó khắc phục là lý do khiến chênh lệch trong xã hội luôn tồn tại. 

Như vậy, vốn xã hội chính là con người. Trong khi con người lại chính là sản 

phẩm của một hoàn cảnh xã hội hiện hữu và phát triển trong một hoàn cảnh kinh tế, một 

bối cảnh lịch sử, một truyền thống văn hóa cụ thể nào đó. 

Trên cơ sở quan điểm của Bourdieu, vốn xã hội của cộng đồng TN Khmer TNB là vô 

cùng to lớn và thông qua ngôi chùa, những người có uy tín trong TN sẽ là sợi dây vô hình 

kết nối sức mạnh của vốn xã hội trong TN góp phần đáng kể, quan trọng trong quá trình 

xây dựng NTM ở TNB hiện nay.  

Tóm lại, lý thuyết vốn xã hội của Bourdieu có ý nghĩa và rất có giá trị trong 

nghiên cứu văn hóa xã hội, nhất là trong phát huy vốn xã hội của TN. Vận dụng lý 

thuyết vốn xã hội vào trong luận án sẽ giúp trả lời câu hỏi đặt ra có phải vốn xã hội của 

TN Khmer chưa được TN khơi dậy và phát huy đúng mức, xứng tầm hay cần nhân tố 

bên ngoài tác động đến thì vốn xã hội ấy mới có điều kiện phát huy và sẽ phát huy một 

cách mạnh mẽ trong xây dựng NTM.  

2.4.2. Lý thuyết về phát triển 

Ý tưởng về các giai đoạn phát triển của một xã hội, cộng đồng người, quốc gia, dân 

tộc xuất hiện từ thế kỷ XVIII. Adam Smith lần đầu tiên cho rằng tất cả các xã hội đều trải 

qua 4 giai đoạn, cụ thể là: săn bắn, hái lượm, sản xuất NN, sản xuất hàng hoá. Còn Karl 

Marx cho rằng: “Phát triển là một phạm trù của triết học, là quá trình vận động tiến lên từ 

thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một sự 

vật”(Giáo trình Triết học Mác Lê Nin, 2006, tr. 186-191), ông cụ thể là, tất cả các xã hội 
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đều phải trải qua, đó là từ chế độ phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và chủ 

nghĩa cộng sản. Mô hình tăng trưởng về phát triển của Walt W. Rostow là một điểm cộng 

thêm thuộc ý tưởng này và ông đưa ra 5 giai đoạn phát triển của một cộng đồng như sau: 

giai đoạn 1 – xã hội truyền thống; giai đoạn 2 – chuẩn bị cất cánh; giai đoạn 3 – cất cánh; 

giai đoạn 4 – trưởng thành; giai đoạn 5 – tiêu dùng cao. Tất cả họ đều thống nhất cho rằng 

sự phát triển của một cộng đồng, một hình thái KTXH đều theo từng bước nhất định.  

Vào những năm 40 của thế kỷ XX ở các nước thuộc địa của Anh cũng bắt đầu 

xuất hiện quan điểm về phát triển cộng đồng (Community Development). Theo đó, quá 

trình vận động của cộng đồng người được diễn ra vừa dần dần, vừa nhảy vọt để đưa tới 

sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ và sự phát triển ấy diễn ra không phải lúc nào cũng 

theo đường thẳng mà rất quanh co, phức tạp, nó là kết quả của quá trình thay đổi dần về 

lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.  

Các nhà lý luận phương Tây như Auguste Comte (1798- 1857) người Pháp, Herbert 

Spencer (1820- 1903) và nhà xã hội học người Anh A.Comte đều cho rằng: xã hội phát 

triển theo con đường tiến hoá từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, biểu hiện qua sự 

phân hoá, đa dạng hoá và chuyên môn hoá chức năng cũng như mức độ liên kết giữa các 

tiểu cấu trúc xã hội. H.Spencer với nguyên lý tiến hoá xã hội, ông cho rằng: các xã hội 

loài người phát triển đều tuân theo quy luật tiến hoá xã hội từ cấu trúc nhỏ, đơn giản, 

chuyên môn hoá thấp, không ổn định, để phân rã đến xã hội có cấu trúc lớn, phức tạp, 

chuyên môn hoá cao, liên kết bền vững và ổn định (Trần Nguyệt Minh Thu, 2008). 

Song song đó, phát triển là một quá trình luôn luôn tiếp diễn, mục tiêu cuối cùng 

của sự phát triển xã hội là giúp cho cộng đồng người nào đó đi từ tình trạng yếu kém, 

không hành động được tiến tới sự tự lực trong hành động. Muốn vậy, phải đi từ sự thức 

tỉnh cộng đồng tới chỗ tăng cường năng lực và rồi cộng đồng sẽ tự lực được. Thường 

những người dân trong cộng đồng không hiểu ngay chính họ và cuộc sống của họ nên 

việc thức tỉnh cộng đồng giúp người dân trong cộng đồng hiểu về chính mình thông qua 

các hoạt động trao đổi, thảo luận, điều tra những vấn đề khó khăn và các nhu cầu của họ, 

từ đó xác định những nhu cầu ưu tiên, xây dựng các dự án để giải quyết v.v…là việc làm 

cần thiết. Bên cạnh đó, khi cộng đồng đã thức tỉnh, cần tăng cường năng lực cho họ về 

việc nhận biết các nguồn lực vốn có, những khả năng tiềm tàng của họ, nâng cao năng lực 

trong việc khai thác và sử dụng nguồn lực này. Đồng thời, hỗ trợ thêm nguồn lực từ bên 

ngoài (vốn, kiến thức, năng lực tổ chức thực hiện v.v…) để các hoạt động được thực hiện 
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có hiệu quả. Từ đó, tính tự lực của cộng đồng ngày được phát huy và họ tự biết huy 

động tài nguyên bên trong và bên ngoài. Mỗi lần như vậy, cộng đồng sẽ tăng trưởng và 

tự lực hơn trong việc giải quyết các vấn đề của mình ngày một tốt hơn. 

Thực chứng cho những vấn đề trên, năm 1950, một người Anh tốt bụng đã nảy sinh ý 

nghĩ giúp người dân tự cải thiện cuộc sống bằng sự nỗ lực của chính quyền và người dân 

địa phương. Một bên góp của và một bên góp công sức để xây dựng các công trình ở địa 

phương như: trạm xá, trường học, đường xá v.v… Ông thấy rằng, khi những người dân 

được huy động, họ đã rất tích cực tham gia đóng góp công sức, thậm chí cả tiền của vào 

việc xây dựng các công trình có mục đích cải thiện đời sống cho chính họ.  

Ở Việt Nam, quan điểm về phát triển cộng đồng xuất hiện lần đầu tiên vào năm 

1950 và có nhiều cách tiếp cận khác nhau như tiếp cận từ các chuyên gia, tiếp cận từ 

chính quyền (theo hướng áp từ trên xuống) và phát triển cộng đồng tại Việt Nam chủ 

yếu tập trung tại các vùng NT, vùng sâu, vùng xa, những khu vực nghèo…đầu tiên phát 

triển cộng đồng tập trung ở lĩnh vực giáo dục, sau đó chuyển sang lĩnh vực xã hội. Từ 

thập kỷ 80 đến nay, phát triển cộng đồng được biết đến một cách rộng rãi hơn qua các 

chương trình viện trợ phát triển của nước ngoài, ở giai đoạn này, một sự đổi mới trong 

cách tiếp cận, đó là phát triển cộng đồng đã tập trung chú ý đến sự tham gia của người 

dân và xem đây là nhân tố quyết định sự thành công và có hiệu quả một cách bền vững. 

Chính vì vậy, các nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu về phát triển NT thường tập 

trung vào giải quyết các vấn đề khó khăn và nhu cầu của cộng đồng cư dân NT, nên họ 

cố gắng tìm các giải pháp để bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Từ góc nhìn lý thuyết phát 

triển khẳng định rằng, chủ trương xây dựng NTM là bước hoàn thiện trong nhận thức về 

lý thuyết phát triển cộng đồng tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, với chủ trương ấy 

cho phép chúng ta tập trung phát triển toàn diện cộng đồng NT Việt Nam nói chung và 

Vùng TNB nói riêng.  

Tóm lại, những quan điểm về phát triển rất có giá trị trong nghiên cứu văn hóa ứng 

dụng, đặc biệt là trong phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng để xây dựng cộng đồng, 

đem sức ta giải phóng cho ta. Vận dụng những quan điểm về lý thuyết phát triển vào 

luận án có ý nghĩa rất quan trọng, là nền tảng lý luận, là phương châm xác định ai sẽ là 

giữ vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng NTM ở TNB nói chung Vùng người Khmer 

sinh sống nói riêng. Bên cạnh đó, những quan điểm trong lý thuyết phát triển sẽ góp 

phần quan trọng cho việc trả lời câu hỏi ai sẽ là chủ thể xây dựng NTM và cũng để đảm 

bảo rằng, xây dựng NTM vùng người Khmer sinh sống có thể thành công một cách bền 

vững thì yếu tố quyết định chính là vai trò chủ thể của người Khmer TNB. 
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2.4.3. Quan điểm xây dựng nông thôn mới của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Vấn đề NN, ND, NT của Việt Nam ngay từ những ngày đầu lập quốc đã được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt quan tâm, tập trung chăm lo và phát triển. Từ đó đến nay, 

vấn đề tam nông luôn là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. 

Trong "Thư gửi ND thi đua canh tác" 2-1951, Bác viết: "Thực túc thì binh cường! 

Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua 

tăng gia sản xuất. Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu 

phương thi đua với tiền phương"(Hồ Chí Minh, 2011, trang 44). Bức thư thể hiện tính 

chiến lược của NN đối với sự nghiệp chống giặc ngoại xâm của DT ta, đồng thời cũng là 

chiến lược đối với vấn đề phát triển KTXH của đất nước, NN là nền tảng của công nghiệp 

và là cơ sở để công nghiệp hóa, HĐH đất nước. NN là gốc, là nguồn cung cấp nguyên liệu, 

lương thực và tiêu thụ hàng hóa từ NN làm ra… Như vậy, NN là nhân tố đầu tiên, là cội 

nguồn giải quyết mọi vấn đề xã hội. Nếu NN phát triển, lương thực, thực phẩm dồi dào, 

ND khá giả thì xã hội sẽ phồn vinh. Người đã từng đề nghị với Trung ương và Chính phủ 

miễn thuế NN một năm cho các hợp tác xã (HTX) NN cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát 

lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. Điều này thể hiện tình cảm của Người đối 

với ND, cũng là đối với lực lượng chủ lực của Bộ đội ta khi hai cuộc kháng chiến chống 

giặc ngoại xâm đã để lại hậu quả rất nặng nề đối với DT, đất nước nói chung và đối với ND 

nói riêng. Mặc dù miễn thuế chưa phải là hình thức bù đắp đầy đủ mà xương máu của 

người ND đã đổ xuống, nhưng đó cũng là hình thức bù đắp duy nhất khi mà tình cảnh đất 

nước bấy giờ còn nhiều khó khăn như nghìn cân treo sợi tóc và miễn thuế NN thể hiện tính 

nhân văn của chế độ ta là lời tri ân chân thành của đất nước đối với sự hy sinh to lớn của 

ND Việt Nam. 

Người chỉ rõ: "ND ta đông người nhất, kinh tế NN quan trọng nhất; ND ta đã anh 

hùng trong cách mạng, trong kháng chiến, trong cải cách ruộng đất, thì trong cuộc cách 

mạng biến đổi NN từ  thấp lên cao này ND ta cũng phải là anh hùng" (Hồ Chí Minh, 

2011, trang 417). Với quan đểm ấy, Hồ Chí Minh rất xem trọng vai trò của ND trong 

công cuộc cải cách NN, ND và NT Việt Nam, khẳng định rằng không thể ai thay thế vai 

trò của người ND trong mọi thời kỳ cách mạng. Người cho rằng chỉ lo "cơm ăn, áo mặc" 

cho họ thì chưa đủ, mà phải nâng cao dân trí cho họ, như thế họ mới được hưởng trọn vẹn 

độc lập, tự do.  
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Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, 5/4/1988 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 10 

về chuyển đổi cơ chế quản lý NN. Mở đầu cho sự phát triển ngoạn mục của NN, NT nước 

ta thời kỳ đổi mới, tiến lên CNH, HĐH. Tiếp theo đó, các Chỉ thị, Nghị quyết khác của các 

kỳ đại hội và Hội nghị Trung ương các khoá VI, VII, VIII, IX đều là những chủ trương, 

chính sách đổi mới rất quan trọng trong lĩnh vực kinh tế NN và đời sống xã hội NT. Tại kỳ 

họp thứ 6, Quốc hội khoá VIII đã thông qua Nghị quyết về việc miễn thuế NN theo Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, miễn thuế NN một năm cho các HTX, tập đoàn sản 

xuất và các hộ ND, thực hiện trong hai năm 1990 và 1991, mỗi năm miễn 50% số thuế ghi 

thu. Đối với nhân dân ở những vùng khó khăn, Đảng và Nhà nước ta đã có các chương 

trình ưu đãi cụ thể như các chương trình 134, 135. Điện, đường, trường, trạm đã được xây 

dựng ở hầu khắp các vùng dân cư hẻo lánh, xa xôi nhất. 

Đại hội X của Đảng (4-2006) nêu rõ: "Hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn đề 

NN, ND và NT có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng. Phải luôn coi trọng đẩy mạnh 

CNH, HĐH NN, NT; hướng tới xây dựng một nền NN hàng hóa lớn, đa dạng, phát triển 

nhanh và bền vững, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao". Nghị quyết 

26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Trung ương về NN, ND và NT “…có vị trí chiến lược 

trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan 

trọng để phát triển KTXH bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc 

phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá DT và bảo vệ môi trường sinh thái của đất 

nước”. Do đó “Phát triển NN, NT và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ND … 

phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực …; khai thác tốt các điều kiện thuận 

lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế cho phát triển lực lượng sản xuất trong NN, NT; phát 

huy cao nội lực; đồng thời tăng mạnh đầu tư của Nhà nước và xã hội…cho NN, NT, phát 

triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí ND”.Từ đây, vấn đề ND - NN - NT đã được đặt 

trong mối quan hệ phát triển toàn diện, hài hoà, đồng bộ với quá trình đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Người ND, với tư cách là chủ thể trong mối quan hệ 

ND - NN - NT được Nhà nước hỗ trợ và ưu tiên trong mọi chương trình phát triển KTXH 

của đất nước và trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng tiếp tục định hướng "xây 

dựng nền NN theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh 

xuất khẩu" (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, trang 70). 
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Lịch sử đã chứng minh rằng, vấn đề tam nông luôn nhận được sự quan tâm đặc 

biệt của Đảng và Nhà nước ta và ND luôn là lực lượng nồng cốt, là chủ thể trong mọi 

cuộc kháng chiến, kiến quốc; NT luôn là mục tiêu, là động lực và NN là cơ sở xây dựng 

cho nền kinh tế NN Việt Nam phát triển. Từ nền tảng của Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 

5/8/2008 của Trung ương về NN, ND và NT…Chính phủ ban hành Quyết định 

Số: 491/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 4 năm 2009, ban hành bộ TC quốc gia về xã NTM và 

Quyết định Số: 800/QĐ-TTG, ngày 04 tháng 6 năm 2010, về Phê duyệt Chương trình 

mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020. Sau 5 năm triển khai thực 

hiện, trên cơ sở rút kinh nghiệm trước đó, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh và ban hành 

Quyết định Số: 1600/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 8 năm 2016, phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định Số: 1980/QĐ-TTg, 

ngày 17 tháng 10 năm 2016 ban hành bộ TC quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 

2020. Đây là nền tảng và quy chuẩn để tiến hành cải tạo NT Việt Nam ngày một khang 

trang và  hiện đại.  

Bộ TC quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020 là cơ sở, là điểm tựa để vận 

dụng và phát huy những GTVH đặc sắc của TN Khmer TNB trong cải tạo NT, nơi họ 

sinh sống một cách triệt để và bền vững. 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 2  

Giá trị luôn được nhận thức ở nhiều góc độ và nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng ở 

góc độ hay khía cạnh nào thì giá trị vẫn được xem là đáng quý và cần thiết đối với sự vật, 

hiện tượng cũng như đối với cộng đồng hay xã hội. GTVH TN không chỉ là vốn quý, mà 

còn là nguồn động lực quan trọng không thể thiếu thúc đẩy quá trình xây dựng NTM. 

Không những vậy, có những GTVH đã vươn xa tầm ảnh hưởng trong TN đã, đang lan tỏa 

và ảnh hưởng qua lại với các TN xung quanh trong và ngoài khu vực. 

Xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong thời 

kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Xây dựng NTM là một bước tiến dài để HĐH NT 

Việt Nam nói chung, TNB nói riêng, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của người dân NT ngang tầm với thành thị. 

Đối với NTM ở những nơi TN thiểu số sinh sống thì những GTVH chính là nguồn 

động lực quan trọng có thể đưa NT trở thành NT phát triển, hiện đại, giàu mạnh. Nên 

việc phát huy các GTVH TN vào xây dựng NTM là sự tất yếu, khách quan cần phải 

được quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy sao cho tốt nhất, hiệu quả nhất. 
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CHƢƠNG 3:  

PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA KHMER TRONG  

XÂY DỰNG NT MỚI  

 
3.1. Khái quát về ngƣời Khmer Tây Nam Bộ 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội vùng tộc người Khmer ở Tây Nam Bộ 

3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên vùng tộc người Khmer ở Tây Nam Bộ 

Vùng ĐBSCL nằm ở cực Nam của đất nước, thuộc phần hạ lưu của sông Mê 

Kông; phía Bắc và Tây Bắc giáp nước Campuchia và vùng Đông Nam bộ (Tây Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh); phía Tây và Tây Nam giáp Vịnh Thái Lan; phía Đông và Đông Nam 

giáp biển Đông. 

Địa hình của vùng tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình dưới 5m so với mặt 

nước biển, thấp dần theo 2 hướng: từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông; ven biển là 

dạng địa hình đặc trưng có độ cao từ 0,5 - 0,8m xen lẫn các giồng cát cao từ 1,0 - l,5m 

và các vùng trũng, thấp ngập triều. 

Vùng có khí hậu nóng ẩm quanh năm, nền nhiệt độ cao và ổn định, khí hậu từng 

năm có sự phân hoá theo hai mùa; mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 (lượng mưa chiếm 

90% lượng mưa cả năm), mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau lượng mưa ít không 

đáng kể; nhiệt độ trung bình năm của vùng từ 27
0
 – 28

0
c. 

Vùng có mạng lưới sông, ngòi khá dày đặc, gồm các sông lớn như: sông Mê 

Kông, Cái Lớn, Ông Đốc, Bảy Hạp, Cửa Lớn, Gành Hào. Sông Mê Kông chảy vào Việt 

Nam phân thành hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu. Nước sông Mê Kông đổ ra biển 

theo sáu cửa của sông Tiền (cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ 

Chiên, cửa Cung Hầu) và 3 cửa của sông Hậu (Định An, Bát Sát và Trần Đề. Chế độ 

nước chia thành hai mùa rõ rệt là mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ thường kéo dài 5 - 6 tháng 

(từ tháng 5 đến tháng 11), lượng dòng chảy mùa lũ chiếm tới 70 - 85% lượng dòng chảy 

năm; mùa cạn (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), dòng chảy thường nhỏ là tháng 2, 3,4; 

Sự xâm nhập mặn phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước ở thượng nguồn về, độ lớn của 

thuỷ triều, độ mặn thay đổi theo mùa trong năm và theo con nước thủy triều. 

Vùng đất núi gồm 15 hòn núi lớn nhỏ trải dài hơn 118 km dọc An Giang, Kiên 

Giang, Hà Tiên, trong đó có vùng Thất Sơn là quan trọng nhất. Trong đó trên các cù lao 

thuộc vùng Châu Đốc, Tân Châu là nơi cư trú cùa người Chăm theo đạo Hồi Giáo, dọc 

vùng Tri Tôn - Tịnh Biên là những phum, srok của người Khmer. 
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3.1.1.2. Dân số, phân bố dân cư Khmer ở Tây Nam Bộ  

Theo kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 DT thiểu số năm 2018 của Ủy Ban Dân 

tộc, dân số của người Khmer có 1,3 triệu người (1,2 triệu người sống ở vùng ĐBSCL), 

chiếm khoảng 7,6% dân số toàn Vùng và 1,47% dân số cả nước, đứng thư 4 trong tổng số 

các DT thiểu số ở nước ta sau Tày, Thái, Mường (Ủy Ban Dân tộc, 2018, trang 6).  

Người Khmer phân bố trong ba vùng môi sinh chủ yếu là: vùng nội địa, trên đồng 

bằng phù sa giới hạn bởi sông Tiền và sông Hậu thuộc các tỉnh như Trà Vinh, Vĩnh Long, 

Cần Thơ, Hậu Giang họ tập trung sống trên các giồng, khai thác những vùng đất thấp 

phía trước và sau giồng, từng bước biến chúng thành đồng ruộng; vùng ven biển, trên các 

giồng cát song song với biển, có nơi lấn ra sát biển như các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 

Mau, Kiên Giang, khu vực này đất giồng ít nên họ khai thác, cư trú giữa những đồng lúa 

lớn cùng những vùng trồng màu xung quanh; và vùng đồi núi biên giới Tây Nam giáp với 

vương quốc Campuchia thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh và một phần Kiên Giang là 

Hà Tiên. Phum, srok của người Khmer thường được thiết lập quanh các sườn đồi, chân 

núi, phát triển dần đến những con kênh chung quanh và đặc điểm cư trú lại khoác thêm 

tính chất chính trị, người Khmer định cư dọc theo biên giới Việt Nam – Campuchia.  

Nhìn chung, địa bàn cư trú chủ yếu của người Khmer thuộc khu vực NT, miền núi, 

vùng ven biển và ven biên giới Tây Nam trên toàn địa bàn Nam Bộ. 

3.1.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội của người Khmer ở Tây Nam Bộ 

Theo đánh giá của Ủy Ban Dân tộc của Chính phủ vào năm 2018, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế năm 2017 toàn vùng ước đạt 7,26%. Thu nhập bình quân đầu người năm 

2017 đạt 42.06 triệu đồng (tương đương khoảng 1.840 USD/người/năm. Tổng vốn đầu 

tư toàn vùng được quan tâm đầu tư tăng lên từng năm. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS 

của các tỉnh giảm bình quân 3-5%/năm. Năm 2015 vốn đầu tư tăng lên 258.687 tỷ đồng 

(chiếm 18,9% vốn đầu tư cả nước) tập trung vào các lĩnh vực hệ thống hạ tầng giao 

thông, cơ sở vật chất, đào tạo...; năm 2017 đạt 307.743 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng vùng 

Khmer phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, bước đầu đáp 

ứng phát triển sản xuất và đời sống đồng bào (Ủy Ban Dân tộc, 2018) 

Di cư của toàn Vùng - 6,7% và sự di cư này có sự chuyển biến kể từ năm 2012 trở về sau. 

Vấn đề về giới: cơ hội việc làm của phụ nữ ở NT trong Vùng mặc dù cao hơn nam 

giới vẫn nằm dưới mức trung bình toàn quốc. 1,83% số phụ nữ đăng ký việc làm không 

thể tìm được việc, trong khi con số này trung bình trên toàn quốc là 1,49% đối với nữ. 

Các dữ liệu về xóa mù chữ cho thấy chỉ 93% phụ nữ của Vùng biết chữ, thấp hơn so với 

tỷ lệ này ở nam giới là 96,4% và trung bình toàn quốc là 94,7% cho cả nam và nữ. 
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Tình trạng thiếu đất sản xuất: có một số nguyên nhân làm cho người dân không có 

đất ở NT trong Vùng. Những gia đình trẻ, xuất thân từ cha mẹ nghèo rất có khả năng 

không được thừa kế hay thừa kế rất ít đất từ cha mẹ của họ. Những tai ương trong gia 

đình như thành viên trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo hay sự qua đời đột ngột của lao 

động trụ cột hay liên tiếp mất mùa có thể dẫn đến việc gia đình phải bán đất để lo cho 

các nhu cầu trước mắt và hoặc để thanh toán các khoản nợ. Với nguồn lực hạn chế, họ 

không thể đa dạng hóa thu nhập và phải dựa vào thu nhập từ lao động làm thuê và khai 

thác tài nguyên thiên nhiên cho cuộc sống.  

3.1.2. Một số đặc điểm và biểu hiện cơ bản của văn hóa Khmer Tây Nam Bộ 

3.1.2.1. Đặc điểm giá trị văn hóa của người Khmer Tây Nam Bộ  

Nam Bộ tuy không phải là nơi tập trung nhiều DT các như các vùng khác (Tây 

Nguyên, Tây Bắc) nhưng mỗi DT ở đây đều có những phong cách và truyền thống 

riêng. Bề dầy lịch sử phát triển lâu đời với nhiều truyền thống, phong tục, tập quán tốt 

đẹp mà trong đó nhiều vấn đề đã trở thành truyền thống, thành bản sắc DT của cộng 

đồng TN, đặc biệt đối với người Khmer đã tạo dựng được những nét văn hóa đặc trưng 

không trộn với TN khác trong 54 DT anh em, góp phần quan trọng vào quá trình xây 

dựng một nền văn hoá Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc DT. 

Đời sống kinh tế, hoạt động kinh tế chủ yếu của người Khmer Nam bộ là canh tác 

NN trồng lúa nước và các loại hoa màu. Trước đây, mỗi năm người Khmer gieo trồng 

một vụ lúa vào thời gian mùa mưa ở Nam Bộ từ tháng 4 đến tháng 11 Kỹ thuật canh tác 

lúa nước của người Khmer khá phát triển, năng suất lúa cao và chất lượng gạo khá tốt. Ở 

mỗi loại đất, người Khmer lựa chọn, gieo trồng những giống lúa thích hợp như: vụ lúa 

sớm, vụ lúa mùa và vụ lúa muộn (tương ứng với vụ hè thu và vụ đông xuân), đất rẫy 

(chămka) của người Khmer là những loại đất giồng cát ở ven biển và đất đồi gò ven núi 

họ cũng tận dụng gieo trồng các loại hoa màu thích hợp. Trong thời gian gần đây, nhờ 

ứng dụng khoa học kỹ thuật, vùng NT Khmer ở Nam Bộ đã trở thành những vùng chuyên 

canh lúa, không chỉ đủ tiêu dùng mà còn góp phần xuất khẩu gạo của ĐBSCL. Ngoài ra, 

trên nền đất rẫy, người Khmer trồng các loại hoa màu (rau dưa, bầu bí, khoai củ, bắp, đậu 

phộng...) hoặc trồng cây ăn trái (nhãn, xoài, mít...), hành tím, nuôi tôm, cá (ở vùng Vĩnh 

Châu), dưa hấu (ở Đại Tâm, Phú Tâm, Sóc Trăng)…đã trở thành các nông sản hàng hoá. 

Một số nghề truyền thống cũng đem lại thu nhập đáng kể như dệt chiếu (Trà Vinh, Sóc 

Trăng), dệt lụa, làm gốm, đường thốt nốt, chăn nuôi trâu, bò (An Giang, Kiên Giang). 

Các hộ thiếu đất sản xuất và hộ nghèo không có điều kiện sản xuất tại địa phương thì làm 

thuê mướn và đi lao động ở các địa phương xa.  
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Nhìn chung, hoạt động kinh tế của người Khmer vẫn thuần nông, mang tính nhỏ 

lẻ, kinh tế vẫn chủ yếu phụ thuộc vào NN. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT còn 

lúng túng; tốc độ phát triển KTXH ở vùng người Khmer còn chậm và chưa vững chắc. 

Về thiết chế cộng đồng dân cư, định cư lâu dài ở Nam Bộ, để tồn tại phát triển và 

duy trì văn hóa truyền thống trong điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, như là một 

tất yếu, người Khmer đã tụ tập nhau lại thành những đơn vị cư trú và tổ chức nó thành 

những đơn vị xã hội tự quản truyền thống là phum và srok. Theo đó, phum là tổ chức xã 

hội nhỏ nhất (vi mô) và nhiều phum hợp thành srok, đơn vị hoàn chỉnh nhất của người 

Khmer. Phum của người Khmer ở Nam Bộ là đơn vị cư trú của một hay một nhóm gia 

đình, nhưng phum cũng là thiết chế xã hội truyền thống của người Khmer. Cơ chế quản 

lý xã hội truyền thống của người Khmer mang tính dân chủ và bình đẳng, các thành 

viên trong cộng đồng sẽ bình chọn, cử những người đứng đầu (thường là người đàn ông 

đứng tuổi, mạnh mẽ và minh mẫn, am hiểu phong tục tập quán và có uy tín, được dân 

trong srok bầu chọn là mê srok) đại diện cho cộng đồng trong việc quản lý phum, srok. 

Đứng đầu phum gọi là mê phum, đúng đầu srok gọi là mê srok (gần giống như tộc 

trưởng các dòng họ của người Việt). 

Trách nhiệm công việc của ông là lo thu xếp các quan hệ giữa các thành viên 

trong phum đặc biệt là các nghi thức cúng giỗ các ngày lễ theo tập tục của 

người Khmer. Mặt khác, ông sẽ cùng với mê srok tham gia việc quản lý của 

srok, cùng với các mê phum khác trong srok chia sẻ trách nhiệm quản lý, giải 

quyết các công việc nội bộ liên quan đến các thành viên trong  phum, srok và 

thường nặng về các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo như cúng Neak Tà, cúng 

Arak, tổ chức lên chùa trong các ngày lễ, vận động các gia đình giúp đỡ lẫn 

nhau.v.v... (Phan An, 2009, trang 56).  

Đời sống văn hóa, điểm nổi bật trong văn hóa của người Khmer là một trong số ít 

các người Khmer Việt Nam có ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết) riêng, khá hoàn chỉnh. 

Trong quá trình tồn tại và phát triển người Khmer Nam bộ đã không ngừng sáng tạo ra 

các GTVH, các lễ hội truyền thống của DT và tôn giáo. Cùng với các dân tộc khác ở 

trong vùng, trên cơ sở những đặc trưng văn hóa truyền thống đã định hình và phát triển, 

người Khmer đã có quá trình tiếp xúc, giao lưu mạnh mẽ với người Kinh, Hoa, Chăm để 

hình thành nên một cộng đồng người Khmer ĐBSCL có nét khác biệt với người Khmer ở 

Campuchia. Văn hóa Khmer ở ĐBSCL đã sáng tạo ra hình thức ca kịch Yukê, mà ngày 

nay người Khmer ở Campuchia còn gọi là Lakhôn Basac (kịch của vùng Basac).  
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Văn hóa Khmer là sự pha trộn nhiều yếu tố văn hóa cấu thành và có thể nói điểm 

đặc sắc nhất trong văn hóa Khmer đó là tích lũy kinh nghiệm và vốn sống của của vùng 

đầm lầy, sông nước bao phủ quanh năm và điều kiện tự nhiên buộc họ phải sáng tạo ra 

những phương thức để có thể tương tác và khai thác thiên nhiên để phục vụ cho họ, 

những sáng tạo đó trở thành nền tảng kiên cố của nền văn hóa Khmer hay gọi là nền văn 

hóa tự thân. Trước khi văn hóa Ấn độ đến nơi thì TN Khmer đã cơ bản hình thành nên 

một nền văn hóa độc đáo của riêng mình, tuy có ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, nhưng 

văn hóa Khmer đã bản địa hóa nền văn hóa ấy. Với tâm phúc phổ độ chúng sinh, cứu 

khổ, cứu nạn con người thoát khỏi kiếp trầm kha, văn hóa Phật giáo đã ẩn tồn bên trong 

và trở thành cốt cách của nền văn hóa Khmer và ngày nay nhà chùa là nơi duy nhất chi 

phối tâm linh của TN, trong mỗi phum, mỗi srok không thể thiếu dấu ấn của của ngôi 

chùa Khmer. 

Tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng dân gian là hình thức đức tin cổ xưa, tồn tại và 

phát triển khi chưa có tôn giáo ra đời, nó được hình thành trong lòng xã hội mà thiên 

nhiên còn đầy bí ẩn đối với con người, mỗi một hiện tượng tự nhiên là một điều mới lạ 

và con người thời ấy không thể nào lý giải được và tìm đến tâm linh như là một yếu 

khách quan của xã hội đương đại, truyền tụng từ đời này sang đời khác và trở thành nét 

văn hóa không thể thiếu trong quá trình lao động và sản xuất của người Khmer...và khi 

cuộc sống xảy ra những việc quan trọng như: cưới hỏi, tang ma, đau bệnh, tai nạn... 

người Khmer không quên van vái Arak, Neakta, Têvâđa…những vị thần luôn chở che 

cho họ trong những buổi đầu của bình minh cuộc sống, khi được mãn nguyện họ cúng 

tế trả lễ và đồng thời tạ ơn những người đã giúp mình giao hòa với thần linh: thầy cúng, 

người nhập xác bà mụ, Achar yuki ... Ý niệm rõ ràng với thần linh...và người Khmer tin 

rằng, mỗi nghề nghiệp làm ăn trong cuộc sống như thầy cúng, thầy thuốc, thợ mộc, thợ 

may… đều do một người có tài năng sáng lập được gọi là sư tổ, là Kru. Nghề nào cũng 

có Kru nên khi làm ăn có kết quả tốt thì phải cúng lễ vật, khấn vái để tạ ơn và có lẽ vậy, 

người Khmer là TN có nhiều hình thức tín ngưỡng dân gian hơn cả các TN khác đang 

sinh sống tại vùng đất TNB, những tín ngưỡng ấy đã, đang và sẽ tiếp tục chi phối trong 

đời sống văn hóa tâm linh của TN. Nó trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân 

gian tiêu biểu trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. “Một điểm dễ thấy là người Khmer 

vùng ĐBSCL sớm lựa chọn các động vật bò sát như cá sấu, rắn, nước… làm tô tem chủ 

yếu của mình. Tín ngưỡng vật tổ này vẫn để lại dấu tích trong một số truyện kể, lễ nghi, 

mô típ trang trí trong ngôi chùa, hay ở các công cụ lao động của đồng bào” (Huỳnh 

Thanh Quang, 2014)
5
.  

                                                 
5
 Huỳnh Thanh Quang (2014), “Tín ngưỡng – tôn giáo của người Khơ Me Nam Bộ”, http://tadri.org/vi/news/Van-hoa-Tam-

linh/Tin-nguong-ton-giao-cua-nguoi-Kho-Me-Nam-Bo-155/, truy cập ngày 20/01/2019 

http://tadri.org/vi/news/Van-hoa-Tam-linh/Tin-nguong-ton-giao-cua-nguoi-Kho-Me-Nam-Bo-155/
http://tadri.org/vi/news/Van-hoa-Tam-linh/Tin-nguong-ton-giao-cua-nguoi-Kho-Me-Nam-Bo-155/
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Tôn giáo, điểm đặc biệt trong tín ngưỡng tôn giáo của người Khmer TNB là đời 

sống tâm linh gắn liền với đời sống hiện hữu một cách tuyệt đối, cả TN cùng theo Phật 

giáo và giáo lý Nam Tông là duy nhất, chi phối toàn bộ đời sống văn hoá của cộng 

đồng, là chất keo gắn kết mọi thành viên trong cộng đồng lại với nhau, cùng hướng đến 

những giá trị chân, thiện, mỹ trong đời sống hiện tại và ở cõi “vĩnh hằng”. Lòng hướng 

thiện của TN Khmer là tôn chỉ, là mục đích sống, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là nét đặc 

trưng rất nhân bản đã tồn tại và phát triển trong cộng đồng Khmer từ những ngày đầu 

khai phá vùng đất mới. Sự đa dạng và phong phú trong đời sống tâm linh với niềm tin 

tôn giáo và hệ thống giáo lý đã răn dạy con người ăn ngay, ở thẳng với đời để được siêu 

thoát đã trở thành thuần phong, mỹ tục, có sức mạnh cố kết cộng đồng theo suốt chiều 

dài lịch sử. Tâm lý và tập tục của người Khmer được sản sinh từ những giá trị văn hoá 

tôn giáo và trở thành bản sắc của người Khmer. Những phẩm chất, đức tính quý báu đó, 

có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong đời sống xã hội Khmer hay trong bất kỳ tác phẩm văn 

học, nghệ thuật, âm nhạc... trong kho tàng văn hoá dân gian Khmer. Người ta có thể 

nhận biết ngay cả triết lý sống trong phong tục, tập quán, lối sống, các mối quan hệ 

hàng ngày của người Khmer Nam Bộ. 

Từ những đặc điểm văn hóa đó và chúng tôi cũng rất tán thành với quan điểm của 

Nguyễn Mạnh Cường khi rút ra những tính cách mang tính khái quát người Khmer Nam 

Bộ cụ thể như sau: 

Tính thích nghi, là TN khai phá đầu tiên Vùng đầm lầy sông nước Cửu Long ngày 

nay, người Khmer đã biết ứng phó với hoàn cảnh tự nhiên để tồn tại và phát triển, họ biết 

lựa chọn những giồng đất cao, cất nhà sàn làm nơi cư trú, vừa tránh chim muông, thú dữ, 

vừa chống lại thủy triều lên xuống thất thường của vùng đất này; ngôi chùa Khmer vừa là 

nơi thờ tự, vừa là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, nhưng đồng thời cũng là một tượng 

đài phòng thủ các thú dữ, thiên tai hay giặc ngoại xâm…để che chở tinh thần Phật tử; 

trong văn hóa ăn của người Khmer Nam bộ lương thực được sử dụng hàng ngày là lúa 

gạo và từ loại lương thực chủ yếu này người Khmer đã chế biến thành cháo, xôi và vô 

vàn loại bánh thơm ngon họ tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở xung quanh mình như 

tôm, tép, gà, lợn, rau, đậu, bí, bầu…gia vị, họ cũng sử dụng các loại gia vị thường thấy 

như: hành, tỏi, đường, muối, tiêu,.. trang phục của người Khmer cũng tận dụng các chất 

liệu từ thiên nhiên họ tự dệt vãi, phối màu cho trang phục truyền thống của mình, dùng 

các loại vỏ cây B‟huôt‟ để nhuộm màu vàng, dùng cánh kiến, nhựa plethum, cây sben để 

nhuộm màu đỏ, cũng như dùng cây chàm để có màu xanh thẫm, hạt của Đơmcòmpùbai 



67 

 

(hạt này thường được dùng làm phẩm màu trong việc chế biến các món ăn) cho ra màu 

vàng cam hay sử dụng trái mặc nưa để cho ra màu đen... Để có các màu như ý muốn, 

người thợ dệt thường phải pha màu nhuộm thành nhiều lần; trong hoạt động sản xuất, họ 

biết tận dụng thủy triều lên xuống để lấy nước vào đồng, biết lựa chọn những giồng đất 

tốt canh tác NN, biết chọn giống phù hợp mùa vụ, biết cải tạo phơi đất bắt đầu cho mùa 

vụ mới...Nhìn chung, người Khmer đã thích nghi rất tốt với vùng đất thiên nhiên trù phú 

này (Nguyễn Mạnh Cường, 2002). 

Tính tận dụng khai thác môi trường xung quanh: người Khmer biết tận dụng triệt 

để các nguồn nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên để chế tạo, cải tiến ra những công cụ 

phù hợp với sản xuất như cây phảng, cây cù nèo hay kèo nèo mà người Khmer gọi là 

tuboe dùng để làm đồng trước khi cấy lúa, cây bàn cào dùng để gom cỏ trên đồng 

ruộng; tận dụng đất nhồi với rơm rạ đắp vách nhà, nắn lò, nồi nấu…; tận dụng mây tre 

làm gầu dai, xà nia, cần xé, rỗ dùng trong sinh hoạt cũng như trong lao động sản xuất; 

cây gỗ chung quanh để cất nhà, tạo nên công cụ, dụng cụ sinh hoạt (bếp lò, bình đựng 

nước, rổ, rá, gàu, nhà ở); ăn uống (rau xanh từ tự nhiên, tôm cá dưới sông, ăn không hết 

thì làm khô, làm mắm...) (Nguyễn Mạnh Cường, 2002). 

Tính cộng đồng tập thể trong các mối quan hệ sản xuất họ luôn tương trợ nhau 

trong lao động bằng cách vần công, đổi công nhau khi họ hàng, làng xóm không kịp 

hoặc trễ mùa vụ; trong quan hệ xã hội người Khmer sống tập trung thành các phum, 

srok. Phum, srok của người Khmer chủ yếu là các mối quan hệ huyết thống, quan hệ 

hôn nhân và quan hệ mang tính lãnh thổ, láng giềng…diều lên mạnh nhờ gặp gió, vua 

mạnh nhờ quân, anh em mạnh nhờ có bà con đông…có chuyện nghĩ đến bà con. Đề cao 

quan hệ họ hàng phản ánh quan niệm sống luôn trân trọng sự gần gũi, giúp đỡ của hàng 

xóm láng giềng: Bà con gần nếu không thân như kẻ lạ; trong sinh hoạt văn hoá (hát, 

múa tập thể...); trong tín ngưỡng tôn giáo - dân gian (lễ hội, cúng thần...), trong ăn uống 

(ăn chung mâm, uống chung ly)... (Nguyễn Mạnh Cường, 2002) 

Tính ràng buộc tình nghĩa trong cuộc sống: đối với người Khmer quy tắc ứng xử 

trong xã hội được rút ra từ những Phật thoại, Phật sử hay các câu truyện ngụ ngôn...của 

giáo lý Phật giáo là chính, nên họ coi trọng các giá trị tinh thần yên tâm chấp nhận thực 

tại khó khăn, miễn sao tâm không bị vẩn đục bởi những cám dỗ của tiền tài vật chất và 

các mối quan hệ hay xử lý các mối quan hệ chủ yếu dựa trên tình cảm, do vậy, họ luôn 

dung dị, chất phác và có thừa sự chịu đựng, nhường nhịn với khát vọng đạt được sự yên 

bình, hòa thuận trong cuộc sống. Và vì vậy, nơi phum, srok Khmer khá yên bình, lành 
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mạnh, con người chất phác, trung thực, ít đam mê vật chất, ít khi ly dị, hiện tượng đa thê 

cũng ít gặp; lối sống vì tình, vì nghĩa, dễ chia sẻ và đồng cảm với những người nghèo 

khó, ít chịu những tác động của thời cuộc trong bối cảnh kinh tế thị trường; ý thức xã hội 

TN là luôn biết chia sẻ, đùm bọc tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống về mọi mặt. Việc 

nhường cơm sẻ áo cho đồng đạo hay cúng dường chư Phật không phải là gánh nặng cuộc 

đời, ngược lại, đó là đạo lý, là lẽ sống, là con đường để đạt sự siêu thoát cho cuộc sống 

mai sau tốt đẹp hơn... (Nguyễn Mạnh Cường, 2002)  

Tính tương trợ cộng đồng và chất phác, đối với người Khmer họ cho rằng đem 

của cải cúng vào chùa, dâng cho các vị sư một sẽ làm được gấp mười. Do đó, ngôi nhà 

có thể tranh tre vách đất, nhưng ngôi chùa phải nguy nga, tráng lệ, họ không sợ nghèo 

đói, chỉ sợ chết không được hỏa thiêu đem vào chùa ở cạnh đức Phật và sinh hoạt Phật 

giáo đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là chất men kết dính cộng đồng dân cư bền 

chặt nhất, đây là nét đặc thù nổi bật nhất của xã hội Khmer truyền thống. Họ thích sống 

đơn giản, không muốn tranh giành, nghe và tin những gì thấy trước mắt, ghét ba hoa, 

trừu tượng, cần cù, mộc mạc, ngay thẳng, thật thà, chân thành, giỏi chịu đựng gian khổ; 

đề cao tinh thần tự túc và tương trợ cộng đồng trong làm nhà, cưới hỏi, tang chế…được 

sự giúp đỡ của làng xóm một cách nhiệt tình, không toan tính, giúp bằng mọi khả năng 

có thể của bản thân và gia đình (Nguyễn Mạnh Cường, 2002). 

Tính chuẩn mực của đạo đức TN: họ quan niệm rằng chỉ có con đường đi tu mới 

thành người, trình độ mới được nâng lên, mới có đủ cơ sở để lý giải những vấn đề phức 

tạp của cuộc sống, mới tránh được những đau khổ ở đời, làm cho “tâm” con người có 

được sự tĩnh tại, thông minh sáng suốt để quyết đoán công việc. “Anh vô chùa ba năm, 

sẽ về cùng với cây lúa, với cô nàng yêu dấu, dạo chơi khắp cánh đồng” (thơ ca Khmer 

TNB). Câu thơ trên hàm ý rằng tu học để trang bị tri thức và cách sống làm người chuẩn 

bị cho cuộc sống tốt đẹp ở ngày mai, là một cơ hội tốt để cho họ được học chữ nghĩa, 

đạo lý và rèn luyện đức hạnh, là một cách tích phước cho cha mẹ, gia đình, bản thân và 

ngôi chùa là nơi tựu trung giá trị cao đẹp của cuộc sống nơi bảo dưỡng những giá trị 

chuẩn mực đạo đức của TN Khmer và cũng vì vậy, tính chuẩn mực đạo đức của TN 

Khmer là những tính cách tiêu biểu của TN. 

Tính bảo lưu truyền thống TN: đây là một đặc tính và cũng là một đặc trưng nổi 

bật của người Khmer trên hầu hết các mặt của đời sống văn hoá, đặc biệt là ở những 

khía cạnh liên quan đến văn minh tinh thần như lễ tết, hội hè, phong tục... 
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Có thể nói, những giá trị thuộc về bản sắc văn hoá DT người Khmer là chỗ dựa 

vững chắc giúp cộng đồng người Khmer sinh tồn trong những giai đoạn khó khăn nhất, 

tạo niền tin bước vào thời kỳ mới... Tuy vậy, trên con đường phát triển trong sự hội 

nhập, giao lưu và tiếp biến văn hoá, những tài sản vô giá ấy đang đứng trước những thử 

thách, những nguy cơ lớn cần phải được lưu truyền và phát huy tốt vào các mặt của đời 

sống xã hội để những giá trị ấy mãi là chỗ dựa tinh thần của TN. 

3.1.2.2. Những biểu hiện của giá trị văn hóa người Khmer Tây Nam Bộ  

GTVH truyền thống về kinh nghiệm lao động sản xuất của TN Khmer, khi nhắc 

đến vấn đề này là nhắc đến đất đai và canh tác NN là truyền thống quý báu nhất của họ, 

từ ngày đầu lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, tổ tiên của người Khmer đã biết và nắm 

bắt được quy luật thủy triều lên xuống, họ tận dụng thủy triều giữ nước lại trên đồng 

ruộng để tháo chua, rửa mặn canh tác NN, họ biết được khi nào cây trồng của họ cần 

nước và khi nào cần tháo nước để cây lúa ra hoa kết hạt. Ở xa kênh rạch thì đắp bờ 

thành ô để giữ nước khi cần nước thì họ tát nước vào bằng gầu dai (một nông cụ sáng 

tạo của người Khmer). Những khó khăn trong quá trình làm ruộng họ cũng đều thông 

suốt (trước khi có mặt những người làm ruộng giỏi như người Việt, người Hoa) và họ 

có thể nắm, hiểu và phân loại đất theo cách riêng của họ, loại đất nào sẽ phù hợp với 

loại cây nào…đều được người Khmer cải tạo đất rất tốt. Đối với vùng đất có độ phì 

nhiêu thắp thì họ luân canh làm 1 năm nghỉ 3 năm để cho quá trình đó đất tái tạo lại độ 

phì nhiêu và khi họ canh tác lại sẽ tươi tốt hơn. Họ dùng lưỡi hái bằng đồng hoặc bằng 

xương sườn các con thú để gặt lúa.  

Ngày nay, do quá trình cộng cư với người Việt nên hoạt động sản xuất NN, sinh 

sống và các hoạt động thủ công mỹ nghệ của người Khmer cũng giống như người Việt. 

Tuy nhiên, những cứ liệu lịch sử ban đầu nói lên rằng, người Khmer rất cần cù, sáng 

tạo, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất, tri thức sản xuất NN là vốn tự thân 

của tổ tiên của họ trước khi người Ấn Độ đến đây thì họ đã hình thành một nền văn hóa 

bản địa có những nét riêng mà trước đó văn hóa Ấn hay sau này văn hóa Việt, Hoa 

không thể đồng hóa được. Giá trị của những kinh nghiệm lao động sản xuất truyền 

thống của người Khmer tồn tại song hành cùng với những kinh nghiệm sản xuất truyền 

thống của văn hóa Việt, Hoa cũng như trường tồn và phát triển với văn hóa TN và 

người Khmer có câu phương ngôn: “Thua sre tơrau miên chămca, pét chiđa chi ta tuk 

mốt ôi côn chào” nghĩa là thường phải làm thêm rẫy, ruộng rẫy là những gì ông bà tổ 

tiên để lại cho con cháu. 
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Thiết nghĩ, xây dựng NTM chủ yếu là vựa vào NN, ND và NT, nhất là NT có 

đông người Khmer sinh sống thì việc khơi dậy và phát huy truyền thống này sẽ là động 

lực quan trọng có thể sớm hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong vùng 

người Khmer sinh sống.   

GTVH trong tổ chức cộng đồng thể hiện qua đời sống trong phum, srok của TN 

Khmer, là một hình thức tụ cư rất riêng biệt của người Khmer không bị pha trộn với ai, 

không giống làng Việt của người Kinh, càng không giống làng Minh Hương của người 

Hoa. Bên trong giồng đất, bờ tre là một kho tàng văn hóa của TN. Do vậy, rất khó để có 

thể phân định rạch ròi giữa văn hóa vật thể và phi vật thể của phum, srok, thế nhưng để có 

cái nhìn tổng thể, chúng tôi vẫn phân tích văn hóa phum srok dưới hai góc độ: GTVH vật 

thể và phi vật thể. 

Đời sống trong phum, srok dưới góc nhìn văn hóa vật thể, phum, srok là một giá trị 

rất tiêu biểu của TN Khmer mà quá trình khai phá vùng đất TNB đã tạo nên (ngay cả 

người Khmer ở Campuchia không có hình thức cộng cư như thế) đây là sản phẩm của ý 

chí chinh phục tự nhiên một cách sáng tạo của TN Khmer TNB và trở thành mái ấm của 

những con người nơi đây. Nó đã bảo bọc, nuôi dưỡng tinh thần tự cường TN để có thể 

vượt qua những gian nan và thử thách của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, biến những 

vùng đầm lầy, hoang sơ thành những phum, srok tươi đẹp. Không những vậy, nó là 

những công xã NT luôn ăn sâu trong tiềm thức của TN, là nơi lưu giữ và bảo tồn tập quán 

lao động, sản xuất, sinh hoạt văn hóa xã hội, đặc biệt là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng…đó 

là những sợi dây vô hình kết nối trong tâm thức của người Khmer về khối cộng đồng bền 

chặt, tâm lý và tình cảm của TN mình, về ý thức khai khẩn ruộng đất của các thế hệ cha, 

ông. Ngoài ra, phum, srok còn là không gian cho văn hóa Khmer kịp nảy nở, lưu truyền 

và phát triển rực rỡ đến ngày hôm nay.  

Đời sống trong phum, srok dưới góc nhìn văn hóa phi vật thể, phum, srok đã tạo 

nền tảng cho tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của TN và ngay cả những TN láng 

giềng như người Kinh, người Hoa khi khai phá vùng đất này, người Khmer đã đoàn kết 

rất tốt với những láng giềng mới và họ đã chung lưng, đấu cật đứng lên cải tạo vùng đất 

đầy tiềm năng này. Không dừng lại ở đó, trong thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm, 

người Khmer cũng rất anh dũng trong chiến đấu, một lòng đoàn kết cùng người Kinh để 

chống lại ngoại bang và hiện nay ở TNB có nhiều anh hùng liệt sỹ là người Khmer được 

Đảng và Nhà nước vinh danh, ghi công.  
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Nhìn chung, văn hóa phum, srok là giá trị đặc sắc của người Khmer TNB, người 

Khmer nên biết phải gìn giữ để lưu truyền cho hậu thế sau này, xem đó là vật bảo 

truyền thống của TN. Và trong tiến trình xây dựng NTM thiết nghĩ việc phát huy giá trị 

GTVH này là đòi hỏi tất yếu và khách quan khi mà người Khmer là chủ thể xây dựng 

phum, srok mới.  

GTVH trong tổ chức cộng đồng thể hiện qua người có uy tín, nhắc đến người có uy 

tín của cộng đồng người Khmer, thông thường là nhắc đến các vị Acha của phum, srok. 

Mặc dù cơ cấu tổ chức bộ máy cai quản phum, srok ngày nay đã thay đổi và những mê 

srok, Ban quản trị srok trở thành cán bộ ấp, xã. Tuy nhiên, các thiết chế xã hội cổ truyền 

vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người Khmer. Sự tồn tại của vai trò các vị 

Acha là hiển nhiên trong cộng đồng, họ chính là người quản lý phum, srok cả về tinh thần 

lẫn cuộc sống đời thường của người Khmer, từ ma chay, lễ táng, hỉ sự, xây nhà và những 

nghi lễ vòng đời của người Khmer…. và thông qua vị Acha chùa có thể kêu gọi sự đóng 

góp của đồng bào bằng gạo hoặc tiền để cúng chùa hoặc tới ngày lễ hội truyền thống thì 

họ dâng bông để làm phước…Acha là người trực tiếp vận động còn chỉ đạo là sư trụ trì. 

Đó là sợi dây kết nối vô hình trong TN Khmer cho đến ngày nay, là những giá trị tiêu 

biểu mà ảnh hưởng sâu sắc đời sống văn hóa, tinh thần người Khmer.  

Giá trị về niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của TN thể hiện qua thờ Phật, tín ngưỡng có 

giá trị và ý nghĩa rất lớn đối với TN Khmer TNB. Trước hết, đó là chỗ dựa tinh thần vững 

chắc nhất của TN Khmer, cả TN đều gắn kết cuộc đời của mình với ngôi chùa thiêng 

liêng nhất của phum, srok. Tất cả vui, buồn, ma chay…đều gắn với Phật pháp và gắn 

tuyệt đối với nhà chùa và đội ngũ sư sãi…chùa và sư sãi góp phần quan trọng làm nên nét 

đẹp văn hóa của TN Khmer. 

Thứ hai là, phật niệm là hòa bình và triết lý là giải thoát, đã giáo dục và hun đút ý 

chí chiến đấu quật cường của TN Khmer trước thiên nhiên khắc nghiệt và đặc biệt là 

qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Các nhà chùa, đội ngũ sư sãi và Phật 

tử Khmer trên dưới một lòng, sát cánh cùng DT đã làm nên những chiến thắng thần 

thánh trong lịch sử, giải thoát cho đồng bào thoát khỏi kiếp nô lệ và những triết lý ấy 

chính là phương châm sống của TN Khmer và đây cũng là GTVH của tiêu biểu của 

Phật giáo Nam Tông  Khmer. 

Thứ ba là, triết lý của Phật pháp là phổ độ chúng sinh, không phân biệt người hiền, 

giữ, thiện ác, màu da, sắc tộc…hễ là con người và có Phật tâm thì được Đức Phật cứu 
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khổ, cứu nạn và nền văn hóa, đời sống tinh thần của người Khmer đều được Phật pháp 

chi phối, do vậy trong cuộc sống đời thường họ có tình thương yêu đồng loại và tình 

đoàn kết rất cao với các TN trong vùng. Tình đoàn kết đó không dừng lại ở khẩu hiệu, 

lời hô hào mà thể hiện khi gặp nguy nan trong lúc chống chọi với thiên nhiên và giặc 

ngoại xâm.  

Giá trị về niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện qua nhà chùa và đội ngũ sư sãi, 

ngôi chùa, nhà sư là tâm phúc của người Khmer, đời sống tinh thần của họ không thể 

tách rời, từ những ngày đầu cho đến nay có biết bao biến cố, thăng trầm của lịch sử và 

những tác động của nhịp sống hiện đại nhưng những hình tượng ấy không bao giờ thay 

đổi trong tiềm thức của họ, ngôi chùa, nhà sư là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần 

trong tâm linh và cuộc sống thường nhật của người Khmer.  

Ngôi chùa dưới góc nhìn GTVH vật thể, người Khmer có câu “nếu không có chùa 

không thành người Khmer”, (sala, chánh điện, hình tượng rắn thần Nara, khỉ Hanuman, 

các hoa văn, họa tiết trên trần, cột, mái ngói, khuôn viên nhà chùa…), chùa là nơi linh 

thiêng, trang trọng và tập trung những gì tinh túy nhất của DT, những ảnh hưởng tuyệt 

đối của ngôi chùa là những GTVH tốt đẹp của cả TN. Việc tu học theo Phật giáo Nam 

Tông, việc hình thành các trường chùa, đã góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng các 

ngành nghề để có thể phục vụ cuộc sống đời thường” (Sơn Phước Hoan, (cb), 2000, 

trang 42). Họ cùng đùm bọc, chia sẻ nhau từ cái ăn, cái mặc…cho đến việc xây dựng và 

phát triển kinh tế; thông qua ngôi chùa, Phật pháp đã giúp họ đoàn kết, giao lưu với tất 

cả các cộng đồng, các TN trong và ngoài nước…là trung tâm bảo tồn, phát huy ngôn 

ngữ, phong tục và đạo đức truyền thống của TN Khmer TNB, là thư viện tàng trữ thư 

tịch cổ, là viện bảo tàng, là nghĩa trang của TN, là nơi gởi hài cốt của những người thân 

khi qua đời. Do vậy, có thể xem như là trung tâm bảo tồn và phát huy ngôn ngữ, phong 

tục và đạo đức truyền thống của TN.  

Ngôi chùa dưới góc nhìn là GTVH phi vật thể, trong tâm niệm người Khmer chùa 

là nơi Phật dừng chân để phổ độ chúng sinh, nên đối với họ đó là nơi linh thiêng, nơi 

gửi trọn đức tin của họ. Người Khmer có câu “Sống vào chùa gửi thân, chết vào chùa 

gửi cốt”, “chưa vô chùa, chưa hiểu phum, srok Khmer”. Ở ngôi chùa chứa đựng biết 

bao niềm tin và hy vọng của họ vì ở nơi đó có Đức Phật Thích ca Mâu ni dừng chân phổ 

độ và họ tin rằng Phật chỉ có một và mỗi người phải tự tu hành, tuân thủ theo kinh Phật, 

làm đúng lời Phật dạy nếu muốn được giải thoát. Nơi đây, “góp phần quan trọng để 



73 

 

hình thành nhân cách, đạo đức, dân trí của cộng đồng, làm cho mọi người muốn hướng 

thiện, làm việc lành, tránh điều ác…Con người biết khiêm tốn, nhường nhịn tương trợ 

giúp đỡ nhau, không so bì hơn thiệt. Làm cho cái tâm của họ không bị vẫn đục bởi tiền 

tài vật chất cám dỗ.  

Đội ngũ sư sãi dưới góc nhìn là GTVH vật thể, người Khmer thường sử dụng từ 

ngữ một khi họ gặp được nhà sư đó là Uttamabheda, theo âm tiếng Khmer Utdam p
h 
eet, 

hàm ý chỉ rằng nhà sư là giới cao cả (cao nhất, tốt nhất, quí báu, những gì ngon nhất, 

đáng trân trọng nhất…, họ quý nhất là cái đầu; attham: lợi ích nhất; purisa: người cao 

quí nhất), họ có khả năng độ trì trong cuộc sống trần tục và ngay cả trong giới luật. 

Hình tượng nhà sư là hiện hữu, luôn nhận được sự tôn kính của phật tử (kể cả cha mẹ 

cũng cuối đầu khi gặp nhà sư), là thầy ở nhiều góc độ khác nhau của cuộc sống người 

Khmer như: trong tôn giáo, truyền thống, đạo đức, ngôn ngữ, nghề nghiệp…; là người 

đại diện cho pháp luật trong phum, srok (khi pháp luật chưa phát triển), lời nói của nhà 

sư chính là pháp luật và tất cả những phật tử trong phum, srok nghe theo. Đây là những 

giá trị cao quý của văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer TNB và đó là động lực quan 

trọng trong xây dựng NTM hiện nay. 

Đội ngũ sư sãi dưới góc nhìn là GTVH phi vật thể, giữ vị trí quan trọng đối với TN 

Khmer, trong tâm niệm của người Khmer, sư sãi là môn đệ, là người có thể giải bày với 

Đức Phật về cảnh khổ của chúng sinh và cũng là đại diện cho Đức Phật để chứng giám 

lòng thành kính của tín đồ, dẫn dắt chúng sinh thực hành giáo lí của đạo Phật, vừa là cầu 

nối giữa đạo và đời.  

Đến nay, khi đời sống người Khmer đã hòa nhập khá mạnh với thế giới xung 

quanh, nhưng những hình tượng về nhà sư và lòng tôn kính ấy vẫn ngự trị và chi phối 

khá mạnh trong đời sống hàng ngày của họ. Những ảnh hưởng tuyệt đối của đội ngũ 

nhà sư là những GTVH rất cần được gìn giữ, lưu truyền trong cộng đồng người Khmer 

ở vùng TNB, để những giá trị đó mãi sẽ là nền tảng trong suốt quá trình phát triển của 

TN. Đồng thời là vốn quý, là tài nguyên của tiến trình xây dựng NTM trong vùng người 

Khmer sinh sống. 
 

Tóm lại, tín ngưỡng, tôn giáo của TN Khmer là một GTVH rất đặt biệt, Phật giáo đã 

làm nên một TN Khmer đôn hậu, nhân hòa, yêu chuộng hòa bình, hướng thiện và thể hiện 

tinh thần đoàn kết cao…đây là những GTVH cao đẹp trong tín ngưỡng tôn giáo của họ. 

Cho đến nay, tín ngưỡng ấy vẫn được người Khmer duy trì một cách bền vững, dù rằng 

xã hội đã có bước tiến vượt bậc, nhưng Phật tâm của người Khmer không bao giờ bị lay 

chuyển. Trong kháng chiến, tình đoàn kết và tinh thần chống giặc ngoại xâm được người 
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Khmer thể hiện đáng khâm phục, phát huy tinh thần ấy trong xây dựng NTM sẽ nguồn 

động lực vô cùng, vô tận trong giai đoạn HĐH NT như ngày nay.  

GTVH trong lễ hội truyền thống tiêu biểu của TN, đối với các TN sinh sống tại 

vùng đất TNB, có thể nói TN Khmer là TN có nhiều lễ hội và nghi thức nhất, qua kết 

quả điền dã, hiện nay họ còn lưu truyền rất nhiều lễ hội trong năm và thường xuyên duy 

trì tổ chức và cũng là những lễ hội quan trọng nhất.  

Tết Chol Chnam Thmay, tết mừng năm mới của người Khmer có giá trị đặc biệt 

đối với người Khmer, không những vậy mà vào ngày Chol Chnam Thmay cũng là ngày 

hội của các TN sống trong vùng. Chol Chnam Thmay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc 

một GTVH tiêu biểu của TN.  

Thể hiện lòng hiếu thảo, tôn kính đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ (ngày thứ nhất), 

ngày đầu tiên của năm mới, họ luôn hướng đến công sinh thành, dưỡng dục thể hiện đạo 

lý uống nước nhớ nguồn, một đạo lý tốt đẹp để giáo dục con cháu biết thủy chung, ân 

nghĩa, trước sau giữ vẹn một triết lí sống đã trở thành bản lĩnh sống, là một nét nhân 

cách đẹp đẽ và đôn hậu của con người sông nước Miền Tây. Vào những ngày này, cả 

TN hướng về cội nguồn, khơi dậy đức tính hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ 

tiên, đây là đức tính cao đẹp của TN, người xưa dạy rằng: Mộc bổn thủy nguyên, tạm 

dịch “Cây có cội mới trổ cành sanh ngọn, Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông”. Con 

người ở đời nhờ ơn cha mẹ, ông bà mà lớn lên, cho nên đạo lý sống là phải biết đền trả ơn 

đức sinh thành. Đó là đạo lý nền tảng cho mọi hành vi đạo đức ở đời. Một con người hiểu 

rõ và thực hành đạo đức này đối với gia đình sẽ là con người có ích cho xã hội, bởi lẽ 

hành vi đạo đức đã chi phối trong tâm thức của họ và họ luôn hướng theo con đường cải 

ác tùng thiện, biết làm việc phước đức và hơn hết là biết tu tập để tìm đến sự an lạc thật 

sự trong chính cuộc sống của họ, cũng như ở đời sau. 

Hướng thiện đến cộng đồng (ngày thứ hai), đối với TN Khmer, ngày này không 

thể thiếu hoạt động từ thiện của họ đối với xã hội, họ giúp đỡ những người lang thang 

cơ nhỡ, họ sống hòa đồng, biết sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, họ mong mỏi để 

những mảnh đời đó được cứu rỗi qua những ngày “giá rét của cuộc đời”, xin mượn lời 

của một nhà văn Nga: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình 

thương". Tình thương giữa con người với con người là vô giá, là giá trị cao quý nhất 

của cuộc sống con người, là động lực to lớn để giúp con người vượt qua khó khăn, gian 

nan của thử thách, nó làm cho con người ấm lòng giữa tình thương của đồng loại. 

Người Khmer, họ hiểu thấu đáo những giá trị đó, bởi lẽ những ngày đầu khai phá vùng 
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đầm lầy khắc nghiệt này, chỉ có họ và họ cặm cụi dựng nên một phần giá trị của vùng 

đất này. Họ làm từ thiện cũng để tích đức cho gia đình, con cháu với mong muốn để có 

cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Đây cũng là hình thức giáo dục đạo đức sống cho 

con cháu họ, để thế hệ mai sau hiểu được giá trị "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" 

và đó đã trở thành quy luật của cuộc sống mà TN Khmer luôn gìn giữ trong suốt quá 

trình phát triển của TN. 

Mong muốn bình yên và hạnh phúc (ngày thứ ba), với tâm niệm làm đẹp cho đời 

trước cho mình sau, những ngày tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, làm đẹp cho xã hội đã qua 

và ngày cuối của năm mới họ chăm sóc đức tin của mình đó là tượng Đức Phật và cầu 

nguyện cho những người quá cố được siêu thoát theo nghi lễ Phật giáo, họ không chỉ 

chăm sóc cho cuộc sống hiện tại mà lo lắng và cầu phúc cho người đã khuất, điều đó thể 

hiện tính trọng nghĩa của TN, là niềm vinh hạnh và nghĩa cử cao đẹp của người còn 

đang sống. Và đến chiều của ngày cuối năm mới có dịp chăm chút cho bản thân, họ tắm 

nước thơm cũng chỉ mong sao cho cả năm được nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi, cuộc 

sống no đủ, phum, srok tươi đẹp, đất nước bình yên và cuộc sống sung túc, yên vui, 

hạnh phúc, đó là mơ ước, là khát vọng truyền đời của họ. Những giá trị truyền thống 

người Khmer vào những ngày Chol Chnam Thmay có ý nghĩa rất đặc sắc, nhất là ngày 

thứ ba họ thể hiện tinh thần yêu chuộng sự bình yên, hạnh phúc, mong muốn mọi người 

được giải thoát (dù đã khuất hay còn sống) khỏi những uất ức của cuộc đời và hướng tới 

tương lai tươi đẹp. 

Nói tóm lại, Chol Chnam Thmay thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc của người 

Khmer, họ thể hiện lòng biết ơn ông bà, tổ tiên; chia sẻ cơm áo với những hoàn cảnh bất 

hạnh; cầu mong cho con người thoát khỏi khổ ải, sống một cuộc sống an lành, hạnh 

phúc. Thiết nghĩ phát huy những GTVH vốn có của Chol Chnam Thmay vào quá trình 

xây dựng NTM là rất quan trọng và cần thiết, bởi lẽ nó kích thích đến tinh thần đoàn 

kết, lòng nhân ái của họ làm cho họ sẽ hăng say chung tay góp sức và xây dựng NTM 

trở thành những ngày hội, những “ngày tết” của người Khmer.  

Pithi Sene Dolta (lễ Dolta), đây là ngày lễ quan trọng thứ hai của người Khmer 

trong năm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và là GTVH tiêu biểu mang đậm nét của TN 

Khmer, nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành cũng như 

những đóng góp to lớn của các anh hùng DT, những người có công với đất nước, đó là 

truyền thống, là luân thường, đạo lý ở đời của người Khmer, con người phải có nguồn 

cội, biết kính nể, thương yêu, tôn thờ ông bà, tổ tiên còn sống hoặc đã khuất. Dolta cũng 
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là dịp để cho gia đình, thân tộc sum vầy, góp phần cho đời sống tinh thần đầm ấm, biết 

thương yêu giúp đỡ nhau trong cộng đồng phum, srok và cũng là dịp để mọi người gặp 

gỡ, thăm hỏi, bàn bạc, sẻ chia công việc làm ăn, cuộc sống và sinh kế của những người 

trong dòng tộc. Đó cũng là tiêu biểu cho nền giáo dục uống nước nhớ nguồn của người 

Việt Nam nói chung, chăm lo, bão bọc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ là bổn phận và là 

trách nhiệm của các thế hệ con cháu trong gia đình, hay nói cách khác Sene Dolta là lễ 

báo ân của họ đối với ông bà, tổ tiên, người đã cho họ cuộc sống như ngày nay. 

Bên cạnh đó, Sene Dolta còn mang một ý nghĩa sâu sắc là thể hiện tinh thần đoàn 

kết, tương thân, tương ái cùng cộng cư để vượt qua những gian nan và thử thách trong 

cuộc mưu sinh ở Vùng sông nước Cửu Long, đó là những nghĩa cử cao đẹp của TN 

Khmer nói riêng và các TN cùng sinh sống trong vùng nói chung. Kinh, Khmer, Hoa 

gắn bó nhau trong tình thương yêu quý trọng và kết chặt nhau trong suốt nhiều thế kỷ 

qua với nghĩa đồng bào.  

Sene Dolta với ý nghĩa và giá trị nhân văn mang đậm sắc thái của người Khmer là 

nguồn động lực không thể thiếu khi tiến hành xây dựng NTM. Qua lòng hiếu đạo, qua ý 

chí vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp thì giá trị của những ngày Sene Dolta không thể 

đứng ngoài mà phải ở trong thúc đẩy xây dựng NTM, phum, srok mới ở vùng TN 

Khmer đang sinh sống ngày thêm giàu đẹp. 

Lễ Ok Om Bok, hay còn gọi là Lễ cúng trăng của người Khmer, lễ hội được tổ 

chức vào dịp Rằm tháng 10 Âm lịch (al) hằng năm (15/10). Đây là lúc kết thúc vụ mùa, 

người Khmer tổ chức lễ hội cúng trăng để tỏ lòng biết ơn đến Thần Mặt Trăng - vị thần 

đang mang đến cho họ một vụ mùa tốt tươi và đồng thời họ cũng tưởng nhớ đến nghĩa 

cử cao cả của con thỏ, tiền kiếp của Đức Phật. Với ý nghĩa và giá trị sâu sắc phản ánh 

trong ý thức bảo vệ môi trường sống của người Khmer. Từ trong xa xưa họ đã có ý thức 

xem đất, nước là tài nguyên vô giá, là điều kiện để tồn tại và phát triển của TN và đất, 

nước sẽ giúp cho cuộc sống của họ mới lâu dài, bền vững. Một sự tác động thái quá vào 

đất, nước sẽ dẫn đến cuộc sống bị triệt tiêu mà theo quan niệm của họ chính là “thần 

phẩn nộ” sẽ làm cho đất bị bạc màu, làm cho nước không đỗ xuống cõi trần nữa, làm 

cho cuộc sống của họ thêm khó khăn khi điều kiện môi sinh không còn. Họ ý thức sâu 

sắc về những điều đó, nên hàng năm vào ngày trăng rằm của tháng 10 (al) những sản 

vật từ đất, nước tạo ra là những lễ vật quý giá dâng lên Thần Mặt Trăng để tạ ơn và 

đồng thời cũng là tri ân đến sự ban phước của thần và cốm dẹp (tạ ơn hạt thóc đã nuôi 

sống con người), trái dừa (giống hình mặt trăng), cây mía (ý nghĩa là vươn lên mạnh 
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mẽ), củ khoai “kđúch” (củ mài), củ khoai lùn loại dài “Hụn” (loại sống ở vùng đất 

giồng, cát và là hai loại khoai đầu tiên tìm thấy khi người Khmer đến đây) là vật tế linh 

thiêng được họ lựa chọn. Với những giá trị này, Ok Om Bok của người Khmer sẽ là yếu 

tố văn hóa tích cực có thể góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thật tốt và vững chắc 

môi trường sống NT, một TC rất quan trọng trong tiến trình xây dựng NTM. 

Lễ Um tuk (đua ghe ngo), người Khmer có câu ca mà bất kỳ người Khmer nào cũng 

biết: Hây dơ dơ hây dơ môn si bai lei đâm lôn tâu mơl kê um tuk (hây dơ dơ hây dơ môn 

ăn cơm độn khoai đi xem ghe ngo). Đối với chiếc ghe ngo mang nhiều giá trị tiêu biểu 

của người Khmer, nó không phải là sản phẩm của cá nhân hay tập thể nào mà là sản phẩm 

truyền đời của TN, tùy theo đặc điểm, thế mạnh của phum, srok, điều kiện của từng chùa 

khác nhau, mà họ trang trí chiếc ghe ngo của họ cũng khác nhau (hoa văn đầu và đuôi 

thuyền). Đua ghe ngo, Ok Om Bok, thả Hoa Đăng là ba lễ hội khác nhau nhưng được tổ 

chức cùng ngày với ý nghĩa tiễn đưa mùa nước về trời, đón chào mùa khô và đua ghe ngo 

tượng trưng cho cho sức mạnh mong muốn lai chuyển mùa nước và mùa khô. Ngoài ra, lễ 

hội còn chứa đựng mong ước trần tục và nguyện ước tâm linh của TN cầu cho mưa thuận 

gió hòa, đất nước màu mỡ, phù sa đầy ắp mang đến cho vụ mùa bội thu. Nếu như trong lễ 

Ok Om Bok là ứng xử, là mong muốn bảo vệ môi trường tự nhiên thì trong lễ hội đua ghe 

ngo người Khmer lại muốn khai thác tự nhiên và mong muốn tự nhiên thuận hòa, cả hai 

lễ hội tuy hai mà một, mong ước được có cuộc sống sung túc, no ấm. Bên cạnh đó, đua 

ghe ngo còn là điều kiện để cộng đồng trong TN rèn luyện thân thể cường tráng, khỏe 

mạnh và giải trí sau vụ mùa lao động mệt nhọc; là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, giao 

lưu với các nền văn hóa trong và ngoài khu vực TNB, thậm chí là ngoài nước; cũng thông 

qua lễ hội đua ghe ngo văn hóa đặc sắc của người Khmer được truyền bá, giao lưu và tiếp 

biến với văn hóa nhân loại. Gắn kết cùng lễ hội, phong trào toàn dân xây dựng NTM 

được cụ thể hóa thành xây dựng nhà mới, phum, srok mới chắc chắn sẽ nhận được sự 

hưởng ứng nhiệt tình và sự đồng thuận rất cao của người Khmer. Chung quy lại, giá trị 

nhân văn và văn hóa sâu sắc của lễ hội đua ghe ngo của người Khmer là hướng tới cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc và trong phong trào toàn dân xây dựng NTM góp phần quan trọng 

có thể rút ngắn khỏa cách giữa NT và thành thị về đời sống vật chất lẫn tinh thần.   

Lễ Bon kâm san srok (cầu an), ngay trong tên của lễ chúng ta cũng nhận thấy tính 

nhân văn cao cả của lễ này, cầu an chính là cầu cho mưa thuận, gió hòa, đời sống phum, 

srok sung túc, xã hội bình an, đất nước yên vui…vạn vật hữu linh sống hiếu thuận. Nếu 

như lễ cúng trăng nhằm chuộc tội và tạ ơn Thần Mặt Trăng, Mặt Trời của TN thì lễ cầu 
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an là cúng cầu lễ Neak Tà, vị thần có công canh giữ đất đai của họ - vụ mùa bội thu, 

ngoài việc do lao động sáng tạo của con người mà ra thì còn có sự giúp sức rất lớn của 

các đấng siêu nhiên đó là các vị Thần Mặt Trăng, Mặt Trời, Neak Tà…các vị Thần góp 

phần quan trọng và quyết định cho từng vụ mùa.  

Mong muốn của người Khmer qua buổi lễ cầu an là nhằm hướng thiện cho con cháu 

trong gia đình và cả TN, cầu mong cho mọi sự đều được an lành, cuộc sống ấm no, gia 

đình, thân tộc, phum, srok, đất nước bình yên hạnh phúc…Đây là những nét đẹp trong 

văn hóa tín ngưỡng hiếm có của TN. Thiết nghĩ phát huy những GTVH này vào tiến trình 

xây dựng NTM hẳn là những giá trị quan trọng và cần thiết để người Khmer có dịp phát 

huy những đức tính tốt đẹp của TN mình, đóng góp quan trọng vào sự thành công chung 

của xây dựng NT hiện đại trong tương lai.    

Giá trị của ngôn ngữ, văn học TN, đây là những giá trị gốc vốn có của mỗi TN, 

khi mà ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết) chưa phát triển con người vẫn có thể giao tiếp 

bằng âm thanh hoặc ngôn ngữ hình thể và văn học cũng vậy bằng chữ tượng hình được 

khắc trên đá hoặc được vẽ trên da động vật, thanh gỗ…con người nói chung bằng mọi 

cách để có thể giao tiếp và lưu truyền vốn văn hóa vốn có của họ lại. Ngôn ngữ và văn 

học Khmer ra đời và phát triển cũng nằm theo quy luật chung đó. Ở đây luận án không 

đi luận giải ngôn ngữ, văn học Khmer bắt nguồn từ đâu, trên nền tảng ngữ hệ nào, mà 

luận án đi tìm những khía cạnh có thể tác động đến tiến trình xây dựng NTM của ngôn 

ngữ và văn học Khmer. 

Giá trị của ngôn ngữ, ngôn ngữ nói chung là cửa ngõ của tâm hồn, là chìa khóa 

của nhận thức, là nền tảng của tư duy, là phương tiện của trí tượng tượng, ngôn ngữ làm 

nên con người và phân biệt giữa con người với con vật, giữa  người thiện và người ác, 

người hiền lành và người gian dối…thông qua lời nói, ngữ điệu phần nào chúng ta cũng 

đánh giá nội tâm của một con người và ngôn ngữ có sức mạnh vốn có của nó mà đôi lúc 

con người chưa nhìn thấy hết được, người xưa từng có câu nói “Nhất ngôn ký xuất tứ 

mã nan truy” (tạm hiểu một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi), một lời nói của người nào 

đó có thể làm lay chuyển vận mệnh một TN, một đất nước, thậm chí làm thay đổi cả thế 

giới này. Cho nên, ngôn ngữ luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với TN, nó vừa là 

văn hóa, vừa là phương tiện giao tiếp, đồng thời là kho lưu giữ và truyền bá giá trị của 

TN. Ngôn ngữ Khmer cũng không nằm ngoài vai trò đó, trên nền tảng của Phật giáo, 

chữ viết Khmer ra đời hay nói đúng hơn nhờ Phật giáo mà người Khmer có chữ viết 

như ngày hôm nay, nó đã trở thành cầu nối giữa đạo và đời, giữa truyền thống và hiện 



79 

 

đại, giữa mông muội và văn minh của cuộc đời, thông quan ngôn ngữ họ đã tìm đến 

Đức Phật cũng đồng nghĩa rằng họ tìm đến một sự giải thoát trong tư duy, vươn lên 

trong cuộc sống và trở thành TN có nền văn hóa giàu bản sắc như ngày nay. Để nền văn 

hóa của TN Khmer thêm rực rỡ và đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng NTM 

thì yếu tố ngôn ngữ cần phải được chú ý đặc biệt, bởi nó là “sợi dây” kết nối TN, là nam 

châm để những người trong cộng đồng xích lại gần nhau, gắn kết nhau chung tay xây 

dựng NTM. 

Giá trị của văn học, “nhờ vào chữ viết của người Khmer có từ trước công nguyên 

tức là trước khi TN Khmer - Môn có quan hệ với người Ấn độ. Với lịch sử hơn 2000 

năm, ngôn ngữ và văn học Khmer đã phát triển từ vài kí tự đến nay là 33 chữ cái, 24 

nguyên âm và 15 nguyên âm độc lập” (Nguyễn Thị Kiều Tiên, 2015)
6
, nên họ đã kịp ghi 

chép và lưu truyền lại cho thế hệ sau một kho tàng văn học rất quý báo và vô giá của 

TN, văn học Khmer rất phong phú, đa dạng cả về thể loại lẫn đề tài như: tục ngữ, dân ca 

và nhiều truyện dân gian khác....Mỗi thể loại cũng đều bám vào chủ đề nhất định và tập 

trung phản ánh khá rộng xuay quanh phản ánh hiện thực cuộc sống của họ, vì vậy mà 

văn học có thể trường tồn cùng TN.  

Truyện thần thoại, truyền thuyết tập trung phản ánh quá trình khai thiên lập địa, 

mở mang địa phận trên vùng đất đầm lầy và hoang vắng của TNB ngày nay; truyện cổ 

tích của người Khmer lại tập trung phản ánh mảng đề tài đời sống xã hội của người 

Khmer nơi đây, nhất là mảng đề tài liên quan đến mâu thuẫn trong xã hội phong kiến. 

Thông qua hai nhân vật chính đó là thiện – ác đối lập nhau từ tính cách cho đến hình 

tượng, để phản ánh những mâu thuẫn trong xã hội, như truyện “Hoàng tử Săng Sê 1 

Chây”, “Chau  Sanh – Chau Thông”; truyện ngụ ngôn, truyện cười, phản ánh tinh thần 

đấu tranh vì công lý, những triết lý để làm phương châm cho cuộc sống. 

Văn học của TN Khmer vùng TNB, mang đậm dấu ấn của Phật giáo, răn dạy con 

người làm điều thiện, tránh xa gian ác…Những yếu tố văn hóa tích cực này có tác dụng 

lớn trong việc điều chỉnh hành vi của con người theo hướng tốt đẹp: chân – thiện - mỹ. 

Phát huy những giá trị vốn có của văn học Khmer là việc làm rất quan trọng và cần 

thiết, nhất là trong giai đoạn như hiện nay, khi mà những giá trị tốt đẹp ngày càng bị 

mai một, nhường chỗ cho những điều gian dối chi phối trong cuộc sống của con người 

đương đại. Những GTVH đó của văn học Khmer sẽ là nguồn cảm hứng quan trọng và 

cần thiết để họ có thể chung sức, chung lòng xây xựng quê hương và phum, srok ngày 

một tươi đẹp. 

                                                 
6
 Nguyễn Thị Kiều Tiên (2015),“Tổng quan về văn học dân gian Khmer Nam bộ”, https://lib.tvu.edu.vn/index.php/van-

hoa-nghe-thuat-phong-tuc/1082-t-ng-quan-v-van-h-c-dan-gian-khmer-nam-b.html, truy cập ngày 12/8/2018 

https://lib.tvu.edu.vn/index.php/van-hoa-nghe-thuat-phong-tuc/1082-t-ng-quan-v-van-h-c-dan-gian-khmer-nam-b.html
https://lib.tvu.edu.vn/index.php/van-hoa-nghe-thuat-phong-tuc/1082-t-ng-quan-v-van-h-c-dan-gian-khmer-nam-b.html
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Giá trị của nghệ thuật (âm nhạc, ca múa) TN, cảm xúc của con người là một hiện 

tượng tâm lý đặc biệt, cảm xúc ấy chỉ được bộc lộ trong hoàn cảnh không gian, thời 

gian nhất định và cảm xúc của con người cũng có thể truyền thụ từ người này sang 

người khác nhờ vào một chất xúc tác tâm lý hoặc một hoạt cảnh nào đó. Một người 

nghệ sĩ hay một nghệ nhân thông qua tác phẩm của mình có thể truyền cảm xúc đó đến 

khách thể một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và trong họ sẽ xuất hiện một trạng thái tâm 

lý mới khác với những trạng thái tâm lý ban đầu. Đây có thể nói là sức mạnh vô hình 

của nghệ thuật nhất là âm nhạc và ca múa, thông qua hai loại hình nghệ thuật này mà 

con người cảm thấy gần gũi nhau hơn. 

Người Khmer với trí tưởng tượng phong phú của mình đã sáng tạo ra nhiều loại 

hình nghệ thuật truyền thống, với những tiết tấu và giai điệu vui tươi, được lưu truyền 

từ thế hệ này sang thế hệ khác và được phổ biến rộng khắp những nơi có đông người 

Khmer sinh sống. Tất cả các hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt cộng đồng phum, 

srok, hoạt động tín ngưõng tôn giáo, tình yêu nam nữ đều được phản ánh trong âm nhạc, 

thông qua các câu hò, điệu hát, dân ca... 

Âm nhạc, nhắc đến âm nhạc Khmer chúng ta không thể bỏ qua kịch hát Dù-Kê là 

một loại hình sân khấu độc đáo của người Khmer ĐBSCL. Đây là sở trường là thế mạnh 

của người Khmer, họ rất ưa chuộng và yêu âm nhạc, bởi âm nhạc đem đến cho họ 

những trạng thái tâm lý êm dịu, nhẹ nhàng, thoải mái và bình tĩnh hay kích thích sự 

sáng tạo và hứng khởi, giúp họ loại bớt cảm giác phiền muộn từ những từ cuộc sống 

thường nhật, đưa đến cho người Khmer những thông điệp mới, lành mạnh, tích cực, yêu 

đời và mang lại sự cân bằng về tâm - sinh lý. Vì thế, âm nhạc là nhịp cầu để tiễn đưa 

những phiền não khỏi suy nghĩ của họ và đón chào những yếu tố mới, trong lành và vui 

vẻ đến với TN. Và vì vậy, âm nhạc là một phần nhu cầu không thể thiếu trong đời sống 

của người Khmer.  

Ca múa truyền thống, là ngôn ngữ của hình thể, là một trong những loại hình nghệ 

thuật đã gắn bó với con người từ thời nguyên thủy, múa hiện diện là một thành tố văn 

hóa qua mọi thời kỳ. Là một loại hình nghệ thuật kỳ diệu trong những loại hình nghệ 

thuật, trong đó diễn viên vừa là đối tượng, vừa là chủ thể, vừa là phương tiện để thể 

hiện sáng tạo và  đồng thời cũng là đối tượng thưởng thức sáng tạo của chính mình cùng 

với công chúng. Nghệ thuật múa của người Khmer là biểu hiện trình độ, tri thức văn 

hóa, tư duy thẩm mĩ, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của TN rất cao, nó có mặt hầu hết 

trong các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, như phong tục, tập quán, đời sống văn hóa 

tâm linh và lễ hội truyền thống của họ.  
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GTVH của ca múa, ca múa có ý nghĩa và giá trị rất quan trọng đối với đời sống của 

người Khmer, nó là thực thể tồn tại phản ánh trong đời sống xã hội, giúp cho họ giải trí 

sau những giờ lao động trên đồng áng, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản 

xuất và gần gủi nhau hơn, thông qua loại hình nghệ thuật này họ cũng cộng cảm được 

với nhau thể hiện rõ nét qua những điệu múa mà người diễn viên thể hiện…Ngay trong 

những điệu múa của người Khmer cũng mang trong mình tính cộng đồng và tinh thần 

gắn kết giữa con người với con người rất cao, bởi lẽ vì nó không phải là sự diễn tấu của 

một người mà là hoạt động của một nhóm người sử dụng nghệ thuật để phục vụ cho đời 

sống tinh thần của TN. Ngoài ra, nghệ thuật múa Khmer chính là điểm sáng, là những 

sắc màu thể hiện bức tranh sống động trong đời sống hiện thực của TN. 

Nhìn chung, múa, hát và nghệ thuật sân khấu là nét nổi bật trong nghệ thuật biểu 

diễn của TN Khmer vùng đồng bằng Song Cửu Long, chúng đều được bắt nguồn từ kho 

tàng văn nghệ dân gian vô cùng phong phú và đa dạng. Nó là sở trường của TN Khmer, 

nó làm cho đời sống tinh thần của họ thêm phong phú và đa dạng, giúp họ yêu cuộc sống, 

bồi dưỡng những trạng thái tâm lý tích cực như sự hăng hái hơn trong lao động sản xuất, 

trong tình đoàn kết với trong và ngoài TN, phấn chấn, lạc quan yêu đời….Đồng thời, loại 

hình nghệ thuật này cũng giúp con người giảm những trạng thái tiêu cực như lo âu, buồn 

rầu, chán nản, căng thẳng, tức giận…Âm nhạc, ca múa đối với họ là một động lực tinh 

thần, động lực của niềm tin vào một tương lai tốt đẹp. Thông qua những tác phẩm nghệ 

thuật, có thể thổi vào đó tinh thần xây dựng NT, phum, srok giàu đẹp.  

Giá trị những hình tượng trong kiến trúc, điêu khắc, hội họa TN, có thể nói, đây là 

những sở trường của TN Khmer, họ tạo ra nhiều sắc màu văn hóa thông qua những loại 

hình nghệ thuật này. Trong lối kiến trúc, điêu khắc, hội họa TN khmer có thể gọi là kiến 

trúc, điêu khắc, hội họa tâm linh, thể hiện ở những nơi linh thiêng, trang nghiêm, tôn 

kính nhất trong tâm niệm của họ đó chính là ở ngôi chùa, nơi mà họ gửi trọn đức tin của 

cuộc sống trần tục. Ở đây chúng tôi không diễn tả lại kiến trúc, điêu khắc, hội họa trên 

một ngôi chùa từ chánh điện, mái lợp, sala, cổng…được thể hiện như thế nào, mà chúng 

tôi mong muốn tìm hiểu lối kiến trúc, điêu khắc, hội họa đó có ý nghĩa như thế nào đối 

với đời sống của TN. 

Kiến trúc, TN Khmer có lối kiến trúc đặc sắc, là một sự tập hợp tinh túy, toàn vẹn 

của những giá trị tạo hình, những yếu tố kết chặt hòa quyện vào nhau tạo thành một thể 

thống nhất có giá trị về mặt thẩm mỹ rất cao. Tất cả những sáng tạo có giá trị đó người 

Khmer thể hiện đầy đủ trên ngôi chùa của phum, srok mình. Hầu như mỗi ngôi chùa 



82 

 

Khmer đều thể hiện điểm nhấn về kiến trúc, một địa danh văn hóa, sự giàu có, thịnh 

vượng hay nghèo nàn của phum, srok. Nhân đây xin dẫn lời trích của Nguyễn Tấn Vạn, 

kiến trúc sư Le Corbusier, cây đại thụ của nền kiến trúc thế kỷ 20 đã từng nói: “Âm 

nhạc là nghệ thuật sắp xếp những khoảng lặng. Còn Kiến trúc là nghệ thuật sắp xếp 

những khoảng trống”. Victo Hugo, đại văn hào Pháp thì ví: “Kiến trúc là bài thơ được 

viết bằng đá”. Ông còn khái quát “Kiến trúc là tấm gương trung thực nhất phản ánh thời 

đại” (Nguyễn Tấn Vạn, 2015, trang 24-29). Lối kiến trúc của người Khmer họ thể hiện 

trên ngôi chùa có thể thấy rằng TN Khmer có trí tưởng tượng khá phong phú, dựa vào 

giáo lý của Phật pháp họ có thể bài trí một bố cục, lối kiến trúc sắc nét không bị pha 

trộn với ngôi chùa Bắc Tông hay chùa Hoa, mà nó thể hiện tính đặc sắc của văn hóa 

Phật giáo và đồng thời thể hiện được đức tin của TN đối với Phật giáo Nam Tông. Ngôi 

chùa, trong kiến trúc của người Khmer, không chỉ đơn thuần dừng lại ở sắp xếp những 

khoảng trống trong khuôn viên nhất định, mà còn đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu sinh 

hoạt tâm linh, đời sống tinh thần, tính thẩm mỹ, tính nhân văn… tạo cho ngôi chùa 

Khmer thành một chỉnh thể thống nhất, hoàn chỉnh. 

Chùa Khmer là tấm gương trung thực nhất phản ánh thời đại, qua các giai đoạn lịch 

sử khác nhau, chắc chắn một số nghệ thuật DT có mặt bị mai một đi, một số nét đẹp trong 

văn hoá, ngôn ngữ DT có thể bị quên đi; nhưng thông qua các công trình kiến trúc của 

chùa Khmer còn lưu lại và có thể lưu truyền từ đời này sang đời khác, thông qua kiến trúc 

ngôi chùa hậu thế sau này sẽ xác định được niên đại của kiến trúc ngôi chùa Khmer như 

chùa Âng, chùa Ông Mẹt, chùa Phướng ở Trà Vinh, chùa Kl‟eang ở Sóc Trăng có niên 

đại khoảng 4 đến 6 trăm năm trở lại đây. Không những vậy, thông qua kiến trúc của ngôi 

chùa còn xác định được đời sống của con người lúc bấy giờ, trình độ khoa học kỹ thuật 

đạt ở mức nào, thậm chí phản ánh được tư tưởng chính trị thời kỳ bấy giờ ra sao (có coi 

trọng Phật giáo Nam Tông hay không, xu hướng phát triển của Phật giáo ra sao…). 

Nhờ vậy, mà người ta có thể khôi phục, bảo tồn, lưu truyền và phát huy được 

nhiều nét đẹp trong văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của DT. Đó cũng là những giá 

trị vô giá mà kiến trúc của TN Khmer mang lại đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển 

của TN, đồng thời góp phần quan trọng trong nền kiến trúc và văn hóa các TN TNB nói 

riêng và DT nói chung. 

Điêu khắc, nghệ thuật tạo hình của họ phát triển một cách xuất sắc, đã xác lập 

được bản sắc, phong cách riêng của TN. “Bắt nguồn từ ý thức làm đẹp cho cuộc sống 

hàng ngày, từ việc làm đẹp một công cụ sản xuất, một đạo cụ sân khấu, một nhạc khí, 
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đến làm đẹp cơ thể và phẩm chất con người” (Lê Văn, 1993, trang 308), điêu khắc của 

người Khmer đã làm bừng lên sức sống của TN vốn yêu chuộng cái đẹp, hoàn mỹ và 

dồi dào năng lực, tài năng sáng tạo thẩm mỹ. Họ đã thành công khi đưa cái đẹp vào 

cuộc sống thường ngày cũng như đã sáng tạo được những tác phẩm đạt đến trình độ cổ 

điển của nghệ thuật, tiêu biểu của nền nghệ thuật đó là những tác phẩm thể hiện tượng 

thần Surya (Mặt trời), thần Hari Hara, thần Ganesha (đầu voi mình người), thần nữ 

Uma…được thể hiện thành những mảng khối, đường nét khỏe khoắn, dứt khoát. Ngoài 

ra, những tác phẩm bằng sa thạch người ta đã tìm thấy có niên đại từ thế kỷ thứ VII đến 

thế kỷ thứ XVIII, những tượng Phật bằng sa thạch được chạm trổ nhiều tư thế khác 

nhau như Phật đứng, Phật ngồi xếp bằng trên tòa sen, Phật ngồi trên ghế có tay 

ngai…bên cạnh đó có những phụ nữ Khmer…được tạc rất sinh động, những nếp áo hay 

xếp váy (xà rong) được thể hiện mềm mại gợi cho người ta cảm giác pho tượng đá ấy 

đang khoác trên mình một thứ lụa mịn màng.    

Nghệ thuật điêu khắc tạo hình của người Khmer phản ánh khá chân thực cuộc 

sống thường nhật của con người. Bên cạnh đó, điêu khắc cũng thể hiện đức tin của TN 

họ đối với Phật giáo Nam Tông. Điêu khắc Khmer đã ngự trị và chi phối khá mạnh 

trong đời sống của họ, góp phần làm cho đời sống văn hóa của người Khmer thêm 

phong phú và đa dạng, đồng thời cũng thể hiện tính nhân văn cao của TN này. Quan 

niệm làm đẹp cơ thể và phẩm chất con người là một quan niệm toàn mỹ, bởi nó thể hiện 

cái đẹp từ hình thức lẫn bên trong tâm hồn với những quan niệm đó, bằng điêu khắc họ 

đã tạo nên diện mạo và sắc thái văn hóa TN ngày thêm rực rỡ. Đây còn là những GTVH 

tự thân vốn có của TN mà tổ tiên của họ đã lưu truyền lại, bảo vệ và phát huy nét văn 

hóa này là nền tảng quan trọng có thể phát huy trong quá trình xây dựng NTM để làm 

cho văn hóa NT thêm rực rỡ. 

Hội họa, góp phần quan trọng tạo nên phần hồn của vật thể, người xem có mãn 

nhãn với lối kiến trúc hay đường nét tinh xảo của nghệ nhân hay không, phần quan 

trọng do thần sắc của vật thể đó tạo nên. Hội họa cùng lúc có hai tác dụng đối với đời 

sống người Khmer: khi hội họa thỏa mãn hoàn toàn về mặt tinh thần của họ, nó trở 

thành nghệ thuật, nhưng khi hoàn toàn thõa mãn về nhu cầu vật chất thì nó lại trở thành 

nghề nghiệp chuyên môn. Dù nghệ thuật hay là nghề nghiệp chuyên môn vai trò của hội 

họa vẫn là một nhu cầu cần thiết không thể thiếu được trong đời sống con người nói 

chung và người Khmer nói riêng. 
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Hội họa với tư cách là một nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật nói chung cho ta thấy hội 

họa đã có mặt trong đời sống con người từ rất lâu, nó là một nhu cầu thật sự và tự nhiên 

đối với con người, nó phục vụ cho đời sống tinh thần, tình cảm của con người mà ta hay 

nói là nghệ thuật. Nghệ thuật hội họa của người Khmer cũng bắt nguồn từ ý thức làm đẹp 

cho cuộc sống và chủ yếu lấy cảm hứng từ Phật giáo là chính, ngoài ra họ cũng còn lấy 

cảm hứng từ thiên nhiên nhưng không nhiều, Phật giáo cũng đã ngự trị và chi phối cảm 

hứng trong lối hội họa của người Khmer. Họ thường thể hiện nghệ thuật hội họa của mình 

bằng truyện tranh lấy ra từ sự tích Phật giáo, truyện cổ tích…hay hoa văn trang trí về hình 

vuông, tròn, bầu dục các hình thiên thần (Têvađa), vũ nữ (Apsara) hình rắn Naga, các loại 

đường viền ở đầu cột…hầu hết những bức nghệ thuật hội họa đó đều thể hiện tiểu sử Đức 

Phật, cảnh Phật Thích ca mới sinh ra, cảnh Phật xuất gia đi tu, cảnh Phật ngồi dưới tán 

cây bồ đề có rắn Naga che chở, cảnh Đức Phật thuyết pháp, cảnh Phật hóa thân thành 5 vị 

bồ tát, cảnh Phật nhập niết bàn, các bức tranh phản ánh triết lý nhân sinh, nguyên lý nhân 

quả của Phật giáo…các chủ đề đều thể hiện sự toàn năng của Đức Phật …Ngoài ra, họ 

cũng còn lấy cảm hứng từ thiên nhiên và cũng chủ yếu là hoa sen, hoa reang, hoa mai, các 

lá bồ đề cũng thể hiện sự cách điệu tới trình độ thẩm mỹ cao. Vào khoảng những năm 60 

của thế kỷ XX do ảnh hưởng của giao lưu và tiếp biến văn hóa, nghệ nhân Khmer bắt đầu 

thể hiện sự điêu luyện trong lối hội họa của mình trên kiếng và chủ đề có hai loại đó là 

tranh ông bà và tranh hình tượng Đức Phật theo Phật thoại Nam Tông , các vị bồ tát, tranh 

vẽ chằn Wisàwon.  

Nhìn chung, hội họa của người Khmer đạt trình độ và tính thẩm mỹ cao, những 

câu truyện họ kể thông qua những tác phẩm hội họa có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời 

sống tâm linh và tình cảm của con người không chỉ đối với người Khmer, giúp con 

người thấy được thiện, ác và sự trừng phạt đối với những hành vi trong cuộc sống 

thường nhật của con người. Qua đây, thấy rằng GTVH của hội họa Khmer là một trong 

các yếu tố cấu thành văn hóa đặc sắc của TN, góp phần quan trọng và không thể thiếu 

trong giáo dục và định hướng trong lối sống trần tục của người Khmer nói riêng và lối 

sống của cộng đồng các TN TNB nói chung.      

Hội họa với tư cách là nghề nghiệp để mưu sinh, hoạt động hội họa của tộc người 

Khmer TNB vừa là bảo tồn những GTVH tốt đẹp của TN, vừa không để nghệ thuật hội 

họa bị thất truyền và đồng thời đó là nghiệp để mưu sinh. Thoạt nhìn ngỡ hội họa 

Khmer đang bị mai một với nhịp sống hiện đại, nhưng nghệ thuật hội họa Khmer đang 

sống trong lòng xã hội đương đại, khi mà đồ họa, máy móc, nghệ thuật ảnh… được phát 
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triển con người ta có thể lưu lại tất cả những hình ảnh mà họ chụp được, nhưng máy 

móc, thiết bị dù có hiện đại đến đâu cũng không chụp được trí tưởng tượng của con 

người, những gì trong tưởng tượng chỉ thể hiện khi thông qua những nét vẽ của nghệ 

nhân mà thôi. Và ngày nay, một bộ phận của TN cũng dựa vào đây làm nghề chính hoặc 

tận dụng nông nhàn trong việc tìm đường, cải thiện sinh kế cũng như góp phần quan 

trọng trong tăng thu nhập của người Khmer nơi đây. 

Có thể nói, xây dựng NTM kết hợp chặt chẽ với hoạt động hội họa trong vùng NT 

Khmer là sự kết hợp rất hài hòa, vừa kích thích kinh tế NT phát triển, vừa bảo đảm thu 

nhập ổn định, bền vững (không phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên) của người dân và đồng 

thời nâng cao được đời sống tinh thần của NT Khmer. Kết hợp với giữ gìn, lưu truyền và 

phát huy được bản sắc văn hóa trong xây dựng NTM hiện nay. Không những vậy, hội họa 

NT Khmer phát triển mạnh tạo cho sắc màu văn hóa NT thêm rực rỡ, giảm các tệ nạn xã 

hội…mà còn có thể xây dựng những mô hình và phát triển làng nghề truyền thống trong 

giai đoạn hiện nay khi mà kinh tế làng nghề đang bị mai một. Nói cách khác, đây là sự kết 

hợp có tính chất biện chứng, tác động và thúc đẩy phát triển hài hòa giữa xây dựng NTM 

và phát triển ngành nghề truyền thống của TN. 

Tóm lại, kiến trúc, điêu khắc, hội họa của người Khmer là những GTVH đặc sắc, đậm 

nét nhân văn của TN, nó vừa phản ánh cuộc sống đời thường nhưng cũng vừa phản ánh 

đức tin của người Khmer, tất cả những tuyệt tác đó được nghệ nhân người Khmer thường 

thể hiện ở nhà chùa chủ yếu và nơi đây trở thành là trung tâm tập hợp các loại kiến trúc, 

nghệ thuật điêu khắc, hội hoạ độc đáo của TN. Các công trình xây dựng trong chùa, các 

tranh ảnh, tượng điêu khắc, bức hoạ, chuyện kể dân gian, các truyền thuyết về Đức Phật, 

các truyện kể về Bà La Môn giáo đều được trình bày một cách sống động bằng những 

đường nét sắc sảo và những lời lẽ, kiểu cách, dáng điệu mang đầy trí tưởng tượng của TN. 

Phát huy giá trị của kiến trúc, điêu khắc, hội họa TN Khmer trong xây dựng NTM hiện nay 

là rất cần thiết và phù hợp với tình hình NT Khmer hiện nay.  

3.2. Kết quả và hạn chế việc phát huy giá trị văn hóa Khmer trong xây dựng 

nông thôn mới ở Tây Nam Bộ 

3.2.1. Khái quát tình hình xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ 

Sau 10 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua Chung sức xây dựng NTM 

luôn được cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội các địa phương TNB tổ 

chức quán triệt, triển khai thực hiện và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân; 

cùng với sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội 

và các địa phương. Từ đó, phong trào thi đua đã đạt được những kết quả khả quan đúng 

theo mục tiêu, nội dung kế hoạch đề ra khái quát như sau: 
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Trà Vinh, đến tháng 9 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 42/85 xã đạt chuẩn NTM, 

đạt 49,4%; Huyện Tiểu Cần và thị xã Duyên Hải được Thủ tướng Chính phủ công nhận 

đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018 và huyện Cầu Kè 

đang hoàn thành các thủ tục để trình Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM 

vào cuối năm 2019. 

Sóc Trăng, cho đến hiện nay (quý 4, 2019) số TC đạt được bình quân là 15,69 TC 

/xã, tăng 12,09 TC so với trước khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM, cụ thể có 37 xã, đạt 42,25% đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt 15 đến 18 TC, các xã còn 

lại đạt 12 đến 14 TC. Thị xã Ngã Năm đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận thị xã 

hoàn thành nhiệm vụ NTM, huyện Mỹ Xuyên hoàn thành 10/10 xã đạt NTM. 

Kiên Giang, đến tháng 9 năm 2019 có 64/117 xã, đạt 54,7% đạt chuẩn NTM, bình 

quân 16,7 TC/xã, thu nhập NT bình quân 42,7 triệu đồng/người/năm, mức đạt cao nhất 

60 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến hết quý I/2020 sẽ đạt thêm hai huyện NTM đó 

là Vĩnh Thuận, Gò Quao và cuối năm 2020 thêm Giồng Riềng, Kiên Lương. 

Nhìn chung, sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM, hầu hết các địa phương TNB nói chung, mức đạt theo bộ TC quốc gia còn thấp 

và rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế mà các địa phương đang có. Từ đây, 

có thể đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế của việc phát huy GTVH Khmer 

trong xây dựng NTM ở khu vực người Khmer sinh sống như sau: 

3.2.2. Những kết quả đạt được  

3.2.2.1. Giá trị văn hóa trong lao động, sản xuất của người Khmer 

Tinh thần chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất của người Khmer là động 

lực xây dựng nền NN Việt Nam. Sống trên vùng đầm lầy sông nước, hơn ai hết người 

Khmer đã biết thích ứng và ứng xử với điều kiện tự nhiên vùng TNB một cách khá 

thuần thục, bàn tay họ đã góp phần quan trọng và không thể thiếu trong việc kiến tạo 

nên diện mạo của vùng đất này. Bao đời nay, họ bám đất và đất là điều kiện làm ăn kinh 

tế duy nhất của người Khmer và biết bao thế hệ của người Khmer cũng từ đó trưởng 

thành, bản thân họ góp phần đáng kể trong nền NN nước nhà nói chung và vùng TNB 

nói riêng. Cho đến nay, khi được hỏi về điều kiện kinh tế của TN Khmer ra sao, chúng 

tôi cũng nhận được kết quả khá khả quan và họ khẳng định vẫn sẽ duy trì kinh tế NN, 

nhưng cần có sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước nhiều hơn, nhất là lĩnh vực kỹ thuật 

và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều hộ gia đình Khmer ở Kiên 

Giang khẳng định “cần cố gắng tăng gia lao động sản xuất, không trông chờ ỷ lại vào 
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Nhà nước” hay một số hộ ở Trà Vinh cũng khẳng định “cần tăng tốc độ tăng trưởng 

thêm” hoặc họ đề suất “cần xây dựng tổ hợp tác (THT) sản xuất, nâng cao hiệu quả 

kinh tế bằng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lúa”. Đối với người Khmer Sóc 

Trăng, họ nhận thấy “kinh tế của người Khmer TNB cần duy trì và phát triển hơn nữa 

với những nét văn hóa tập tục của người Khmer và giữ vững được những GTVH có từ 

trước đến nay” (nguồn tác giả điều tra, 7/2017). 

Khảo sát thực tế tại ngành phụ nữ huyện Cầu Kè, Trà Vinh (xem phụ lục 4), họ 

cho rằng, hiện nay phụ nữ người Khmer của huyện rất chú trọng đến việc xây dựng 

truyền thống văn hóa của TN, chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, sinh hoạt Tổ Nhân 

dân tự quản và giao lưu văn hóa giữa các TN cũng diễn ra thường xuyên và tiến bộ vượt 

bậc. So với 5 trở về trước thì kinh tế hộ gia đình người Khmer đã được nâng lên đáng kể 

và “tỷ lệ hộ nghèo người Khmer giảm từ 3-5%/năm” (Ủy ban Dân tộc, tlđd (2), trang 

13); trẻ em cũng học hành đến nơi đến chốn, nhiều bác sĩ công tác tại bệnh Viện đa 

khoa Trà Vinh cũng xuất phát từ đây. Trên cơ sở đó, mặc dù xu thế hội nhập đang len 

lỏi vào từng con hẻm, ngõ xóm của Việt Nam nói chung và TNB nói riêng, nhưng đối 

với người Khmer một lòng bám phum, lập srok, quyết tâm cải tạo và tăng cường nền 

NN của Vùng, họ luôn chấp hành tốt các Chủ trương của Đảng và Chính sách, Pháp luật 

của Nhà nước, họ luôn tham gia đóng góp các khoảng do địa phường vận động bằng 

điều kiện vốn có của họ.  

Khi tiếp xúc với ngành Giáo dục huyện Gò Quao, Kiên Giang (xem phụ lục 5) họ 

cho rằng, nhìn chung, ngày nay người Khmer chấp hành tốt Chủ trương của Đảng và 

Chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương liên quan đến giáo dục 

được nhân dân đồng tình ủng hộ (theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc tính đến 31/12/2018 

tỷ lệ học sinh người Khmer tiểu học đạt 99,5%, trung học cơ sở đạt 84,6%, trung học 

phổ thông đạt 50,9%), đặc biệt đối với các khoản đóng góp họ chấp hành ở mức độ cho 

phép với khả năng của họ. Với ý thức chấp hành tốt chủ trương của chính quyền địa 

phương, TN Khmer đang tiếp thu và có nhận thức mới để hòa nhập và chung tay cùng 

chính quyền địa phương thực hiện tốt công cuộc xây dựng NTM.  

Với truyền thống cần cù và với sự dìu dắt của chính quyền các địa phương, tính 

đến tháng 6/2018 các địa phương đã hổ trợ trực tiếp từ nguồn vốn sự nghiệp của Trung 

ương phân bổ 30.446,5 triệu đồng, đầu tư trên 68 loại mô hình khác nhau, cho trên 

3.927 hộ, trong đó hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm 70%; nhiều mô hình đem lại hiệu 
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quả như: Mô hình đưa cây màu xuống chân ruộng lúa ở Trà Cú, Cầu Kè… Trà Vinh 

(UBND tỉnh trà Vinh, 2017); Mỹ Xuyên, Long Phú …Sóc Trăng, mô hình chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất từ đất kém hiệu quả sang làm vườn…góp phần tăng them thu nhập hơn 

25 triệu đồng/ha; Mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn ở xã Phú cần - huyện 

Tiểu Cần; Tân Hiệp, Giang Thành, Kiên Lương… ở Kiên Giang mô hình nuôi bò (vỗ 

béo, sinh sản, bán thịt) ở Giang Thành, Hà Tiên Kiên Giang; Sóc Trăng nuôi gà thả 

vườn; vịt hướng thịt - hướng trứng…sau 18 tháng nuôi hộ gia đình thu về hơn 60
 
triệu 

đồng; nuôi thủy sản nước ngọt; trồng dưa hấu theo phương pháp tiết kiệm nước; sản 

xuất lúa chất lượng cao ở Sóc Trăng… 

Qua những mô hình đó góp phần tăng thu nhập đáng kể cho gia đình người Khmer 

nghèo hiện nay ở các địa phương, giải quyết phần lớn nhu cầu việc làm NT theo hướng 

chuẩn NTM, đáp ứng khá tốt vào thực hiện các TC như: thu nhập bình quân đầu người 

khu vực người Khmer NT ở Trà Vinh 24,6 triệu đồng/người/năm, Sóc Trăng 27,3 triệu 

đồng/người/năm và ở Kiên Giang 29,5 triệu đồng/người/năm góp phần thực hiện tốt TC 

11 hộ nghèo, nhất là giảm tỷ lệ hộ nghèo của Trà Vinh hiện nay còn 7,66% (UBND tỉnh 

Trà Vinh, tlđd (3), trang 7), Sóc Trăng 12,22% (UBND tỉnh Sóc Trăng, 2018, trang 12); 

Đối với TC 12 lao động có việc làm, thì hiện nay ở Sóc Trăng chiếm 70%, Kiên Giang 

chiếm 71,2%, Trà Vinh 84,6% tỷ lệ người có việc làm trên số dân trong độ tuổi lao động 

có khả năng tham gia lao động (Nguồn: tác giả tổng hợp, 2017). Kết quả ấy mặc dù chưa 

đáp ứng thêm theo yêu cầu của TC số 10, nhưng với tinh thần ấy, để đạt được kết quả như 

mong muốn của TC 10 về thu nhập bình quân đầu người khu vực NT đến năm 2020 đạt 

50 triệu đồng/người/năm sẽ không còn xa. 

3.2.2.2. Giá trị văn hóa trong tổ chức cộng đồng  

Phum, srok Khmer TNB là nơi gắn kết dòng họ, phát huy tinh thần đoàn kết chung 

tay xây dựng nếp sống mới, NTM. Trong quá trình hội nhập và phát triển, là TN yếu thế 

hay có thể nói dễ bị tổn thương so với TN đa số, nhưng người Khmer TNB cũng tiến hành 

“hội nhập bị động” và cũng nhờ đó, đời sống phum, srok ngày được cải thiện, đường làng 

ngõ xóm được khang trang và hiện đại hơn. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng công tác xây 

dựng NTM vùng người Khmer sinh sống của các địa phương thì tỉnh Kiên Giang nhận thấy 

rằng: “Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân NT được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

dần; bộ mặt NT ngày càng đổi mới...hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở được nâng 

lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội NT được đảm bảo” (UBND tỉnh Kiên Giang, 
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tlđd (4), trang 12), ở đây thấy rằng, một lần nữa mục 19.2 của TC 19 được thực hiện tốt bởi 

GTVH của TN. Tỉnh Trà Vinh thì nhận định, “NT phát triển theo quy hoạch; có két cấu hạ 

tầng ngày càng hoàn chỉnh và hiện đại; cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhà ở dân cư 

khang trang, điều kiện sống của người dân được cải thiện (UBND tỉnh Trà Vinh, tlđd (4), 

trang 11) và Tỉnh Sóc Trăng nhìn nhận, “đời sống vật chất và tinh thần của cư dân vùng NT 

ngày càng được cải thiện, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DT” (UBND tỉnh 

Sóc Trăng, tlđd (2), trang 9). Từ kết quả đó nói lên, quá trình xây dựng NTM ở các địa 

phương ít nhiều cũng đã tác động đến cấu trúc phum, srok xưa không còn nguyên vẹn, 

nhưng khi được hỏi “Theo ông/bà đời sống phum, srok cần được duy trì và phát triển như 

thế nào?” chúng tôi chỉ nhận được 26.21% trả lời rằng duy trì theo nếp xưa, trong đó (Kiên 

Giang 36.97%, Trà Vinh: 18.64, Sóc Trăng: 23.12%) (Nguồn tác giả điều tra, tháng 

8/2017); đa phần người Khmer họ cho rằng bổ sung nhiều yếu tố để phù hợp với thời đại và 

có sự kết hợp thêm theo nếp xưa, vừa có tính hiện đại pha lẫn với nét truyền thống ý kiến 

này chiếm 54.83% số lượng người được hỏi. Đối với những vị đại đức, thượng tọa, sư sãi, 

A cha và trí thức người Khmer gần như 100% họ cho rằng đời sống phum, srok ngày nay 

đã tốt lên rất nhiều và rất cần tiếp tục duy trì và phát triển lên, đường làng ngõ xóm được 

khang trang, hiện đại, không còn cảnh lầy lồi như trước đây, điều kiện cúng chùa, lễ Phật 

được thuận tiện hơn. Và câu trả lời có nên thay đổi theo chủ trương xây dựng NTM thì chỉ 

có 18.96% người đồng ý thay đổi (Nguồn tác giả điều tra, tháng 8/2017).  

Qua đây thấy rằng, đa phần người Khmer có ý chí mạnh mẽ vươn lên làm giàu 

trong cuộc sống một cách chính đáng, họ luôn khao khát và hướng tới sự ấm no, đầy đủ 

trong cuộc sống trần tục, điều này cũng là mục tiêu của xây dựng NTM hướng đến có 

một NT đầy đủ, hiện đại và giàu bản sắc. Đối với những nét văn hóa truyền thống, những 

điểm tương đồng với xu hướng phát triển ở họ mong mỏi có sự kết hợp hài hòa tránh tình 

trạng phủ định sạch trơn hay cũng nhằm không gây sốc văn hóa khi mà tiến trình xây 

dựng NTM diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng vừa là những 

khó khăn khi tiến hành xây dựng NTM, tuy nhiên, xây dựng NTM trên cơ sở kế thừa 

những giá trị truyền thống TN còn phù hợp với thời đại là điều rất đáng trân trọng, bởi đó 

là sự kế thừa có chọn lọc và đây cũng là cơ sở để những GTVH TN có điều kiện phát 

triển và góp phần quan trọng trong xây dựng NTM. Điều này chính là đảm bảo tính khoa 

học của văn hóa ở TN Khmer TNB, cải thiện văn hóa ở cho phù hợp với môi trường và 

cuộc sống hiện đại, giản lược những nét văn hóa cũ, không còn phù hợp. Nhưng khi được 

trả lời nên có thay đổi để phù hợp với xu hướng xây dựng NTM thì cũng nhận được sự 

đồng thuận khá hơn 33.15% (Nguồn tác giả điều tra, tháng 8/2017).  
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Từ kết quả điều tra, mặc dù chưa hiểu hết về mục tiêu xây dựng NTM, cuộc sống có 

khó khăn, NT còn nhiều điều cần cải thiện, xây dựng phum, srok khá ngổn ngang… 

nhưng người Khmer bước đầu cũng đã hòa nhập và hòa nhập với tinh thần khá tích cực 

trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đó là dấu hiệu đáng mừng. Qua 

nghiên cứu thực tế, người Khmer khá chủ động, tích cực trong chung tay xây dựng NTM, 

thể hiện qua sự hưởng ứng nhiệt tình của đa phần người Khmer, Trà Vinh đánh giá: Với 

sự vận động của Khóm, Ấp nắm rõ điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình mà có 

sự giúp nhau trong xóa nhà tạm, dột nát đạt tỷ lệ rất khả quan góp phần tạo cảnh quan 

môi trường, nhà ở khang trang, hiện đại. Đối với Sóc Trăng, mạnh dạn đưa ra cơ chế Nhà 

nước hỗ trợ 50% và nhân dân, doanh nghiệp 50% vốn trong xóa nhà tạm, dột nát, đây là 

cơ sở quan trọng để thấy rằng những GTVH của đời sống phum, srok đã được phát huy 

vào tiến trình xây dựng NTM trong TC 9 về Nhà ở dân cư, nhất là mục 9.1. Nhà tạm, dột 

nát; 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

Người có uy tín trong TN Khmer Tây Nam Bộ là góp phần phát huy nội lực TN 

trong xây dựng NTM. Trong quá trình triển khai công cuộc xây dựng NTM, BCĐ các 

địa phương TNB, nhất là vùng người Khmer sinh sống luôn chú trọng công tác vận 

động quần chúng, nhất là đối với người có uy tín (các vị sư cả, người lớn tuổi, acha, trí 

thức và kể cả những ND sản xuất giỏi của TN …). Từ thực tế, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng 

nhận định: thông qua những ảnh hưởng của mình, người có uy tín trong cộng đồng 

người Khmer đã tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng, xã hội thực hiện tốt các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng ấp, 

khóm văn hoá, xây dựng NTM, sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn bản 

sắc văn hoá DT, xoá bỏ tập tục mê tín dị đoan, không theo đạo trái phép, hiến đất tạo điều 

kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội 

công cộng, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...; qua đó, góp phần 

làm cho vùng đồng bào DT luôn ổn định và phát triển khá toàn diện. “Nhờ có lực lượng 

người uy tín mà các địa phương đã hạn chế rất nhiều tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tăng 

cường đoàn kết DT, xây dựng phum, srok văn hóa, văn minh. Đến nay, Sóc Trăng có gần 

475 khóm, ấp văn hóa, chiếm 61% số khóm, ấp cùng với gần 300 ngàn gia đình văn hóa, 

chiếm 96% tổng số hộ dân trong tỉnh” (Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc 

Trăng, 2015, trang 9). Qua  kết quả thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg, Trà Vinh 

nhận định, những người có uy tín tranh thủ các ngày quy y (theo đạo Phật) trong tháng, 

các dịp lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, buổi khai giảng lớp ngữ văn 
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Khmer, các kỳ thi sơ cấp, trung cấp Phật học…để tuyên truyền, giáo dục đồng bào trong 

thực hiện tốt Đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công cuộc 

xây dựng NTM đang diễn ra mạnh mẽ khắp các vùng quê của Trà Vinh, cho đến nay tổ 

chức được 250 cuộc với 6.953 lượt người tham dự. Tích cực vận động đồng bào thực hiện 

các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, 

gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất trồng để tăng diện 

tích cây trồng, hiến đất làm đường giao thông. Điển hình như huyện Trà Cú, người có uy 

tín đã xây dựng 11 mô hình làm ăn có hiệu quả, có 48 hộ làm theo; đóng góp và vận động 

116,7 triệu đồng, hiếng 17.320m
2
 đất, 212 ngày công lao động xây dựng đê bao, đường 

bê tông NT…góp phần thực hiện tốt TC 2, mục 2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy 

lội vào mùa mưa. 

Bằng nhiều Chủ trương, Chính sách của Đảng, Nhà nước và các địa phương Vùng 

TNB đã phát huy mạnh mẽ và tích cực vai trò của người có uy tín trong người Khmer 

đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng NTM tại các địa phương. 

3.2.2.3. Giá trị về tín ngưỡng, tôn giáo 

Tín ngưỡng thờ Phật của người Khmer góp phần phát huy Phật tâm, Phật tính 

trong TN, là cơ sở hướng đến một xã hội hài hòa, ổn định trật tự trong xây dựng NTM. 

Hiện nay, có hơn 90% người Khmer theo Phật giáo Nam Tông  (trong số đó hơn 31% 

dân số ở Trà Vinh, 28,85% dân số ở Sóc Trăng 20,1% dân số ở Kiên Giang là Phật tử). 

TN Khmer, từ khi sinh ra đến khi kết thúc cuộc đời, là không thể thiếu vai trò của nhà 

chùa, nhà chùa là đời sống tâm linh, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của TN, mọi 

vui, buồn, hỷ sự…đều được bày tỏ với các vị sư và các vị sư đóng vai trò như là thủ lĩnh 

tinh thần không thể thiếu trong một phần quan trọng của cuộc sống người Khmer (xem 

phụ lục 6), mặc dù ngày nay không còn bắt buộc con trai phải vào chùa tu học, nhưng 

thông qua ông bà, cha mẹ…con cái cũng hiểu đạo, bởi họ theo gia đình vào chùa lễ 

Phật, như một hạt giống sẽ truyền đạt, gieo giống cho các lũ trẻ con cháu sau này học 

theo. Cho đến nay, 100% Phật tử người Khmer khi sinh con trai phải ghi rõ ngày tháng 

năm sinh của họ, để khi đi tu thì phải trình với hòa thượng tính toán được tuổi sinh và 

đến tuổi xuất gia đúng 20 tuổi, hiện nay có khoảng 0,35% thanh niên Khmer đến tuổi 

vào chùa tu học, nhưng cũng có 70% trong số tu học hoàn tục và đến độ tuổi 35 đến 45 

còn 5%. Mặc dù tỷ lệ hoàn tục lớn, nhưng sau hoàn tục, họ chính là những người luôn 

thể hiện uy tín của một nhà sư khi trở lại đời thường, có học thức cao, là người gương 

mẫu nhất trong TN. Vì trong họ quan niệm rằng tu không phải thành Phật, mà để thành 
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người và chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp ở ngày mai, là một cơ hội tốt cho họ được học 

chữ nghĩa, đạo lý và rèn luyện đức hạnh và họ cũng quan niệm rằng: người đi tu tin sẽ 

thấy được tiền kiếp của mình, nghèo khổ, giàu sang hay do thú vật đầu thai; họ cũng sẽ 

biết được công ơn cha mẹ sinh đẻ, nuôi dưỡng mình như thế nào; thấu hiểu cái vô ngã 

của con người, sự khổ não của chúng sinh để tìm đường giải thoát. Đi tu đồng thời theo 

nếp nghĩ truyền thống cũng là một cách tích phước cho cha mẹ, gia đình và chính bản 

thân. Mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, vất vả, chật vật nhưng người Khmer 

đã sớm ý thức về giáo dục đạo đức, giáo dục tri thức, cái đẹp, cái thẩm mỹ cho con em 

của TN. Và họ nhận ra rằng ngôi chùa là nơi tựu trung giá trị cao đẹp ấy của cuộc sống 

bởi triết lý sống tiêu biểu của Phật pháp là “Bát chính đạo” đức Phật có đề cập đến “chính 

niệm” sinh sống bằng nghề nghiệp chân chính. Những nội dung giáo dục tốt đẹp đó giúp 

con người có khả năng chịu đựng hoàn cảnh, chịu đựng thách thức giữa hai mặt cuộc 

sống hoặc một sự ràng buộc không một lý do nào. Những giá trị tốt đẹp của việc tu học ở 

nhà chùa vẫn còn nguyên giá trị, mặc dù không còn khắt khe như xưa, nhưng ngày nay 

việc tu học tại chùa của con em TN Khmer vẫn duy trì thường xuyên và ổn định. Đây là 

cơ sở để giáo lý của nhà Phật tiếp tục phát triển và Phật tâm, Phật tính của người Khmer 

được lưu truyền và phát huy mạnh trong quá trình xây dựng NTM nhất là trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự và thực tế ở các địa phương Vùng TNB, tình hình tội phạm trong người 

Khmer có giảm đáng kể so với thời gian trước đó (xem phụ lục 7), đặc biệt từ sau năm 

2010 đến nay, tỷ lệ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trong TN Khmer được kéo giảm so 

với trước năm 2010. Thời gian gần đây, số người Khmer phạm tội chiếm tỷ lệ nhỏ, không 

có tội phạm nghiêm trọng mà đa số phạm tội nhất thời, nhỏ lẻ do hờn, ghen, thù tức rồi 

đánh nhau hay hủy hoại tài sản của người khác là chính. Mặc dù tỷ lệ phạm tội trong TN 

Khmer không hẳn chấm dứt hoàn toàn, nhưng kết quả ấy cũng thấy rằng, tín ngưỡng thờ 

Phật là hết sức quan trọng trong giáo dục con em trong TN và nhà chùa góp phần rất tích 

cực trong quá trình xây dựng NTM, đáp ứng phần lớn yêu cầu TC 19 về quốc phòng, an 

ninh. Trong quá trình thực hiện Bộ TC quốc gia về xây dựng NTM, các địa phương hầu 

hết thực hiện tốt TC này như Trà Vinh có tới 76/85 xã đạt TC (UBND tỉnh Trà Vinh, tlđd 

(3), trang 10), Kiên Giang giữ vững vấn đề an ninh trật tự vùng NT theo TC xây dựng 

NTM. Còn Sóc Trăng xây dựng và củng cố 484 mô hình “Tự quản về an ninh trật tự”, 

398 cổng nhân dân tự quản về an ninh trật tự; 56 câu lạc bộ ND với pháp luật; 25 khóm, 

ấp giảm tội phạm, tệ nạn xã hội (UBND tỉnh Sóc Trăng, 2017, trang 14); qua đó, tình 

hình an ninh trật tự có chuyển biến tích cực; các băng, nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã 
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hội được kéo giảm; tai nạn giao thông, được kềm chế. Không xảy ra các hoạt động phả 

hoại kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng; không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền 

trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

Chính vì vậy, ở mục 19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm 

bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội 

phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên 

tục so với các năm trước được hiệc hiện một cách rất tốt. Tuy nhiên, kết quả đó không 

chỉ là thành quả của riêng nhà chùa hay Ban vận động xây dựng NTM…mà thành quả 

chung của toàn xã hội, mà TN Khmer chính là một trong những nhân tố đóng góp quan 

trọng và tích cực đó. 

Ngôi chùa Khmer TNB cái nôi văn hóa, là nơi tổ chức TN tham gia xây dựng 

NTM. Hội nhập, giao lưu và tiếp biến văn hóa là quá trình hiển nhiên trong thời kỳ đẩy 

mạnh hội nhập quốc tế. Ngày nay, không một quốc gia hay DT nào có thể cưỡng lại 

được xu thế đó, nhưng vấn đề đặt ra là hòa nhập chứ không hòa tan mới là thể hiện bản 

lĩnh văn hóa của TN. Người Khmer TNB cũng đang cùng đất nước tích cực bước vào 

thời kỳ hội nhập, nhưng ở họ dù cuộc sống có nhiều thay đổi thì ngôi chùa vẫn là sợi 

dây vô hình kết nối TN, tộc tâm (cả TN theo Phật pháp nên trong họ có tâm niệm sống 

giống nhau), thông qua nhà chùa khuyên mọi người sống bằng chính sức lao động và 

tiền vốn của mình, trí tuệ của mình chứ không được buôn gian bán lận, buôn bán hàng 

quốc cấm và các loại hàng hóa có hại cho sức khỏe con người và xã hội, đây chính là 

một trong những mặt tích cực của ngôi chùa. Vì lẽ đó nên ngôi chùa sớm trở 

thành “ngôi trường” quan trọng đầu tiên, đảm trách chức năng giáo dục trí (ở một giới 

hạn nào đó của nền giáo dục cổ điển – Phật học) chân - thiện - mỹ cho nam thanh niên 

Khmer TNB. Tuy còn sơ khai, nhưng có nhiều giá trị: giáo dục giáo lý tôn giáo gắn liền 

với giáo dục trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, giáo dục kỹ năng sống….Hàng tháng, vào ngày 

rằm hay 30 họ đều mang cơm vào chùa lễ Phật (xem phụ lục 8), sau kết thúc buổi cúng 

nhà sư sẽ có buổi thuyết pháp, thăm hỏi và căn dặn Phật tử về các mặt của đời sống tinh 

thần, chuyện gia đình (học hành của con cái), căn dặn trong làm ăn phát triển kinh tế hộ 

gia đình, giáo dục lòng từ bi không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 

dối, không uống rượu, không ăn ngoài bữa, không xem múa hát, không dùng đồ trang 

sức, không chiếm ghế cao và giường êm, không đụng đến vàng bạc…..Nói chung, nhà 

chùa luôn răn dạy những điều tốt lành đối với TN, hướng TN tới cái thiện tâm, khuyên 

răn tránh những điều ác, dối trá, làm tổn thương người khác, vi phạm pháp luật... Từ 
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những buổi thuyết pháp đó góp phần quan trọng vào thực hiện TC 18 Hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp luật, trong đó mục 18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo 

lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia 

đình và đời sống xã hội. Bởi lẽ, trong họ luôn nhường nhịn, chịu đựng, tinh thần ganh 

đua đã bị triệt tiêu; thù hận, ghen ghét đã được Phật tâm, Phật tính cảm hóa…nên trong 

họ tình thương người, giúp đỡ người, chan hòa với người…luôn được thể hiện và thể 

hiện một cách mạnh mẽ, góp phần đảm bảo trật tự và an toàn xã hội trong thời kỳ xây 

dựng nếp sống mới ở vùng NT là tôn trọng, bình quyền giữa nam và nữ, hạn chế ly hôn, 

rất hiếm thấy cảnh phụ nữ bị bạc đãi, bỏ rơi ở những vùng NT Khmer TNB. 

3.2.2.4. Giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống tộc người Khmer 

Luôn một lòng hướng Phật, hướng đến đấng siêu nhiên của muôn loài, cho đến 

nay TN Khmer gần như giữ nguyên những giá trị của các lễ hội cổ xưa của TN. Tuy có 

biến đổi về hình thức hoặc lược bỏ những nghi lễ không còn phù hợp với hoàn cảnh 

hiện tại, nhưng về cơ bản, TN Khmer vẫn xem những lễ hội đó là không thể thiếu đối 

với họ trong chu trình một năm lao động. Có đến 86,41% người được hỏi họ cho rằng 

những lễ hội trong năm quan trọng đối với họ là Pithi Chol Chnam Thmay, Pithi Sen 

Dolta, Lễ Okombok, Lễ Umtuk, Lễ Bonkâsmansrok (các tỉnh Sóc Trăng (92,29%), Trà 

Vinh (87,76%), Kiên Giang (78,74%)) (Nguồn tác giả điều tra, tháng 8/2017). Qua số 

liệu, đa phần người Khmer cho rằng những lễ hội đó là không thể thiếu đối với họ. 

Người Khmer Sóc Trăng, Trà Vinh có tỷ lệ tán thành khá cao và cũng có thể nói, đặc 

điểm nội thủy nên làm cho người Khmer Sóc Trăng và Trà Vinh ít bị tiếp biến. Đối với 

người Khmer Kiên Giang, ảnh hưởng nhiều trong sự giao lưu và tiếp biến với các nước 

láng giềng, nên phần nào cũng có sự pha trộn nhất định. Nhưng nhìn chung, người 

Khmer TNB vẫn ý thức được rằng đó chính là những lễ hội quan trọng nhất đối với họ.  

Nhìn vào hoạt động lễ hội trong năm của người Khmer, cán bộ các xã, các ngành 

của huyện và tỉnh là người Kinh ở các địa phương cũng nhìn nhận một cách tích cực và 

khách quan đối với những lễ hội trong năm của người Khmer gần như 100% họ đều tán 

thành Pithi Chol Chnam Thmay, Pithi Sen Dolta, Lễ Okombok là những lễ hội quan 

trọng bậc nhất của người Khmer. Trong những ngày này, người Khmer rất trang trọng 

đi chùa, lễ Phật và chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ cũng như trang hoàng nhà cửa cẩn thận, đẹp 

mắt và không chỉ người Khmer, mà ngay cả người Kinh, người Hoa hay TN khác trong 

vùng cùng đều tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí của Chol Chnam Thmay, 

Pithi Sen Dolta, Lễ Okombok… Đối với Lễ Bonkâsmansrok là lễ cầu cho an lành đến 
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với gia đình, dòng họ là lễ chỉ có người Khmer mới có, chính vì vậy Lễ Bonkâsmansrok 

chỉ diển ra trong chùa là chính và lễ này cũng không thể thiếu đối với người Khmer xưa 

cũng như hiện nay. 

Những lễ hội chính trong năm, người Khmer vẫn lưu truyền và phát triển trong 

giai đoạn hiện nay, rất nhiều địa phương trong vùng nâng lên thành lễ hội cấp Tỉnh, như 

lễ đua ghe ngo trở thành lễ hội cấp Quốc gia. Điều đó, những GTVH đặc sắc của người 

Khmer đang được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước và việc gìn giữ những 

GTVH của các lễ hội người Khmer cũng chính là gìn giữ GTVH truyền thống của DT 

Việt Nam và những hoạt động của những ngày diễn ra lễ hội không chỉ là thỏa mãn nhu 

cầu tín ngưỡng của người Khmer, mà còn là điều kiện để vui chơi giải trí sau những giờ 

lao động mệt nhọc của TN và đây sẽ là động lực quan trọng để xây dựng NT giàu về vật 

chất, phong phú về mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân NT nói chung và 

người Khmer nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Và GTVH của những lễ hội của người 

Khmer góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng NTM trong vùng, nhất là các tỉnh 

có đông người Khmer sinh sống và trực tiếp đó là TC số 6, nhất là mục 6.2. Xã có điểm 

vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Đến nay Kiên 

Giang có 35 xã đạt TC 6, có 139/957 ấp có nhà văn hóa (UBND tỉnh Kiên Giang, tlđd 

(3), trang 9); Trà Vinh có 36/85 xã đạt TC, 40/85 nhà văn hóa xã đạt chuẩn, 243/680 

nhà văn hóa ấp đạt chuẩn (UBND tỉnh Trà Vinh, tlđd, (4), trang 12). Thấy rằng, với số 

liệu cũng còn khá khiêm tốn so với thực tế, nhưng bước đầu có thể nói đây là những nỗ 

lực rất lớn từ các địa phương, góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường vui chơi 

giải trí của người dân NT vùng có đông người Khmer sinh sống, đáp ứng tốt yêu cầu 

xây dựng NTM hiện nay.  

3.2.2.5. Giá trị văn hóa của văn học, nghệ thuật trong xây dựng nông thôn mới 

Văn học và nghệ thuật Khmer thể hiện một cách ấn tượng về đời sống hiện thực 

của TN Khmer vùng TNB, phản ánh khá đầy đủ và chi tiết về quá trình khai phá vùng 

đất mới Cửu Long. Văn học và nghệ thuật Khmer là phương tiện để giao lưu với các TN 

trong khu vực, là điều kiện để giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc, là cầu nối 

truyền đời của TN, thông qua những hình tượng, những nhân vật được sân khấu hóa, 

làm cho giới trẻ người Khmer phần nào hiểu được nỗi cơ cực của các thế hệ cha anh 

trong việc chinh phục vùng đầm lầy đầy chim muông và thú dữ này. Mỗi biểu hiện trong 

đời sống thường nhật của TN Khmer cũng được thể hiện bằng âm nhạc. Âm nhạc Khmer 

có tiết tấu sôi nổi, rộn ràng, nhưng vẫn có cái êm dịu, lâng lâng làm nên nhịp sống của 



96 

 

một cộng đồng làm lúa nước. Và cũng chính vì gắn liền với đời sống thường nhật và 

mang hơi thở của sông nước Cửu Long, nên TN Khmer vẫn duy trì và phát triển văn 

học, nghệ thuật nhất là văn học dân gian và các loại hình ca múa truyền thống đến ngày 

nay, như một phần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng của người 

Khmer nơi đây và đây cũng là những nét văn hóa đặc sắc nhất mà văn học, nghệ thuật 

Khmer mang lại để quá trình xây dựng NTM có thể mang lại một môi trường văn hóa 

NT thêm đa dạng, phong phú. Tỉnh ủy Sóc Trăng khi tổng kết giai đoạn (2016 - 2018) 

về xây dựng NTM cho rằng: các hoạt động văn hóa…văn nghệ….đẩy mạnh hướng về 

cơ sở và ngày càng phát triển, hình thức tổ chức phong phú, thu hút đông đảo quần 

chúng Nhân dân tham gia, góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa, tinh thần của 

người dân, đến nay đã có 228 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ….(UBND tỉnh Sóc Trăng, 

tlđd (2) trang 8); Trà Vinh công nhận 580/680 ấp văn hóa và có 72/85 xã đạt TC (UBND 

tỉnh Trà Vinh, tlđd (2), trang 12). Dù còn khiêm tốn về thành quả, dù còn gặp nhiều khó 

khăn trong quá trình sưu tầm, lưu giữ, truyền bá cũng như những điều kiện để văn học, 

nghệ thuật Khmer tiếp tục phát triển trong đời sống của TN, nhưng từ các nỗ lực của tự 

thân TN, những đóng góp của các nhà nghiên cứu, Nhà nước trong thời gian qua là rất 

đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, khi ánh sáng chủ trương xây dựng NTM đã đi vào các 

phum srok, những gì lạc hậu đã bị đào thải và những tinh hoa của văn học – nghệ thuật 

còn tồn tại dưới dạng tự nhiên và sinh động trong đời sống văn hóa của người dân 

Khmer và những GTVH ấy lại tiếp tục phát triển và tỏa sáng như ngày hôm nay.  

3.1.2.6. Giá trị văn hóa của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và hội họa 

Trong giai đoạn hiện nay có thể nói trình độ công nghệ của nhân loại đã thay thế 

gần như tuyệt đối sức lao động của con người, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật.  

Từ giữa thế kỷ XX đến nay là sự ứng dụng khoa học và công nghệ một cách 

mạnh mẽ trong sáng tác nghệ thuật, trong điêu khắc và hội họa nói riêng. Các 

tác phẩm mỹ thuật như điêu khắc và hội họa không còn giới hạn như sơn 

dầu, thuốc nước…sang những vật liệu tưởng như không liên quan gì đến hội 

họa hay điêu khắc như hình ảnh động, máy tính, động cơ, âm thanh và những 

máy móc hiện đại sử dụng trong điêu khắc…Việc áp dụng những tiến bộ của 

công nghệ thông tin như một chất xúc tác đã kích thích những nghệ sỹ có 

nhiều bước biến đổi trong phương pháp sáng tác, cũng như thưởng thức tác 

phẩm, đồng thời nó cũng có nhiều tác động đến công chúng thưởng thức 

nghệ thuật (Lê Trần Hậu Anh, 2016, trang 1).  
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Đây có thể nói là thành quả của nhân loại đã tạo ra, nhằm tăng cường khả năng sản 

xuất vật chất cho xã hội, cũng như góp phần giải phóng sức sản xuất của con người và đó 

cũng là hệ quả dẫn đến sự mai một trong làng nghề truyền thống hiện nay ở Việt Nam nói 

chung và TNB nói riêng, nhất là đối với các nghề truyền thống của TN Khmer. Tuy 

nhiên, hiện nay tại một số chùa Khmer TNB hay những nghệ nhân đã từng tu học tại các 

chùa còn lưu giữ những nghề truyền thống như điêu khắc và hội họa và rất nhiều trong số 

họ hoạt động kinh tế chính là từ điêu khắc và hội họa. Như tại chùa Hang huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh là trung tâm đào tạo nghề điêu khắc truyền thống của TN Khmer 

nơi đây hay Phật tử trong vùng TNB hiện nay có rất nhiều nghệ nhân Khmer đang mưu 

sinh bằng nghề hội họa truyền thống của TN như: nghệ nhân Lâm Phen ở ấp Ba Se A, xã 

Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, ông làm  mặt nạ, đội mũ mão phục vụ cho 

sinh hoạt tín ngưỡng và hát bội của người Khmer; Nghệ nhân Thạch Tư ở khóm 4, thị 

trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh người thổi hồn vào những pho tượng 

chùa Khmer Nam Bộ; Ông Danh Bên ở xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

có hơn 30 năm làm nghề điêu khắc hội họa của Khmer; nghệ nhân Lý Lết (Khmer) gắn 

liền với những công trình kiến trúc chùa Khmer truyền thống uy nghiêm, lộng lẫy, ông là 

một nghệ nhân bậc thầy đã thiết kế, xây dựng và trùng tu khoảng 400 ngôi chùa với kiến 

trúc kết hợp điêu khắc, hội họa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Khmer Nam 

Bộ…thậm chí ở Sóc Trăng có một ấp mà cả dân trong ấp đều sống bằng nghề vẽ tranh 

trên kiếng đó là ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành….Họ chính là những 

người thổi hồn vào những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và hội họa của người 

Khmer vùng TNB và cũng chính họ sẽ là những người truyền lửa cho tuổi trẻ người 

Khmer để họ có thể tiếp nối nghề truyền thống của tổ tiên góp phần làm đẹp thêm cho 

cuộc sống, tạo tính đặc sắc của văn hóa TN mình và rất nhiều trong số họ đang tận dụng 

thời gian nông nhàn làm nghề điêu khắc, góp phần tăng thu nhập cho gia đình và nguồn 

thu trung bình mỗi tháng từ 6 đến 10 triệu đồng (xem phụ lục 3). 

Với đôi bàn tay điêu khắc khéo léo của mình, họ chính là những người thổi hồn, giữ 

lửa cho những công trình kiến trúc nghệ thuật, góp phần gìn giữ những GTVH đặc sắc, 

mang đậm dấu ấn Khmer Nam Bộ. Các họa tiết hoa văn, những bức tranh, tượng Phật, 

những tác phẩm điêu khắc từ những nghệ nhân đã làm tô đẹp thêm trên quê hương TNB, 

làm cho bộ mặt NT thêm rực rỡ, đa sắc màu và càng lộng lẫy hơn khi đặt chân vào những 

ngôi chùa của vùng NT Khmer nơi đây. Những bộ óc phong phú đầy sáng tạo, những bàn 

tay tài hoa đã khẳng định TN Khmer là một trong những TN có tính thẩm mỹ cao và khéo 

léo trong từng nét bút và đường họa của mình. 
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Trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh mẽ như ngày nay, việc gìn giữ những 

giá trị của nghệ thuật điêu khắc và hội họa của TN Khmer là điều hết sức quan trọng và 

cần thiết, góp phần quan trọng vào việc thực hiện TC số 13 về tổ chức sản xuất, nhất là 

mục 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo 

bền vững. Theo đó, các địa phương đã tổ chức vận động thành lập các câu lạc bộ làng 

nghề truyền thống được bà con ND Khmer nhiệt tình ủng hộ. Cho đến nay, Sóc Trăng, 

Trà Vinh có làng nghề vẽ tranh trên kiếng và kết hợp cùng các nghệ nhân kinh doanh 

cá thể nghề truyền thống khác như hội họa, điêu khắc…đã tạo công ăn việc làm, tăng 

thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế cho người lao 

động, góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng 

bào các DT trên địa bàn. Với cách tổ chức sản xuất theo dạng làng nghề truyền thống là 

đóng góp quan trọng vào việc tăng nguồn thu nhập ổn định cho người dân, vừa phát huy 

được GTVH TN và đồng thời cũng thúc đẩy cho du lịch NT sẽ có bước phát triển mạnh 

trong thời gian tới. 

3.2.3. Nguyên nhân kết quả đạt được  

Những kết quả của việc phát huy những GTVH Khmer trong quá trình xây dựng 

NTM ở TNB xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan sau: 

3.2.3.1. Sự phù hợp giữa ý Đảng và lòng dân  

Chủ trương xây dựng NTM như một làn gió thổi vào quê hương Việt Nam nói 

chung và TNB nói riêng, đặc biệt là những vùng có đông người Khmer sinh sống. Khi 

được hỏi GTVH của TN Khmer có phù hợp với chủ trương xây dựng NTM? có tới 

51,21% cho là rất phù hợp, vì cả hai đều hướng tới sự phát triển của TN, 43,18% trả lời 

khá phù hợp và rất nhiều người Khmer ở Trà Vinh trả lời rằng “Xây dựng NTM là một 

bước đổi mới để phum, srok phát triển và hội nhập thế giới”, “chủ trương xây dựng 

NTM là một chương trình thiết thực phù hợp với truyền thống lập phum, giữ srok của 

đồng bào Khmer”, “xây dựng NTM là làm mới cho phum, srok, nhưng vẫn giữ được 

các truyền thống của người xưa”; đối với người Khmer Kiên Giang nhận thấy: “xây 

dựng NTM rất phù hợp với tuyền thống lập phum, giữ srok, vì sống trong khu vực 

NTM sẽ phát triển về mọi mặt…”, “xây dựng NTM rất phù hợp với GTVH của TN 

chúng tôi vì người Khmer, người Kinh…kinh tế ngày càng đi lên”; còn người Khmer 

Sóc Trăng thì cho rằng: “xây dựng NTM vẫn giữ được truyền thống lập phum, giữ srok, 

ngoài ra giúp bà con tiến bộ thêm trong cuộc sống”, “xây dựng NTM rất phù hợp với 
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giá trị truyền thống. Vì khi có chủ trương này đối với đồng bào Khmer có thể cùng nhau 

phát triển kinh tế để đời sống ổn định hơn”, “xây dựng NTM giúp cho phát huy các 

GTVH, đất nước hội nhập, phum, srok phát triển”…và khi được hỏi, xây dựng NTM 

ông/bà có cần góp sức gì không thì có đến 60,69% người Khmer cho rằng rất cần, vì 

Nhân dân trong phum, srok chính là chủ thể xây dựng NTM, 30,13% cho là cũng cần, vì 

Nhân dân trong phum srok sẽ tham gia một phần (Nguồn tác giả điều tra, tháng 8/2017). 

Qua đây cho thấy, chủ trương xây dựng NTM của Đảng ta rất phù hợp với tâm tư 

và nguyện vọng của quần chúng Nhân dân nói chung và người Khmer nói riêng hay có 

thể nói, giữa ý Đảng và lòng dân đang thể hiện chung một ý chí, một nguyện vọng. 

Lòng dân, ý Đảng là nền tảng cho thành công của sự nghiệp cách mạng của DT, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng. Lòng dân là gốc của ý Đảng, ý Đảng phải xuất phát từ lòng dân, có 

như vậy, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sẽ sớm thành công. 

3.2.3.2.  Tác động tích cực của các chính sách hỗ trợ đối người Khmer 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương và có hơn 100 

chính sách nhằm kích thích đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người Khmer TNB. 

Giai đoạn 2016 trở về trước nhóm các chính sách tập trung đầu tư cho giáo dục & đào 

tạo, y tế, giao thông, thuỷ lợi và hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và 

xóa đói giảm nghèo, khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng, bảo vệ môi trường sinh 

thái, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của các DT... Giai đoạn 2016 đến nay, nội 

dung các chính sách tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giảm nghèo (2 chương trình và 4 

chính sách); phát triển sản xuất trong nông lâm nghiệp, thủy sản (9 chính sách); giáo 

dục đào tạo, vốn tín dụng. 

Theo đánh giá của Uỷ Ban Dân tộc những chính sách đó đã cơ bản đạt được 

những hiệu quả nhất định và tác động rất tích cực đời sống của đồng bào DT thiểu số 

nói chung và người Khmer nói riêng, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, hiệu quả của nhóm chính sách về đời sống và kinh tế, trong thời gian qua, 

Chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện trên địa bàn 

các tỉnh TNB góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc về kinh tế, đời sống 

của một bộ phận hộ nghèo và vùng người Khmer. Thông qua các chính sách hỗ trợ như: 

đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đã giải quyết được kịp thời. 

Đất ở, đã hỗ trợ cho 25.156 hộ, tổng diện tích khoảng 119,622 ha, với số tiền 

327.683 triệu đồng, đã giúp cho người Khmer nghèo có đất, nhà ở ổn định, an tâm sản 

xuất, cải thiện đời sống (Ủy ban dân tộc, 2018).  
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Nhà ở, từ năm 2004 đến nay, đã hỗ trợ 83.802 căn nhà, với tổng kinh phí 897.940 

triệu đồng. Nhờ đó mà các hộ nghèo đã có chỗ ở an toàn, ổn đinh, yên tâm lao động sản 

xuất, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững (Ủy ban dân tộc, 2018). 

Đất sản xuất, đã hỗ trợ cho 9.728 hộ, với diện tích 3.227 ha với 89.071 triệu đồng; 

hỗ trợ giải quyết việc làm, mua máy móc nông cụ chuyển đổi ngành nghề cho 73.107 

hộ, đào tạo nghề cho 11.380 lao động, với kinh phí 163.225 triệu đồng; cho vay vốn ưu 

đãi 105.877 hộ với số tiền 189.481 triệu đồng để mua đất sản xuất, chuyển đổi nghề, 

giải quyết việc làm (Ủy ban dân tộc, 2018).  

Thứ hai, nhóm chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm, trong những năm 

qua, đã có 139.527 lao động là người Khmer được đào tạo các nghề như may dân dụng, 

điện dân dụng, kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến, kỹ thuật chăn nuôi thú ý, thêu tay, 

sửa xe gắn máy, kỹ thuật nuôi tôm, cua biển, kỹ thuật sản xuất giống thủy sản...Cùng với 

đó, giải quyết việc làm cho lao động qua hoặc chưa qua đào tạo là 204.319 lao động, hỗ 

trợ xuất khẩu lao động cho 316 lao động là DT thiểu số (Ủy ban dân tộc, 2018). 

Thứ ba, nhóm chính sách tín dụng, “vốn tín dụng chính sách xã hội trong khu vực 

đã góp phần giúp hơn 52 ngàn lượt hộ người Khmer phát triển sản xuất, nâng cao đời 

sống và đã có 262 ngàn hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 172 ngàn lao 

động; xây dựng hơn 292 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường NT; xây dựng 

hơn 35.000 căn nhà ở” (Ủy Ban Dân tộc, 2018).  

Thứ tư, nhóm chính sách về y tế dân số, đến nay, 100% xã ở trong vùng đều có trạm 

y tế, trong đó gần 90% đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ y bác sỹ được đào tạo cơ bản, số 

lượng cán bộ y tế người TN Khmer ngày càng tăng, đến nay có khoảng 2.113 người (Ủy 

Ban Dân tộc, tlđd (3), trang 16). 100% hộ gia đình Khmer nghèo sinh sống ở vùng khó 

khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hầu hết trẻ em được tiêm chủng; các dịch bệnh cơ bản 

được khống chế; mỗi năm có trên 70.000 lượt người được khám, chữa bệnh. 

Thứ năm, nhóm chính sách giáo dục, đào tạo, chất lượng giáo dục vùng TN Khmer 

được nâng lên, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng tăng, tỷ lệ học 

sinh các cấp bỏ học giữa chừng giảm dần. Các xã có trường tiểu học, mẫu giáo; nhiều xã 

có trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, từng bước đạt chuẩn. 100% xã 

đạt chuẩn phổ cập trung học.  

Nhìn chung, các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước và các địa phương đã đi 

đúng hướng và kịp thời, kích thích lao động sản xuất trong TN Khmer góp phần đáng kể 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của vùng sâu, vùng xa, vùng người Khmer ở TNB. 
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3.2.3.3. Ý thức tự thân của tộc người luôn phát huy mạnh mẽ 

Trong triết lý nhân sinh của Phật giáo Nam Tông từng khẳng định hạnh phúc là 

mục đích sống của mỗi con người và xã hội loài người, do vậy, lẽ sống trở thành kết 

quả thiết thực nhất của nhận thức. Và trong Phật tâm của TN Khmer luôn hướng thiện 

và mọi sự đối với họ như là một sự tùy duyên, cũng chính vì vậy, Phật tính của TN 

Khmer vốn dĩ không ganh đua hay đố kỵ trong cuộc sống của họ với các TN cùng cộng 

sinh được phát huy một cách mạnh mẽ. Nhưng ở trong họ luôn luôn có sự nổ lực và trổi 

dậy rất đáng khâm phục ở những gì mà họ đã thể hiện trong suốt nhiều thế kỷ qua tại 

vùng đầm lầy sông nước Cửu Long. 

Ngày nay, mặc dù đời sống của người Khmer vùng TNB còn nhiều khó khăn, vất 

vã để tìm đường sinh kế, nhưng khi được hỏi có mong muốn giữ gìn và phát huy những 

GTVH truyền thống mà các lễ hội mang lại thì có đến 73,68% người Khmer là rất mong 

muốn và mong muốn được giữ gìn những giá trị truyền thống ấy; 80,44% người Khmer 

mong mỏi được học chữ viết của TN thông qua nhà chùa và thông qua sự hỗ trợ của 

Nhà nước. Thông qua việc học chữ viết của mình, bản thân họ cũng mong mỏi được 

học trong chùa, nơi thiêng liêng nhất đối với họ; 86,41% người Khmer cho rằng họ sẽ 

cho con em mình học các loại hình nghệ thuật truyền thống của TN (Nguồn tác giả điều 

tra, tháng 8/2017).  

Nhận thấy rằng, trong tộc tâm của người Khmer luôn luôn trỗi dậy một ý thức khá 

mãnh liệt trong việc đề cao ý thức tự thân của TN trong việc giữ gìn và phát huy các 

GTVH vốn có của TN, cũng như trong cuộc sống hay trong quá trình xây dựng NTM, 

nơi người Khmer đang sinh sống ngày nay. 

3.2.3.4. Nhà chùa phát huy tốt vai trò là trung tâm sinh hoạt cộng đồng 

Đức Phật đã từng răn dạy “tất cả mọi sự vật trong thế giới này đều do “nhân 

duyên” sinh ra, trong đó không có cái gì tồn tại tuyệt đối, mà mọi cái đều “vô ngã, vô 

thường” kể cả cuộc đời con người. Phật giáo xem nhân duyên là cội nguồn của mọi sự 

vật, mọi sự sinh tồn” (Võ Văn Dũng, 2015)
7
.  

Trong quá trình hội nhập và phát triển nhiều mặt của đời sống kinh tế và xã hội của 

các TN ở Việt Nam luôn có sự thay đổi và hòa nhập khá mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực 

văn hóa, các luồng văn hóa mới làm thay đổi một phần diện mạo văn hóa hiện hữu của 

                                                 
7
 Võ Văn Dũng (2015), “Phật giáo Nam Tông và đời sống tinh thần người Khmer vùng Mêkông”, Tạp chí Nghiên cứu 

Phật học số 6/2015, http://phatgiaonamtongkhmer.org/pg-nam-tong-va-doi-song-tinh-than-nguoi-khmer-vung-

mekong-a-252.aspx, truy cập ngày 19/8/2018 

http://phatgiaonamtongkhmer.org/pg-nam-tong-va-doi-song-tinh-than-nguoi-khmer-vung-mekong-a-252.aspx
http://phatgiaonamtongkhmer.org/pg-nam-tong-va-doi-song-tinh-than-nguoi-khmer-vung-mekong-a-252.aspx
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các TN ở Việt Nam, làm cho nền văn hóa của các TN có sự pha trộn nhất định. Nhưng 

đối với người Khmer, vai trò của ngôi chùa ở trong họ có sự thay đổi không đáng kể (xem 

phụ lục 7). Mặc dù vậy, nhà chùa ngày nay còn phát huy mạnh mẽ hơn ở một số mặt và 

trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trung tâm chuyển giao khoa học - kỹ 

thuật, trung tâm hòa giải các tranh chấp, là trung tâm đoàn kết cộng đồng…là nơi sẻ chia 

kinh nghiệm làm ăn của TN. Nhất là trong lĩnh vực xây dựng NTM như hiện nay và 

thông qua hoạt động của nhà chùa, tác động mạnh mẽ đến cộng đồng người Khmer nơi 

đây. Tỉnh ủy Trà Vinh có chủ trương mời các vị có uy tín (trụ trì và Acha) của 143 chùa 

triển khai những chủ trương về xây dựng NTM, thông qua họ, làm cho người dân hiểu 

để tham gia thực hiện mô hình xây dựng NTM. Nhà nước hỗ trợ chính sách là cái 

chung, trách nhiệm riêng của đồng bào DT góp phần hoàn thành tất cả các TC, trong đó 

có TC môi trường như hỗ trợ nhà hỏa táng cho các điểm chùa, cũng góp phần cho môi 

trường NT thêm trong lành” (xem phụ lục 12). Nhìn chung, nhà chùa đã, đang và sẽ tiếp 

tục phát huy thế mạnh của mình trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, cũng như quá trình 

xây dựng NTM. 

3.2.4. Những hạn chế  

3.2.4.1. Nhận thức của người Khmer về xây dựng nông thôn mới còn bất cập 

Cư dân cư trú ở khu vực NT nói chung, người Khmer nói riêng có vai trò hết sức 

quan trọng trong quá trình xây dựng NTM. Đối tượng mà Chương trình mục tiêu Quốc 

gia về xây dựng NTM nhắm đến là NN, ND và NT trong đó người ND là then chốt. 

Điều này được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 26 của Đảng và các văn bản quy phạm 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến NTM. Nói một cách dễ hiểu, ND có vai trò là chủ 

thể (tham gia thực hiện và hưởng thụ các thành quả) của Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng NTM.  

Bên cạnh những thành quả rất đáng tự hào của người Khmer trong vấn đề xây dựng 

NTM thì cũng còn không ít những hạn chế trong nhận thức của bản thân TN Khmer qua 

việc vận động đóng góp, chung tay xây dựng NTM ở TNB và thực trạng này không chỉ 

diễn ra ở TN Khmer TNB mà còn đối với các TN còn lại của Việt Nam. Trong công trình 

Xây dựng NTM Vùng Duyên hải Nam Trung bộ cho rằng: “về nhận thức của người dân 

về vấn đề xây dựng NTM, có tới 42% người dân trong mẫu điều tra xác định đúng chính 

mình là chủ thể trong tiến trình xây dựng NTM. Hơn một nửa (57,9%) ND không biết 

(chưa nhận thức được vị trí, vai trò của bản thân) mình đang đóng một vai trò hết sức 
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quan trọng trong tiến trình thực hiện NTM” (Phạm Đi, tlđd (4), trang 128-129). Đối với 

người Khmer TNB, có 9,18% trả lời rằng họ không cần sự góp sức trong xây dựng NTM, 

vì có Nhà nước lo là chủ yếu; 6,82% người Khmer trả lời rằng họ không quan tâm đến 

việc có xây dựng NTM hay không ở vùng họ đang sinh sống, tổng hai mặt của nhận thức 

thì có 16% người Khmer thờ ơ với vấn đề xây dựng NTM nơi họ đang sinh sống (Nguồn 

tác giả điều tra, tháng 8/2017). Nếu xét theo địa bàn thì nhận thức người Khmer về vấn đề 

xây dựng NTM cũng khác nhau: Kiên Giang (19,41%), Trà Vinh (6,03%), Sóc Trăng 

(21,92%), sự khác biệt này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như công tác chỉ đạo, 

tuyên truyền của các cấp ủy và chính quyền địa phương và các bộ phận hữu quan về xây 

dựng NTM.  

Nói chung, một bộ phận người Khmer không hiểu hết ý nghĩa, lợi ích của chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, coi đó là nhiệm vụ của chính quyền các cấp, 

nên họ tỏ ra khá hời hợt, chưa sẵn sàng nên chưa thấy trách nhiệm và vì vậy,  không chủ 

động thực hiện phần việc của mình làm cho vai trò chủ thể của người Khmer TNB chưa 

được đề cao, chưa thật sự phát huy trong xây dựng NTM nơi đây. 

3.2.4.2. Sự mai một về chức năng giáo dục, giải trí của nhà chùa  

Một số giá trị truyền thống nhằm phát huy vai trò của nhà chùa trong giáo dục thế 

hệ trẻ TN Khmer dần giảm tác dụng, thanh niên Khmer hiện nay đa số không quan tâm 

đến việc tu học tại chùa và ngày nay cũng không bắt buộc thanh niên phải đi tu khi đúng 

20 tuổi, số lượng sư sãi có chức vụ đại đức, thượng tọa…hoàn tục ngày càng nhiều, số 

lượng người tu lâu năm càng ít… do đó ở nhiều chùa sư cả (đại đức) tuổi đời còn trẻ, khả 

năng thông thạo kinh Phật không cao, kiến thức chưa sâu, chưa rộng, không đa chiều, ít 

lĩnh vực…nên khó có thể lý giải một cách thấu đáo để phật tử làm theo. Điều đó làm suy 

giảm uy tín của đại đức, lòng tin của phật tử đối với sư trụ trì, vai trò hòa giải cũng dần 

mờ nhạt, dẫn đến phật tử trẻ ít quan tâm đến việc tu học tại chùa. Các phần việc then chốt 

của nhà chùa không còn phát huy mạnh mẽ như trước đây, việc mở lớp học tiếng Pali 

ngày càng bị thu hẹp, số lượng lớp hạn chế, học sinh là con em người Khmer tham gia 

không nhiều, sức học của con em TN, cũng như các sư trong chùa ngày một yếu so với 

trước…từ đó kéo theo tình trạng dân trí TN thấp, nhận thức không cao, công việc cai 

quản nhà chùa đôi lúc bị sao nhãng, công việc giáo huấn TN ít được chú ý đề cao, chất 

lượng các buổi giáo huấn ngày kém hiệu quả. Từ đó, phần nào làm cho một bộ phận 

thanh niên Khmer NT “bị “tiêm nhiễm” bởi lối sống thực dụng, thiếu hoài bão và tinh 

thần trách nhiệm vì cộng đồng. Do đó, họ thờ ơ với văn hóa DT hoặc đi ngược lại 
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những gì thuộc về truyền thống tốt đẹp như: ăn nói văng tục, không biết đọc và viết 

tiếng mẹ đẻ, chưa hiểu ý nghĩa các lễ hội, trò chơi dân gian... Đây thật sự là mối nguy 

hại cần phải được sửa chữa kịp thời” (Hữu Thọ, 2015)
8
. Song song đó, sự tác động của 

khoa học kỹ thuật hiện đại đang len lỏi và chi phối khá lớn đến việc học tập trong chùa, 

đến đời sống tâm linh TN, làm cho một bộ phận không nhỏ các vị sư, các vị sa di cũng 

phần nào sao nhãng kinh phật, tam bảo và dần xa lánh ngôi chùa. 

Việc giáo dục nghề nghiệp cho các vị sư theo tu học tại chùa ít được quan tâm chú 

trọng như trước. Nếu trước đây, sau ba năm tu học tại chùa, khi hoàn tục, các vị được các 

vị hòa thượng, nghệ nhân trong chùa dạy cho một nghề để mưu sinh như: nghề điêu khắc 

đá, gỗ, thợ xây, thợ mộc…thì ngày nay, hầu hết các vị hoàn tục không thông thạo những 

nghề nghiệp đó. Điều này, làm giảm dần chức năng giáo dục của nhà chùa.  

Nghệ nhân xây chùa, hoa văn, họa tiết, hội họa tranh Phật…trong các chùa của TNB 

hầu như không được học qua trường lớp chính quy, chỉ được học nghề và truyền đời 

trong TN; thanh niên tham gia học tập các hình thức kiến trúc chùa Khmer rất ít và rất 

hiếm, nên lực lượng kế thừa trong kiến trúc chùa Khmer hiện tại gặp rất nhiều khó khăn 

và trong thời gian tới sẽ không còn người có tay nghề để hoàn thiện một ngôi chùa như 

cha anh họ đã từng thể hiện trong lịch sử TN. Điều này, có thể nói óc thẩm mỹ, sự giàu trí 

tưởng tượng và đôi bàn tay khéo léo của TN Khmer sẽ mai một dần, nếu như không 

muốn nói là thất truyền. “Các nghệ sĩ, nghệ nhân điêu khắc, hội họa của người Khmer 

ngày càng khan hiếm, số lượng ngày một ít dần, chất lượng sáng tác ngày một sa 

sút,…nghệ nhân không thể mưu sinh bằng chính nghề của mình, đa phần sử dụng thời 

gian nông nhàn để tham gia sáng tác, chế tác các tác phẩm nghệ thuật khi có đặt hàng nên 

thiếu ổn định”. (Huỳnh Thanh Quang, tlđd (2), trang 90). 

Người Khmer quan niệm Voat: ngôi chùa, ĀRĀM m: sự vui thích, ngoài là nơi tu 

hành, ngôi chùa trong tâm niệm người Khmer còn là một công viên, là nơi giải trí, vào 

chùa tu học là một sự vui thích, bước vào chùa làm cho tâm hồn con người thanh tịnh 

hơn, từ bi với nhau hơn. Nhưng hiện nay, rất ít những ngôi chùa coi trọng yếu tố tạo 

cảnh quan khuôn viên thoáng mát, sạch đẹp để làm nơi tu học cũng như là nơi vui chơi 

giải trí cho con em TN. Trong khuôn viên chùa Khmer ngày nay gần như không được 

bố cục rõ ràng, cụ thể, việc bố trí khu chính điện, sala, nhà tăng, nhà tu thiền định, nhà 

                                                 
8
 Hữu Thọ (2015), “Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer: Nhìn từ vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ”, 

http://baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-thuat/phat-huy-ban-sac-van-hoa-dan-toc-khmer-nhin-tu-vai-tro-va-trach-nhiem-cua-

the-he-tre-31372.html, truy cập ngày 22/8/2018 

http://baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-thuat/phat-huy-ban-sac-van-hoa-dan-toc-khmer-nhin-tu-vai-tro-va-trach-nhiem-cua-the-he-tre-31372.html
http://baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-thuat/phat-huy-ban-sac-van-hoa-dan-toc-khmer-nhin-tu-vai-tro-va-trach-nhiem-cua-the-he-tre-31372.html
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thiêu hương và những tháp thờ, khu học tập…tùy theo điều kiện diện tích đất của nhà 

chùa; cây trồng phát triển tự nhiên, không được cắt tỉa gọn gàng, thẳng hàng, đúng 

lối…cành cây khô gẫy rụng rơi tự do và không được quan tâm thu dọn…vừa làm mất 

vẻ mỹ quan ngôi chùa, vừa gây nguy hiểm cho phật tử vào chùa lễ phật.  

3.2.4.3. Hiệu quả vận động quần chúng của các vị Acha 

Quyết định số: 2561/QĐ-TTg, ngày 31/ 12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê 

duyệt đề án “tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DT thiểu số” khẳng định: 

“Người có uy tín là người nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú và thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ công dân; bản thân và gia đình gương mẫu, có đóng góp tích cực đối với 

cộng đồng; am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói của DT ở nơi cư trú; có cách 

ứng xử, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng; là người tiêu biểu, có mối liên 

hệ chặt chẽ, có ảnh hưởng lớn và khả năng tập hợp đồng bào DT ở những phạm vi nhất 

định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo”. 

Người có uy tín nói chung và các vị Acha trong phum, srok Khmer nói riêng, 

không những am tường phong tục, tập quán, nghi lễ tôn giáo và các hình thức sinh hoạt 

tín ngưỡng khác của TN, mà còn hiểu sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong mọi phong trào hành động cách 

mạng của địa phương. 

Nhưng từ thực tế, các vị Acha trong các phum, srok Khmer còn một vài hạn chế 

nhất định và từ những hạn chế này làm ảnh hưởng đến khả năng quản lý phum, srok 

Khmer trong quá trình triển khai mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở TNB. 

Một là, trình độ tiếng Khmer và tiếng Việt là những rào cản rất lớn đối với các vị 

Acha ngày nay. Phần lớn các vị Acha nghe, nói, viết tiếng Khmer khá tốt. Nhưng để 

hiểu rõ, thấu đáo tiếng Việt và dịch sang tiếng Khmer để tuyên truyền trong TN thì lại 

khó khăn, lúng túng và không phải vị Acha nào khi chúng tôi tiếp xúc cũng làm được 

điều đó. Không giỏi và hiểu chưa rõ hàm ý của tiếng Việt…nên đôi khi ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp thu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước dẫn đến 

nguy cơ tuyên truyền sai Chủ trương, Đường lối, Chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ 

xảy ra. Không những không mang lại hiệu quả tuyên truyền mà trái lại gây phản cảm, 

không tập hợp được quần chúng chung tay xây dựng NTM. Đây là một trong nhiều 

nguyên nhân làm cho công cuộc xây dựng NTM ở vùng người Khmer sinh sống diễn ra 

một cách chậm chạp so với yêu cầu chung. 
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Hai là, vai trò người có uy tín nói chung và các vị Acha trong phum, srok Khmer 

TNB nói riêng rất cần sự thông thạo tri thức truyền thống của TN và khả năng tiếp thu 

cũng như và tuyên truyền lại cho TN những Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Có như vậy thì người có uy tín mới đóng được tròn vai là cầu nối giữa TN 

Khmer với chính quyền địa phương. Nhưng cũng có những vị, ngay những tập tục của 

TN cũng còn tỏ ra khá lúng túng, hời hợt…như trong việc cưới các vị thường bỏ qua, 

quên hoặc do một nguyên nhân nào khác họ thiếu việc giáo huấn cho các cặp đôi về 5 

bổn phận của người chồng đối với người vợ (Sammānanāya: tôn trọng người vợ, 

Avimānanāya: không đối xử kỳ thị, Anaticariyāya: Không ngoại tình, Issariyavossaggena: 

Giao quyền nội trợ, Alankārānuppadanena: Tặng đồ trang sức) và 5 bổn phận của người 

vợ đối với người chồng (Susamvihitakammantā: Sắp đặt việc nhà vén khéo, 

Susangahitaparijanā: Đối xử tốt với bà con hai họ, Anaticārinī: Không ngoại tình, 

Sambhatam anurakkhati: Giữ gìn tài sản của chồng, Dakkhā ca analasā sabbakiccesu: 

Khéo léo siêng năng trong mọi việc) khi tiến tới hôn nhân và chung sống với nhau, làm 

cho các cặp đôi không hiểu được bổn phận của chồng và bổn phận của người vợ sau khi 

cưới, làm vơi đi những giá trị vốn có của việc cưới trong TN.  

Bên cạnh đó, qua tiếp xúc thực tế, đa phần các vị Acha họ cho rằng, do hạn chế về 

trình độ và năng lực thông thạo tiếng Việt, khi nghe tuyên truyền, quán triệt nghị quyết từ 

chính quyền địa phương thì có hiểu đôi chút, nhưng hiểu cặn kẽ những điều ấy để về triển 

khai lại trong dân thì không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào, cách làm ra sao…họ tỏ ra 

rất lúng túng và bế tắc. Qua đây thấy rằng, một bộ phận các vị Acha khả năng am tường và 

nắm vững Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy 

định địa phương đôi lúc còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ. Nhìn từ quyết định 

số: 2561/QĐ-TTg, ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và từ văn hóa TN thì một 

phần các vị Acha chưa tròn vai đối với chính quyền, bổn phận đối với TN, nhất là trong 

việc đẩy mạnh xây dựng NTM vùng người Khmer sinh sống như hiện nay. 

3.2.4.4. Thiếu vận dụng văn hóa, nghệ thuật trong xây dựng nông thôn  mới  

Hoạt động sáng tác văn học của TN dần thiếu vắng những tác phẩm hay hoặc bị 

lãng quên. Lịch sử đã chứng minh rằng, văn học Khmer TNB thời kỳ sơ khai phát triển 

khá mạnh và gắn liền với đời sống thường nhật của người Khmer ở vùng đất này, rất 

nhiều học giả đánh giá cao những hoạt động của văn học Khmer trước kia. Nhưng trong 

giai đoạn hiện nay có thể nói, hoạt động văn học của người Khmer TNB dường như đi 
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vào ngõ cụt, không có điều kiện phát huy, không có những tác phẩm văn học xứng tầm 

với sự nỗ lực và phát triển của TN. “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật…., phương tiện 

phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong TN Khmer hạn chế, khó khăn, tài chính 

từ hỗ trợ của Nhà nước bị cắt giảm, đời sống nghệ sĩ bấp bênh…số vở diễn mới khan 

hiếm dần, số lần biểu diễn phục vụ ngày một ít. Nội dung chương trình biểu diễn còn 

nghèo nàn, chất lượng chuyên môn và trình độ nghệ thuật thấp” (Huỳnh Thanh Quang, 

2011, trang 90) 

Qua trao đổi với các văn nghệ sĩ, trí thức là người Khmer ở Kiên Giang nhận xét 

như sau: hàng năm Nhà nước có tổ chức liên hoan ca múa nhạc Khmer Nam Bộ góp 

phần giữ gìn và phát huy các giá trị âm nhạc của TN. Nhưng những tác phẩm trình diễn 

trong liên hoan chủ yếu là những tác phẩm cũ được dàn dựng lại mà vắng bóng những 

tác phẩm mới; hoạt động sáng tác văn học Khmer dường như không được tổ chức, có 

chăng thì những văn nghệ sĩ, trí thức người Khmer thật sự tâm huyết thì phải làm đơn, 

hồ sơ và hoàn thiện bản thảo trước khi các cấp có thẩm quyền phê duyệt và nếu tác 

phẩm không được phê duyệt coi như mất công nhiều tháng đầu tư cho sáng tác và 

những hoạt động sáng tác văn học không gắn liền với cuộc sống, không thể mưu sinh 

bằng sáng tác nên hoạt động sáng tác văn học Khmer đang dần bị lãng quên trong giới 

nghệ sĩ TN. Điều này có thể nói do không gian sáng tác ngày một co hẹp, công chúng 

thưởng thức ngày một ít dần, không gian phum, srok thay đổi…làm cho “môi trường 

sống” của những tác phẩm văn học bị hạn chế. Thực tế, công cuộc xây dựng NTM ở 

vùng người Khmer sinh sống diễn ra gần 10 năm, có rất nhiều thành quả, cũng có 

những hạn chế nhất định, nhưng văn học của TN dường như đứng ngoài và không có 

khả năng phản ánh để góp phần cổ vũ và động viên tinh thần TN hăng hái chung tay 

xây dựng NTM. Vì vậy, người Khmer phần lớn là trông chờ vào sự đầu tư của Nhà 

nước mà khó có thể phát huy các GTVH TN và cũng đồng nghĩa rằng, nguồn lực xây 

dựng NTM ở TNB trong Vùng người Khmer sinh sống bị bỏ quên của quá trình kiến 

thiết lại quê hương và đất nước. 

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của người Khmer chưa gắn liền với đời sống 

kinh tế cũng như chưa phát huy để vận dụng vào xây dựng NTM. Công cuộc đổi mới 

của đất nước ta đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, nhưng trong đời sống xã hội cũng 

nảy sinh nhiều khó khăn và thách thức mới đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Đảng 

ta đã từng khẳng định: “Nhiệm vụ trung tâm của văn hóa, văn nghệ nước ta là góp phần 

xây dựng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân 
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cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng ngang tầm sự nghiệp đổi mới vì dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, văn minh” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1993, trang 53). Thế 

nhưng, hoạt động văn hóa, nghệ thuật của TN Khmer thời gian qua, chưa ngang tầm với 

nhiệm vụ. Tiềm năng sáng tạo tinh thần của đồng bào trên các lĩnh vực tư tưởng, khoa 

học, giáo dục, nghệ thuật... chưa được khai thác triệt để và đang có nguy cơ bị mai một. 

Các sản phẩm văn hóa còn đơn điệu, thiếu tính sáng tạo, thường không theo sát với nhịp 

điệu phát triển cuộc sống của thời kỳ mới.  

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của người Khmer chưa đi vào những mục tiêu 

trọng tâm của Chủ trương Đảng và Nhà nước, vấn đề xây dựng NTM chưa phải là chủ 

đề chính trong các hoạt động sáng tác, chế tác của người Khmer; khả năng tuyên truyền 

Chủ trương xây dựng NTM trong TN Khmer chưa được chú trọng đúng mức, xứng tầm, 

sinh hoạt cộng đồng trong phum, srok chưa chú trọng tuyên truyền sự cần thiết xây 

dựng NTM, để đồng bào có thể thấy và hiểu rõ lợi ích lớn mang lại khi tiến hành xây 

dựng NTM. 

3.2.5. Nguyên nhân của những hạn chế 

3.2.5.1.Vai trò chủ thể của người Khmer trong xây dựng nông thôn mới  

Dân chưa hiểu, cán bộ giải thích, dân chưa thông cán bộ vận động tham gia, dân 

chưa đủ tài chính, Nhà nước hỗ trợ kinh phí…Đây có thể nói là mô hình của quá trình 

tổ chức và triển khai xây dựng NTM hiện nay. Chính vì vậy, Nhà nước không phát huy 

được nội lực, những GTVH của họ và tâm lý trông chờ vào Nhà nước cung cấp nguồn 

lực xây dựng NTM của người dân NT là tất yếu. Tâm lý này diễn ra không chỉ đối với 

NT người Kinh mà diễn ra thật sự mạnh mẽ đối với người Khmer. Hơn nữa, “trong 

điểm a phần 3 mục IV của Quyết định số 800/QÐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình xây dựng NTM có ghi: "Hỗ trợ 100% vốn từ ngân 

sách Trung ương cho Công tác quy hoạch; đường giao thông đến trung tâm xã; xây 

dựng trụ sở xã; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà 

văn hóa xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về NTM cho cán bộ xã, cán bộ 

HTX, cán bộ thôn, bản". Nếu căn cứ vào quyết định này thì cán bộ và Nhân dân các địa 

phương sẽ chờ nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng NTM. Thậm chí có ý nghĩ 

Trung ương, tỉnh, huyện làm hết cho, còn người dân thì hưởng thụ. Ngày 8-6-2012 Thủ 

tướng Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ cho địa phương theo Quyết định số 

695/QÐ-TTg về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu 



109 

 

quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. Theo đó tại điểm a, Ðiều 1: "Ðối với tất 

cả các xã, hỗ trợ 100% từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch; xây dựng 

trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng NTM cho cán bộ xã, cán 

bộ thôn, bản, cán bộ HTX”. 

Đây là chính sách nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức và cá 

nhân góp phần vào mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhưng vô hình chung tạo tâm lý 

trông chờ ỷ lại vào Nhà nước của người dân NT nói chung và NT Khmer TNB nói 

riêng. Nhận định về vấn đề trên, hầu hết các địa phương đều có chung nhận thức rằng: 

một số Sở, Ngành chưa phát huy cao trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, 

lồng ghép các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc do ngành phụ trách, 

một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa hiểu đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng 

của công tác xây dựng NTM nên chưa tích cực hưởng ứng, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ 

lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ban Chỉ đạo các xã hoạt động chưa đồng đều, nhất là 

các xã ngoài nhóm về đích năm 2015 chưa thật sự chủ động.  

Bên cạnh đó, chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng NTM chính là 

các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành xã, huyện…họ là lực lượng chính để tuyên 

truyền, vận động, tổ chức cho quần chúng Nhân dân tham gia chung tay xây dựng NTM 

nên những gì không hiểu, những gì không rõ, những gì còn khó khăn….nhờ cán bộ hỗ 

trợ, giúp đỡ.  

Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tâm lý dựa vào “bầu sửa mẹ” của người 

dân đối với sự đầu tư của Nhà nước về hoàn thiện xây dựng NTM. Nhu cầu lớn, tiềm 

lực tài chính là có hạn, thiết nghĩ tinh thần tâm lý này là nguyên nhân sâu xa làm chậm 

tiến độ xây dựng NTM nói chung và vùng người Khmer sinh nói riêng.  

3.2.5.2. Giá trị văn hóa Khmer chưa được đề cao 

Xây dựng NTM, không chỉ cải tạo NT cũ thành NTM theo bộ TC quốc gia, mà còn 

phải làm thay đổi nhận thức của quần chúng Nhân dân, trước hết là vấn đề đóng góp xây 

dựng NTM, giữ gìn và phát triển NTM thành NT hiện đại, ngang tầm với NT khu vực và 

thế giới. Không những vậy, vấn đề xây dựng NTM ngày nay là làm sao cho người Khmer 

NT thấy, hiểu và tự tiến hành xây dựng bộ mặt NT, tự mình vươn lên làm giàu chính 

đáng, tự vận động nhau trong việc đóng góp xây dựng xã hội NT…chứ không chỉ trông 

chờ, ỷ lại nguồn vốn, đầu tư của Nhà nước. Người Khmer có nhận thức và thấu hiểu vấn 

đề xây dựng NTM như thế thì công cuộc xây dựng NTM sớm thành công và thành công 

một cách bền vững trong vùng người Khmer sinh sống. 



110 

 

Ở một số địa phương vùng TNB, do nhận thức về vai trò của GTVH TN Khmer 

trong xây dựng NTM còn nhiều khác nhau, nên trong quá trình chỉ đạo thực hiện hơi 

nóng vội, chủ quan, duy ý chí, không hợp lòng dân…vai trò của các GTVH TN đứng 

ngoài chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ngành Văn hóa của các địa 

phương cho rằng khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM không kể riêng gì văn hóa 

Khmer nữa, mà đó là văn hóa cộng đồng, văn hóa tất cả người dân sống trên địa bàn đó 

(xem phụ lục 11). Do chưa xem trọng yếu tố văn hóa TN, nên quá trình xây dựng NTM, 

Ban vận động của địa phương chưa chú ý đến GTVH truyền thống TN Khmer có thể 

góp phần vào xây dựng NTM và cũng vì vậy, ngay trong báo cáo tổng kết 5 năm thực 

hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn: 2011-2015 có ghi nhận nguyên nhân 

khách quan dẫn đến những hạn chế trong quá trình xây dựng NTM ở Trà Vinh “Một số 

TC rất khó hoàn thành theo quy định, cụ thể…TC cơ sở vật chất văn hóa: để hoàn thành 

TC này đúng theo quy định thì kinh phí quá cao (tiền mua đất, xây dựng, trang thiết 

bị…), vì hiện tại diện tích trụ sở Ủy Ban Nhân dân các ấp còn hẹp (bình quân 30-

40m
2
)” (UBND tỉnh Trà Vinh, tlđd (5), trang 13). Ở một số nơi ngoài vùng TNB, do 

nhận thức của Ban vận động và lòng dân còn khác nhau, nên đã gây phản ứng quyết liệt 

từ phía người dân, khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 

…những phản ứng tiêu cực, xáo trộn trong đời sống, thậm chí tạo nên những mâu 

thuẫn, bất đồng, chia rẽ trong cộng đồng dân cư và giữa người dân với chính quyền. Và 

trong tiến trình này, chủ thể lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện là các cấp ủy đảng, bộ máy 

công quyền mà cụ thể là các Ban chỉ đạo NTM các cấp. Nói cách khác, Nhà nước và hệ 

thống chính trị tại các địa phương đóng một vai trò hết sức quan trọng trong chế định 

các chính sách liên quan, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NTM, mà không 

một tổ chức nào khác có thể thay thế được. ND với vai trò là chủ thể tham gia thực hiện 

và chủ thể hưởng thụ các thành quả do Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 

mang lại. Do vậy, việc phát huy các GTVH của TN Khmer trong xây dựng NTM là cần 

thiết và quan trọng. Nếu không nhận thức đúng vị trí và vai trò của từng lực lượng trong 

xây dựng NTM thì có thể nói, đây chính là nguyên nhân và cũng là hệ quả gây nên sự 

“lấn sân”, bao biện, “đóng thay vai” của Nhà nước nói chung, chính quyền địa phương 

nói riêng trong thực thi xây dựng NTM. 

3.2.5.3. Địa phương chỉ tập trung xây dựng những “tiêu chí cứng” 

Các địa phương tập trung vào các TC nhìn thấy được như kết cấu hạ tầng NT (điện, 

đường giao thông….), “chưa đi vào từng nội dung cụ thể hoặc xem nhẹ hoặc ít chú ý đến 
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các TC như: văn hóa xã hội, môi trường, an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình kinh tế 

làm ăn hiệu quả, chưa thật sự đồng bộ; một số TC đạt nhưng chất lượng rất thấp đó là thu 

nhập, hộ nghèo, an ninh trật tự, môi trường (UBND tỉnh Trà Vinh, tlđd (6), trang 12); 

“mô hình sản xuất NN, chuỗi giá trị hàng hóa, sản phẩm NN hàng hóa chủ lực hình thành 

chưa rõ nét ở nhiều địa phương; một số lĩnh vực sản xuất NN quy mô còn nhỏ….Chế 

biến nông, lâm, thủy hải sản phát triển chậm, đầu ra cho NN còn nhiều khó khăn, chất 

lượng lao động NN, NT còn thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa” (UBND Tỉnh Sóc Trăng, 

tlđd (3), trang 10). “Công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã còn yếu, 

chậm tiến độ. Nội dung phát triển văn hóa và cải thiện môi trường chưa được các cấp 

chính quyền chú trọng và quan tâm đúng mức đây là một trong những nguyên nhân dẫn 

đến kết quả các TC này đạt ở mức độ thấp và chưa bền vững” (UBND Tỉnh Kiên Giang, 

tlđd (5), trang 13). Do vậy, các lĩnh vực này ít được chuyển biến, thậm chí còn có xu 

hướng chậm hay có thể nói là dẫm chân tại chổ hoặc thụt lùi. 

3.2.5.4. Chưa quan tâm đến yếu tố đặc thù của vùng trong quy hoạch 

Đề án quy hoạch là yêu cầu đầu tiên và quan trọng để xúc tiến quá trình thực hiện các 

bước tiếp theo của quá trình xây dựng NTM. Việc chậm trễ trong công tác quy hoạch sẽ 

làm ách tắc các khâu khác trong triển khai thực hiện chương trình. Nguyên nhân có nhiều, 

nhưng chủ yếu là do văn bản hướng dẫn từ các cấp, các ngành chức năng chưa kịp thời. Cụ 

thể, năng lực đơn vị tư vấn còn yếu, nhận thức về đồ án quy hoạch NTM của nhiều địa 

phương trong Vùng còn hạn chế, dẫn đến tham gia tham vấn, góp ý còn chậm, có nơi còn 

lúng túng, bế tắc. Tỉnh Kiên Giang nhìn nhận: “do yêu cầu phải hoàn thành quy hoạch 

trong năm 2012 nên chất lượng quy hoạch một số xã chưa đạt yêu cầu; chưa lập quy hoạch 

chi tiết, nhiều xã chưa cắm mốc chỉ giới quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng; chưa có quy 

chế quản lý quy hoạch. Một số xã không có nhu cầu xây dựng chợ, nghĩa trang cũng đưa 

vào nội dung quy hoạch” (UBND Tỉnh Kiên Giang, tlđd (6), trang 12). 

Bên cạnh đó, đối với Vùng TNB địa hình bị chia cắt mạnh, sông ngòi chằng chịt, 

tỷ lệ hộ nghèo khá cao nhất là đối với TN Khmer, hơn nữa trong văn hóa truyền thống 

của người Khmer vai trò của ngôi chùa có thể thay thế chức năng của nhà văn hóa, 

nhưng trong bộ TC quốc gia chưa có quy định thay thế. Do vậy, các địa phương ở TNB 

còn vướng rất nhiều trong điều kiện thực hiện các TC về văn hóa. 
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3.3. Kinh nghiệm, vấn đề đặt ra của việc phát huy giá trị văn hóa Khmer trong 

xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ 

3.3.1. Kinh nghiệm phát huy giá trị văn hóa Khmer trong xây dựng nông thôn mới. 

Qua thực tiễn 9 năm triển khai mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến 

31/12/2018, toàn Vùng đạt 36,91% số xã đạt chuẩn theo quy định. Ở những xã có người 

Khmer sinh sống, thì Sóc Trăng đạt: 36,25%, Trà Vinh: 21,95%, Kiên Giang: 54,16%. 

Kết quả này đan xen những mặt tích cực, lẫn những hạn chế nhất định, có thể rút ra 

những kinh nghiệm phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM như sau: 

3.3.1.1. Phát huy nội lực người Khmer Tây Nam Bộ 

Với tinh thần dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, là 

yếu tố quyết định đến sự thành bại của quá trình xây dựng NTM của TNB. Với phương 

châm đó, các địa phương TNB đã khẳng định và tạo điều kiện về cơ chế chính sách để 

người dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM; phát huy tốt vai trò tích cực của 

các tổ, xóm, ấp cùng những người có uy tín và cả TN Khmer với tư cách là chủ thể 

trong Chương trình xây dựng NTM.  

Xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang có 63% dân số là người Khmer là 

một xã nghèo, khó nhất của huyện. Trong quá trình chỉ đạo xây dựng NTM; cấp ủy, 

chính quyền địa phương thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra, dân góp, dân hưởng thụ” nên huy động đầu tư vào các công trình giao thông, thủy 

lợi, hiến đất, vật kiến trúc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…với tổng trị 

giá ước đạt 89 tỷ đồng, sớm đưa Định Hòa trở thành xã NTM vào năm 2015. 

Xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng, với 70% dân số là đồng bào 

Khmer, chủ yếu là sản xuất NN, đời sống còn khó khăn. Với quyết tâm xây dựng NTM, 

cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định xây dựng NTM là sự chung tay giữa chính 

quyền và nhân dân, dựa vào dân, tuyên truyền để nhân dân hiểu và cùng thực hiện. Vì 

thế, quá trình thực hiện những TC xây dựng NTM luôn được nhanh chóng và dễ dàng 

(xem phụ lục 10). Chính sự đoàn kết, chung tay nhau xây dựng quê hương của nhân dân 

đã đưa Lịch Hội Thượng trở thành xã NTM vào năm 2015. 

Thực tiễn đã chứng minh, cần phải thực sự xem vai trò chủ thể của người dân là 

động lực quan trọng, vì có chú trọng phát huy nội lực thì các GTVH của TN có điều kiện 

phát huy và phát huy một cách mạnh mẽ. Từ đó, nguồn lực văn hóa có điều kiện tham gia 

vào xây dựng NTM.  
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Nếu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể làm cho dân thật sự hiểu, 

dân thật sự tin và dân sẽ hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, 

của và chủ động phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của cộng đồng trong thực 

hiện các nhiệm vụ của mình trong xây dựng NTM. Mặc khác, nghiêm túc thực hiện các 

nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan tâm đến lợi ích thiết thực của 

người ND trong quyết định lựa chọn nội dung, quản lý, giám sát, đánh giá kết quả thực 

hiện cũng như trong công tác vận động, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ từ Chương trình 

NTM ở địa phương. 

3.3.1.2. Nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người Khmer nông thôn 

Ngoài việc triển khai thực hiện các “TC cứng”, các địa phương cần phải chú trọng 

đến các “TC mềm”, trong đó tập trung phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho cư 

dân NT Khmer là nhiệm vụ trọng yếu. Thực tiễn từ nhiều địa phương, giải quyết vấn đề 

việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho ND Khmer là việc làm khó khăn nhất và cũng 

là điều người dân mong đợi nhất. Xã Định Hòa, thì xã đã chủ động, tích cực cùng nhân 

dân xây dựng nhiều mô hình NN tiến bộ được triển khai, nhiều HTX hoạt động có hiệu 

quả. Hiện tại, xã có 1 HTX NN với 173 thành viên, 27 THT với 1.935 tổ viên làm ăn có 

hiệu quả. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, không khí vui tươi tăng gia sản 

xuất tràn ngập trong nhân dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng. 

Còn ở xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, Trà Vinh, là xã vùng NT sâu, có hơn 93,57% 

đồng bào Khmer sinh sống, từng là xã nghèo nhất tỉnh Trà Vinh đã trở thành xã NTM. Xã 

có 1.375 hội viên ND, đang sinh hoạt ở 9 Chi hội ND. Qua vận động của các Chi Hội, có 

100% chi hội, trên 80% hội viên đăng ký danh hiệu “ND sản xuất kinh doanh giỏi”, giúp 

nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất 

mang lại hiệu quả cao, giúp ND thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, trong đó, có 1 

tổ kinh tế hợp tác cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu giá bình quân 1 ha đất NN đạt 

trên 90 triệu đồng/năm.  

Mặc khác, để tiếp tục phát huy GTVH TN Khmer trong lao động sản xuất vào công 

cuộc xây dựng NTM hiện nay, thì mỗi xã chọn những hộ gia đình Khmer sản xuất giỏi, 

làm điểm chỉ đạo tiếp tục phát triển, chuyển đổi mô hình kinh tế NN, đây sẽ là nguồn 

động viên, kích thích tinh thần đối với cả TN vươn lên làm giàu chính đáng từ mảnh đất 

quê mình, hạn chế việc ly hương, ly nông của người Khmer như hiện nay. 
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3.3.1.3. Kết hợp chặt chẽ giữa đạo và đời trong xây dựng nông thôn mới 

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, 

chính quyền là then chốt; sự tích cực, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể là trọng tâm; 

phát huy vai trò của các chùa, những người có uy tín trong cộng đồng chủ đạo, huy động 

sức dân là chính yếu. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình xây dựng NTM Vùng 

người Khmer sinh sống ở TNB.  

Tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, Trà Vinh có 78,1% dân số người Khmer, 

Thượng tọa Thạch Thưa hướng dẫn các đệ tử xuống giống lúa trên mảnh ruộng 2,3 ha 

đất chùa với kỹ thuật khác hẳn tập quán sản xuất của ND: Sạ hàng với lúa giống ít hơn, 

bón phân và thuốc cũng rất hạn chế. Thậm chí, khi lá mạ non bị rầy ăn tơi tả, chùa vẫn 

không phun thuốc theo hướng dẫn của các kỹ sư NN. Thực ra, các kỹ thuật này ND 

nghe cán bộ khuyến nông giới thiệu rất nhiều, nhưng họ không tin và không làm theo. 

Qua cách làm của sư cả Thạch Thưa nhân dân đã thấy và làm theo, góp phần giảm đáng 

kể hộ nghèo trong phạm vi quản hạt của chùa, hiện chỉ còn 20 hộ nghèo chiếm 6,1%. 

Ngoài ra, Thượng tọa Thạch Thưa cùng các vị sư sãi và Ban quản trị chùa rất tích cực 

phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động phật tử, bổn sóc đóng góp ngày công 

lao động, xây dựng đường, cầu, thủy lợi nội đồng, chung sức xây dựng NTM. Ðến nay, 

toàn ấp có 281/330 hộ có hố xí hợp vệ sinh và 298/330 hộ được sử dụng nước sạch. Ấp 

có 300/330 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; liên tục được công nhận ấp văn 

hóa từ năm 2008 đến nay. 

Đây là kết quả bước đầu, chưa thể đưa Châu Điền trở thành xã NTM, nhưng với 

sự kết hợp như trên thể hiện rõ nét nhất sự kết hợp giữa đạo và đời, sẽ tạo ra một làn 

sóng mới trong người Khmer đó là: từng ngôi chùa làm NTM, nhà nhà làm NTM, người 

người làm NTM… TN Khmer TNB làm NTM. Có như vậy, vừa tránh lãng phí các 

nguồn lực, nhưng đồng thời phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người trong dân và đây 

cũng là phát huy GTVH trong mỗi người Khmer. 

Không những vậy, vào những ngày sinh hoạt tôn giáo BCĐ xã tranh thủ dự phối 

hợp với Sư cả Trụ trì chùa ngoài việc thuyết pháp, cầu an Sư còn dành thời gian để 

thông tin cho bà con phật tử về tình hình phát triển KTXH, về công tác xây dựng NTM, 

các giải pháp, kế hoạch, định hướng thực hiện trong thời gian tới để bà con phật tử nắm 

cùng tham gia thực hiện với chính quyền địa phương. Mặc khác, các xã còn phối hợp 

với Ban quản trị và Chư tăng thành lập và xây dựng mô hình vận động bà con chấp 

hành nghiêm Đường lối, Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, 
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thành lập chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong nhà chùa, mô hình trong nhà có 

mõ, ngoài ngõ có đèn…Ngoài ra, Sư cả thường xuyên nhắc nhỡ bà con phật tử chấp 

hành nghiêm Pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự xóm, ấp. Tích cực 

cải thiện cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, hoa kiểng quanh nhà, xây dựng tuyến 

đường sáng, xanh, sạch đẹp. 

3.3.1.4. Chú trọng yếu tố văn hóa đặc thù của tộc người Khmer 

Yếu tố văn hóa đặc thù của TN Khmer phải được xem như là một trong nhiều tác 

nhân quan trọng quyết định đến việc vận dụng và sáng tạo của quá trình xây dựng NTM ở 

từng địa phương khu vực TNB. Bởi lẽ, kiến thiết lại NT là nhiệm vụ cách mạng hàng đầu 

của thời kỳ đổi mới, làm cho đời sống người dân NT ấm no và hạnh phúc, đời sống văn 

hóa tinh thần được nâng lên; đưa bộ mặt NT ngày một khang trang và hiện đại, đất nước 

ngày thêm giàu đẹp. Nhưng thực tế trong thời gian qua, hầu hết các địa phương TNB đều 

vướng phải TC số 6 về thiết chế văn hóa với diện tích xây dựng nhà văn hóa từ 500m
2
, 

khu sân thể thao từ 2.000m
2
 trở lên. Trong khi đó, diện tích đất công phục vụ cho các 

công trình trên có giới hạn. Cho đến nay, Sóc Trăng có 30% (24/80), Trà Vinh có 36,5% 

(15/41), Kiên Giang có 48,61% (35/72) xã có đông người Khmer sinh sống chưa hoàn 

thành TC số 6. Những khó khăn trên không chỉ các địa phương TNB gặp phải mà hầu hết 

các địa phương trên phạm vi cả nước đều vướng như ở Bình Thuận có 1/3 số thôn, xã; 

Vĩnh Phúc có 67/112 xã không đạt TC số 6.  

Việc áp dụng Bộ TC quốc gia ở mỗi địa phương, nhất là vùng người Khmer sinh 

sống phải lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện văn hóa của TN, nhất là yếu tố văn 

hóa người Khmer TNB, cụ thể là vận dụng và đầu tư một phần vào ngôi chùa Khmer, 

xem đây là một trong những thiết chế văn hóa của NTM nơi người Khmer sinh sống. 

3.3.1.5. Yếu tố con người là khâu then chốt, quyết định hiệu quả công việc nói 

chung, xây dựng NTM nói riêng, do đó phải coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội 

ngũ cán bộ nòng cốt, nhất là đội ngũ cán bộ người Khmer, cán bộ nữ, phát huy vai trò 

gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, người có uy 

tín trong cộng đồng, chức sắc, chức việc trong xây dựng NTM. Ngoài ra, phải phát huy 

dân chủ, minh bạch, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, tạo sự đồng thuận 

và ủng hộ của người Khmer, nhất là người có uy tín đối với việc triển khai thực hiện, 

quản lý các quy hoạch và đề án NTM được thông quan và phê duyệt; niêm yết công khai 

tại các khu vực công cộng, nhất là khu vực chợ, chùa Khmer, thường xuyên thông tin, 

hướng dẫn người Khmer thực hiện và giám sát hoạt động xây dựng NTM…Bên cạnh đó, 
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kịp thời tổ chức sơ, tổng kết chương trình xây dựng NTM có biểu dương, khen 

thưởng…khích lệ đối với những việc làm thiết thực, tinh thần cống hiến, sức sáng tạo của 

những cá nhân và tập thể để tạo động lực, phát huy tinh thần lan tỏa sự chung sức của 

cộng đồng người Khmer TNB. 

3.3.2. Những vấn đề đặt ra của việc phát huy giá trị văn hóa Khmer trong xây 

dựng nông thôn mới 

Có thể nói, đến nay công cuộc xây dựng NTM ở vùng người Khmer sinh sống đã 

và đang phát huy những hiệu quả vốn có của nó ở phần lớn các mặt của đời sống NT 

nói chung. Lĩnh vực sản xuất NN có hướng phát triển theo chiều sâu, đã hình thành 

được một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung của từng vùng; có những mặt hàng 

nông sản đạt tiêu chuẩn Vùng và quốc gia. Giao thông NT đang từng bước được hoàn 

thiện, trường học, trạm y tế được kiên cố hóa, xóa trường tạm, học ba ca… đáp ứng 

ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí, phục vụ sản xuất và 

sinh hoạt của Nhân dân. Các hoạt động giao thương và những dịch vụ khác phát triển 

không ngừng, tạo công ăn, việc làm NT từng bước ổn định, thu nhập bình quân đầu 

người có chiều hướng phát triển tốt theo hướng ổn định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế NT 

theo hướng tích cực làm tỷ trọng trong sản xuất NN giảm dần. Hệ thống chính trị cơ sở 

ở NT được củng cố; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội khu vực NT ổn định. 

Bên cạnh sự phát triển và tiến bộ đó, NT TNB, nhất là vùng có đông người Khmer 

sinh sống, “nguồn lực” phục vụ cho công cuộc xây dựng NTM cũng còn nhiều vấn đề 

cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như:  

3.3.2.1. Đời sống nghèo khó của người Khmer Tây Nam Bộ  

Người Khmer có quan niệm, khi con cái lớn khôn, dựng vợ, gả chồng xong thì 

phần vật chất (tiền) có được trong một đời lao động mệt nhọc của họ sẽ làm phước, đặc 

biệt là cống hiến cho việc xây dựng chùa, chỉ dành một phần rất nhỏ để đảm bảo cuộc 

sống không bị thiếu hụt của đôi vợ chồng già. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến 

sự nghèo khó của gia đình người Khmer? Không hẳn vậy, đây cũng chỉ là một nguyên 

nhân trong nhiều nguyên nhân mà thôi, có rất nhiều cuộc điều tra về nguyên nhân nghèo 

khó của người Khmer và chúng ta có thể tham khảo một vài kết quả như sau: Một là, 

vùng TN Khmer đang sinh sống chủ yếu là vùng NT sâu, đa phần là điều kiện tự nhiên 

không thuận lợi cho canh tác NN (đất nhiễm phèn, mặn) và điểm xuất phát rất thấp, địa 

hình chia cắt mạnh tạo thế ngăn sông cách chợ làm cho đi lại không thuận tiện, sự đầu 



117 

 

tư của Nhà nước đối với những vùng này chưa đủ để có thể cất cánh đi lên cùng đất 

nước. Hai là, họ sống thiên về tâm linh hơn, ở khía cạnh nào đó thì đây là điều tích cực, 

nhưng họ lại xem cuộc sống hiện tại như tạm bợ nên những nguồn lực vật chất phần lớn 

dâng vào chùa và hoạt động của nhà chùa chiếm nhiều thời gian cho lao động sản xuất 

của họ, hơn nữa hàng năm họ có nhiều lễ hội cần phải thực hiện nên tiêu tố nhiều tiền 

của và sự nghèo khó đã diễn ra. Ba là, hoạt động sản xuất NN truyền thống trước kia 

không thể giúp họ cải thiện cuộc sống hiện tại. Bốn là, hoạt động kinh tế đơn điệu chỉ 

tập trung NN trồng lúa là chính, sản xuất nhỏ lẽ, năng xuất thấp, không có sản xuất 

hàng hóa, hoạt động mua bán hạn chế…Bên cạnh đó, diện tích đất canh tác manh mún, 

thậm chí thiếu hoặc không có đất để sản xuất, nên tình trạng nghèo khó luôn đeo bám 

TN Khmer (xem phụ lục 13). “Tính đến năm 2017, số hộ nghèo người Khmer là 54.029 

hộ, chiếm tỷ lệ 19,41% so với tổng số hộ nghèo toàn vùng, chiếm 11,49% số hộ người 

Khmer; hộ cận nghèo là 37.835, chiếm 14,75% số hộ cận nghèo toàn vùng, chiếm 

11,54% tổng số hộ người Khmer” (Ủy Ban dân tộc, tlđd (4), trang 2) 

Còn rất đông người Khmer có đời sống ở mức nghèo và cận nghèo, đây là một cản 

trở rất lớn khi tiến hành xây dựng NTM trong vùng TN Khmer sinh sống, bởi các nguồn 

lực phục vụ cho yêu cầu các TC sẽ có mặt không đảm bảo. Hơn nữa, do sự nghèo khó, 

mà số hộ người Khmer thiếu đất và không có đất sản xuất chiếm tỷ lệ khá cao “là 

40.814 hộ, trong đó có 5.952 hộ cần hỗ trợ về đất sản xuất, 34.862 hộ có nhu cầu hỗ trợ 

chuyển đổi nghề và số hộ người Khmer nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ xóa nhà tạm để ổn 

đinh cuộc sống. Hiện nay, vẫn còn 11.959 hộ có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột 

nát, hư hỏng” (Ủy Ban dân tộc, tlđd (5), trang 26-27). Sự bần cùng hóa ở quê nhà, làm 

cho cuộc sống của người Khmer nơi đây đã khó càng thêm khó, việc giải quyết việc làm 

ở nơi chôn nhau cắt rốn không thể giải quyết được và vì vậy, nhiều địa phương như Trà 

Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang thanh niên người Khmer đã thực hiện những đợt di trú để 

tìm cơ hội sinh kế mới, phần còn lại chủ yếu là người già, yếu bám đất, bám quê, điều 

này gây khó khăn lớn trong thực hiện TC thu nhập, sản xuất sản phẩm hàng hóa của 

vùng NTM. Đây là những khó khăn vừa dán tiếp và vừa trực tiếp khi mà họ là chủ thể 

xây dựng NTM.  

3.3.2.2. Địa bàn sinh sống của người Khmer với điểm xuất phát thấp 

Khu vực sinh sống của người Khmer chủ yếu có điểm xuất phát thấp và rất thấp về 

điều kiện phát triển KTXH của vùng; cơ sở hạ tầng có đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh, 

thiếu hẳn các dịch vụ để nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Hơn 
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nữa, hầu hết TN Khmer sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, đây là ngành nghề phụ 

thuộc rất nhiều vào thiên nhiên nên có nhiều rủi ro cao, nhất là trong tình hình thời tiết 

khắc nghiệt và biến đổi khí hậu như ngày nay. Sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và 

tập quán sinh hoạt, tay nghề thấp, thông tin thị trường lao động ít có khả năng tiếp 

cận…là những khó khăn cho lao động người Khmer khi chuyển đổi ngành nghề. Hiệu 

quả thực hiện các chính sách về xóa đói, giảm nghèo chưa thật bền vững, chênh lệch 

giàu - nghèo giữa TN Khmer với các TN khác còn cao; tác động của biến đổi khí hậu 

cùng các vấn đề thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm, thu nhập 

thấp…làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của TN. 

3.3.2.3. Trình độ dân trí người Khmer không đồng đều 

Tỷ lệ nhập học của TN Khmer có xu hướng giảm dần so với các bậc đào tạo, bậc 

đào tạo càng cao thì tỷ lệ nhập học càng giảm, cụ thể, “tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi ở 

bậc tiểu học “đạt 99,15%, bậc trung học cơ sở 86,4% và bậc trung học phổ thông 

50,9%, bậc Cao đẳng 0,9% và bậc Đại học 1,1%” (Ủy Ban Dân tộc, tlđd (6), trang 17). 

Nhìn vào số liệu trên hiểu rằng, tỷ lệ người Khmer có trình độ chuyên môn cao là rất 

thấp chỉ chiếm một con số rất khiêm tốn khoảng 2% trên tổng số dân, điều đó đồng 

nghĩa rằng tỷ lệ lao động qua đào tạo của người Khmer mờ nhạt, chủ yếu là lao động 

phổ thông và chất lượng nguồn nhân lực kém làm cho thu nhập ở dưới mức trung bình, 

thấp và rất thấp. Nó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự nghèo khó của người Khmer và từ 

nguyên nhân này làm cho TN Khmer rơi vào vòng lẫn quẩn thất học dẫn đến nghèo khó 

và nghèo khó dẫn đến thất học làm cho trình độ dân trí người Khmer rất thấp. Có thể 

nói, trình độ dân trí thấp là một trở lực lớn TN, nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân 

dẫn đến sự thịnh, suy của một TN và Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi một DT dốt là một DT 

yếu, đó là chân lý của thời đại. Trước hết, đối với người Khmer trình độ dân trí thấp là 

sức ép tương lai sẽ rất lớn và chính họ đã từ bỏ một cơ hội việc làm có thu nhập ổn 

định, những ẩn khuất của cuộc đời họ không tìm lời giải đáp được, quyền lợi, bổn phận 

của mình có thể bị xúc phạm và không thể tự bảo vệ lấy khi kiến thức kém. Hơn thế 

nữa, chữ viết, ngôn ngữ sẽ dần bị mai một và nguy cơ bị đồng hóa không khó để diễn ra 

khi mà “thế giới phẳng” đang chi phối mạnh đến đời sống các DT trên toàn thế giới. 

Thứ hai, trong thời kỳ hội nhập như hiện nay trình độ thấp sẽ là rào cản lớn ngăn không 

để TN Khmer hội nhập với thế giới và khu vực, lẫn quẩn với ruộng đồng, phum, srok 

dẫn đến kinh tế TN bị đơn điệu, sản xuất vẫn theo lối tư duy cũ là tự cung, tự cấp, sản 

xuất hàng hóa kém hoặc không có…làm cho đời sống TN vốn nghèo thì càng thêm 
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nghèo. Thứ ba, dân trí thấp là nguy cơ mai một những GTVH của người Khmer vốn đã 

phát triển khá rực rỡ ở khu vực TNB, người am tường về GTVH TN ngày một ít dần, 

nghệ nhân trong các lĩnh vực của đời sống văn hóa ngày một khan hiếm…..Bởi những 

hoạt động cơm, áo, gạo, tiền đã chi phối tuyệt đối trong tư duy của họ. Có những vùng, 

thanh niên phải di trú để tìm đường sinh kế nên khả năng lưu truyền của văn hóa Khmer 

trong giới trẻ ngày một khó khăn hơn. Người đương đại thì loay hoay vất vả với cuộc 

sống hiện tại, thế hệ tương lai thì thiếu vắng, mù chữ thì đeo bám trong TN ….nên 

những GTVH tốt đẹp của người Khmer dần tan biến là nguy cơ rất cao. Tất cả những 

hạn chế về dân trí là những khó khăn có lúc tiềm ẩn, có lúc hiện rõ đã, đang và sẽ đe 

dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của TN và đồng thời ảnh hướng lớn đến chất 

lượng xây dựng NTM trong vùng người Khmer đang sinh sống.       

3.3.2.4. Không gian văn hóa truyền thống bị phá vỡ 

Cư trú phum, srok là hình thức cư trú “đặc hữu” của người Khmer không bị pha 

lẫn với bất cứ TN nào, kể cả TN Khmer ở Campuchia. Và hình thức cư trú này đã chi 

phối tuyệt đối trong đời sống người Khmer suốt nhiều thế kỷ qua, là loại hình cư trú 

chiếm nhiều ưu thế nhất của TN. Nhưng từ đầu thế kỷ XX đến nay, hình thức cư trú 

phum, srok thuần Khmer đang dần bị thay thế vị trí độc tôn. Sự tác động của thời gian, 

điều kiện sinh kế…đã, đang và dần phá vỡ loại hình cư trú này, thay thế vào đó là 

phum, srok theo cấu trúc hỗn hợp, đan xen nhiều TN trong khu vực như Việt – Khmer – 

Hoa hay Việt – Khmer, Khmer – Hoa…ưu thế hơn cả là cấu trúc phum, srok Việt – 

Khmer bởi lẽ hai TN này có cùng chung điều kiện sinh kế đó là NN trồng lúa nước. Tuy 

nhiên với đặc điểm tự nhiên, địa hình của mỗi địa phương khác nhau cũng sản sinh ra 

hình thức tụ cư mới như: sống ven lộ, ven sông hay ven đô…với những hình thức tụ cư 

này thì có sự đan xen nhiều TN như Việt – Khmer – Hoa mặc dù không nhiều, bởi lẽ 

chỉ những người của TN Khmer ưa thích hoạt động mua bán thì hình thức tụ cư này mới 

diễn ra và phát triển. Đây có thể nói là những dấu hiệu ban đầu và là cơ sở quan trọng 

để thấy sự phá vỡ cấu trúc phum, srok thuần Khmer đang, sẽ tiếp tục bị phá vỡ nhất là 

trong thời kỳ đẩy mạnh HĐH NT như ngày nay, khi mà mở đường, ĐT hóa đang tiến về 

NT và khả năng xóa sạch dấu vết cấu trúc của phum, srok diễn ra ngày càng mạnh hơn.  

Văn hóa nói chung, văn hóa TN nói riêng được xem như là một “cơ thể sống”, 

luôn luôn vận động và phát triển, cũng có thể là thụt lùi hoặc bị triệt tiêu, cho nên cần 

phải tạo một không gian văn hóa an toàn để phát triển. Nhưng vì sự phát triển của 

KTXH và nhu cầu cộng cư TN diễn ra từng ngày theo mức độ và chiều hướng tăng dần 
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đang đe dọa trực tiếp đến không gian “sinh tồn” truyền thống của văn hóa TN Khmer, 

đây là vấn đề rất đáng báo động trong suốt thời gian qua.  

Hiểu rằng, sự phá vỡ cấu trúc phum srok cũng có những ưu điểm nhất định như: phá 

bỏ đi những tư tưởng bảo thủ, giáo điều, lạc hậu; tư tưởng cục bộ, khép kín TN, tư tưởng 

xa lạ với xu thế vận động và phát triển của xã hội…cuộc sống đan xen làm cho tình đoàn 

kết của người Khmer ngày càng được mở rộng và từ đó có thể bổ sung làm phong phú 

thêm văn hóa truyền thống TN. Tuy nhiên, một khi cấu trúc phum, srok Khmer bị phá vỡ 

một phần hoặc có thể là hoàn toàn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không chỉ ảnh hưởng đến văn 

hóa TN Khmer mà hàng loạt các vấn đề xã hội khác cũng kéo theo diễn ra. 

Một là, khi tiến hành HĐH NT hoặc ĐT hóa NT diễn ra thì mở đường, lấn dần vào 

đất của phum, srok, đất chùa làm phá vỡ cấu trúc tuyền thống của phum, srok và dẫn đến 

hàng loạt những giá trị tốt đẹp của TN mà phum, srok đã dung dưỡng trong suốt nhiều thế 

kỷ qua cũng bị phá vỡ theo như: tính bền chặc của phum, srok cũng dần dần phá vỡ; vai 

trò của mê phum, mê srok giảm dần làm cho tính tương trợ, đoàn kết của phum, srok 

cũng theo đó mà dần tan biến và mỗi người, mỗi gia đình tự tìm đường sinh kế của riêng 

mình, trong lĩnh vực này thì nét văn hóa tốt đẹp như dần công, đổi công của cộng đồng 

mất đi giá trị và trở thành vô nghĩa; mọi việc vui buồn của gia đình trong phum, srok 

không còn là việc chung của phum, srok nữa thay vào đó là việc riêng của cá nhân và gia 

đình; cái nôi truyền thống giáo dục thế hệ trẻ của TN mất đi nền tảng vững chắc nên tình 

trạng tuổi trẻ Khmer không biết đọc, viết chữ viết của TN mình, không hiểu giá trị và ý 

nghĩa của những lễ hội truyền thống, ít quan tâm tính cố kết cộng đồng…là khá phổ biến 

hiện nay trong TN Khmer vùng TNB. 

Hai là, do cấu trúc phum, srok bị phá vỡ nên tình trạng đan xen các TN khác cùng 

cộng cư diễn ra ngày càng mạnh và kiểu phum, srok thuần Khmer hiện nay còn lại 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Chính vì vậy, việc cộng sinh văn hóa hay liên kết văn hóa không thể 

không diễn ra, điều này vừa có ưu điểm nhưng đồng thời cũng có nhiều hạn chế đối với 

những “nền văn hóa yếu” như văn hóa Khmer. Trước hết, cộng sinh văn hóa hay liên 

kết văn hóa làm cho các nền văn hóa thêm phong phú và đa dạng, tiếp thu thêm một nét 

văn hóa mới làm cho đời sống tinh thần của TN có thể tốt đẹp hơn, góp phần khắc phục 

những nhược điểm văn hóa TN, đồng thời những nét đẹp văn hóa của TN Khmer cũng 

có dịp phát huy và tỏa sáng. Nhưng bên cạnh đó, nếu quá trình chọn lọc không tốt, 

không phù hợp với truyền thống văn hóa TN Khmer thì những GTVH Khmer ngày bị 

mai một; những “nền văn hóa mạnh” (TN đa số) như Việt chi phối tuyệt đối trong đời 
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sống tinh thần của phum, srok có kiểu cộng cư đan xen bởi vì không gian văn hóa TN 

Khmer không còn; nhịp sống hối hả, những kiểu làm ăn bộp chộp của xã hội đương đại 

dần len lỏi vào từng phum, srok làm cho tính thật thà, trong sáng, nhịp sống bình lặng 

của TN ngày càng giảm đi và thay vào đó lối sống giả giả, thật thật đan xen vào nhau 

gây ra tâm lý hoang mang và bần cùng trong tư duy TN.     

Ba là, nhịp sống nhanh của thời đại đang chi phối trong đời sống vốn tĩnh lặng của 

người Khmer, làm cho những giá trị truyền thống vốn có ngày bị mai một dần; tư tưởng 

trụ cột gia đình là nam nhân dần ảnh hưởng mạnh đến những gia đình người Khmer; tình 

trạng ly hôn cũng diễn ra không kém; rượu chè, cờ bạc len lỏi vào phum, srok làm cho 

không ít gia đình Khmer rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan; mù chữ và cuộc sống 

khốn khó đeo bám; di trú tìm đường sinh kế diễn ra mạnh…là những hệ lụy của sự phá 

vỡ cấu trúc phum, srok đang ảnh hưởng trực tiếp đến TN Khmer TNB hiện nay. 

Nói chung, phá vỡ cấu trúc phum, srok là phá vỡ hình thái cư trú vốn đã tồn tại 

nhiều thế kỷ qua, phá vỡ một GTVH cốt lỗi của văn hóa TN Khmer. Từ đây, có thể sẽ 

còn ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển văn hóa của TN, nó là rào cản lớn của quá 

trình bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp vốn có của TN Khmer. Đồng thời cũng là 

những khó khăn tiềm ẩn khi vận dụng những GTVH ấy vào tiến trình xây dựng NTM 

vùng người Khmer sinh sống ở TNB hiện nay.  

3.3.2.5. Việc di trú tìm đường sinh kế mới của người Khmer còn nhiều khó khăn 

Có khoảng 90% người Khmer sống ở vùng sâu, vùng xa và sản xuất NN là chính. 

Tuy nhiên diện tích đất sản xuất bình quân của của mỗi hộ ít, đời sống có nhiều khó 

khăn, nên không ít gia đình phải cầm cố, sang bán dần dẫn đến thiếu hoặc không có đất 

sản xuất. “Hiện nay vẫn còn 40.814 hộ thiếu đất, trong đó 5.952 hộ cần hỗ trợ về đất, 

34.862 hộ có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề” (Ủy Ban Dân tộc, tlđd (7), trang 17). 

Nhưng quỹ đất ở địa phương hầu như không còn, nên việc hỗ trợ đất sản xuất gặp nhiều 

khó khăn, giá đất cao hơn so với mức được Nhà nước hỗ trợ nên số đông người Khmer 

chưa được hỗ trợ. 

Mặt khác, biến đổi khí hậu gây thiệt hại đất sản xuất NN của các tỉnh ven biển vùng 

ĐBSCL là rất lớn. Theo công bố tình trạng hạn mặn ảnh hưởng đến sủa xuất của các địa 

phương năm 2017 thì Kiên Giang tổng diện tích lúa bị thiệt do hạn hán và xâm nhập mặn 

là 65.679 ha. Vào những năm ít nước, đến mùa khô nước mặn có thể xâm nhập vào sâu 

trong các sông tới 70 km làm ảnh hưởng đến khoảng 1,7 triệu ha đất ở khu vực ven biển 

gây nên tình trạng nhiễm mặn nguồn nước và đất; toàn tỉnh Trà Vinh có 12.346 ha/18.332 
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ha lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, tập trung ở huyện Trà Cú, 

Cầu Ngang, Tiểu Cần, Châu Thành, Duyên Hải và TP Trà Vinh; tỉnh Sóc Trăng năm 

2018, do ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch, bị ảnh hưởng 

và thiệt hại khoảng 4,8 tỉ đồng. Cách đây 3 năm 6/11 huyện, thị xã ở Sóc Trăng bị mặn 

xâm nhập, độ mặn cao nhất hơn 10‰. Toàn tỉnh có hơn 10.000 ha lúa bị ảnh hưởng mặn 

và hạn, trong đó có 902 ha bị mất trắng, thiệt hại ước tính khoảng 38,9 tỷ đồng. Trong 

những năm tới, người Khmer, nhất là các hộ sinh sống tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa 

và bãi ngang ven biển theo “dự báo sẽ có 1.808 hộ bị mất đất sản xuất, 270 hộ cần cơ cấu 

lại sản xuất, với diện tích 271,95 ha bị ảnh hưởng do tác động của biến đổi khí hậu” (Ủy 

Ban Dân tộc, tlđd (8), trang 17).  

Ngoài ra, công tác đào tạo giải quyết việc làm hiện nay ở các Vùng NT người 

Khmer TNB, nhất là việc làm tại chổ đạt hiệu quả thấp. Nhiều lao động được đào tạo 

nhưng không có việc làm hoặc làm những việc không phù hợp với ngành nghề được đào 

tạo. Việc kết nối đào tạo với giải quyết việc làm chưa được quan tâm đúng mức.  

Trước những khó khăn như trên, việc tìm đường sinh kế mới là một giải pháp tình 

thế cứu cánh cho cuộc sống khó khăn và bế tắc ở quê nhà, là cơ hội để người Khmer thoát 

khỏi cảnh bần cùng, khó khăn khi mà bám đất, bám quê không thể mang đến sự đầy đủ, 

no ấm do ít đất sản xuất, mùa màng thất bát, giá cả bấp bênh, sâu bệnh gây hại ngày càng 

nhiều, xâm nhập mặn diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn….rời quê tìm đến các khu công 

nghiệp và khu chế xuất có lẽ là biện pháp hữu hiệu cho đến thời điểm hiện tại. Thực tế tác 

giả ghi nhận tại Ấp Nước Mặn, Xã Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng (xem 

phụ lục 14,15) là nơi nghèo nhất huyện có khoảng 700 hộ gia đình, có tới 300 – 400 hộ 

không có đất ở…họ phải sinh sống dọc theo bờ kênh, không có việc làm, không có đất 

sản xuất…nên phải sinh sống bằng cách làm thuê theo ngày. Nhưng trong giai đoạn hiện 

nay việc cơ giới hóa trong sản xuất NN đã diễn ra một cách mạnh mẽ nên không còn việc 

làm và sự dí trú lên Bình Dương làm ăn để tìm đường sinh kế mới là một tất yếu và diễn 

ra khá rầm rộ ở vùng quê này. Người Khmer trẻ quyết chí ra đi tìm đến các khu công 

nghiệp, khu chế xuất để mong sao có sự đổi đời, con cháu họ sau này được tốt hơn. 

Nhưng thực tế ở nơi mà họ cho là “thiên đường” của cuộc sống mới cũng không đơn 

thuần nhẹ nhàng như suy nghĩ, bởi với một xuất phát điểm thấp, mù chử nhiều và thiếu 

vắng gần như hoàn toàn các nguồn vốn sinh kế - ngoại trừ sức khỏe nên công nhân 

Khmer nơi đây phải làm đảm nhận những phần việc nặng nhọc, điều kiện sống chật hẹp; 

sống một cuộc sống xa quê, xa cái nôi văn hóa của TN ….làm cho cuộc mưu sinh thêm 
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đầy gian nan, thử thách xuất hiện ngoài ý muốn đó là: môi trường lao động không còn 

thời gian nhàn rỗi nên không thể hoạt động trong lĩnh vực văn hóa TN. Việc hưởng chế 

độ nghỉ lễ, tết không trùng hợp với tập quán của TN, làm cho họ xa rời những hoạt động 

văn hóa truyền thống mà lẽ ra họ là người có trách nhiệm gìn giữ, tôn thờ. Điều đó đã làm 

cho những người xa quê tỏ ra ngay ngáy, những bậc lão thành, những người có con em đi 

lạo động xa, những người ở tuổi xế chiều luôn băng khoăng, lo lắng về gìn giữ và bảo tồn 

văn hóa truyền thống của TN. Họ không rõ về lâu về dài TN mình còn gìn giữ được bản 

sắc văn hóa truyền thống đến đâu, những giá trị từ cha ông để lại còn lưu truyền ra sao, 

những trăn trở đó luôn được đặt ra và suy ngẫm. 

Rồi đây, những đứa trẻ đang theo chân cha mẹ nó tìm đường mưu sinh ở các khu 

công nghiệp sẽ không có điều kiện để được dung dưỡng trong môi trường văn hóa truyền 

thống TN, ít được nghe tiếng mẹ đẻ, không được học tiếng nói và chữ viết của TN …kể 

cả cha mẹ nó (những thanh niên độ 25, 26 tuổi) chưa hiểu nhiều về văn hóa truyền thống, 

chưa viết thạo tiếng mẹ đẻ, chưa am tường các tập tục, lễ hội…lại sống chen chút trong 

môi trường đời sống công nhân chật hẹp sẽ làm cho họ sao nhãng đối với GTVH của TN 

mình và cũng từ đây, các giá trị ấy ngày càng mờ nhạt, ít chi phối trong người Khmer trẻ 

ở các khu công nghiệp dẫn đến tan biến, mất dần ở nơi sống mới. Mất đi những GTVH ấy 

chính là mất đi một nguồn lực vô cùng quan trọng trong xây dựng NTM ở quê nhà, bởi lẽ 

ý thức xây dựng quê hương bị mai một, sự dịch chuyển rất lớn sức lao động từ NT đến 

các khu công nghiệp, các nguồn lực tài chính vốn có trong đời sống công nhân sẽ không 

có điều kiện đóng góp trực tiếp cho địa phương trong công cuộc xây dựng NTM, có 

chăng cũng chỉ đóng góp một phần kinh tế, tài chính vào xây dựng nhà ở theo chuẩn 

NTM. Và sự di trú đó, cũng chỉ đảm bảo chủ yếu cho sự phát triển của mỗi cá nhân, gia 

đình theo một lối sống của đời sống công nhân vất vả và nghèo khó. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 3  

TNB là vùng đất có rất nhiều điều kiện tự nhiên và XH mang tính đặc thù riêng biệt, 

địa hình tương đối bằng phẳng, nhưng bị chia cắt mạnh bởi các nhánh sông hạ lưu dòng 

MêKong. TN Khmer TNB sinh sống tập trung ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, tuy 

nhiên họ đã gắn kết trong suốt chiều dài lịch sử hình thành TN qua ngôi chùa của mình và 

ngôi chùa Khmer là nhà, là điểm tựa tinh thần TN vượt qua nhiều gian nan và thử thách để 

xây dựng phum, srok trở thành cái nôi văn hóa TN. Từ đây, rất nhiều GTVH khác của TN 

được lưu giữ và phát triển đến ngày nay.  

Phát huy GTVH TN Khmer vùng TNB vào xây dựng NTM thời gian qua đạt được 

những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tiến độ xây dựng NTM 

vùng người Khmer sinh sống, nhất là vai trò chủ thể của người Khmer TNB được xác 

định rõ thông qua nhà chùa, những người có uy tín và những GTVH tiêu biểu khác phục 

vụ tốt cho quá trình xây dựng NTM vùng người Khmer sinh sống cũng như cho phát 

triển. Tuy nhiên, ở nơi có đông người Khmer sinh sống trên nhiều phương diện khác 

nhau, các địa phương TNB, có lúc, có nơi chưa được đề cao và vận dụng những GTVH 

TN vào xây dựng NTM đúng mức, xứng tầm, dẫn đến hiệu quả còn thấp, chất lượng 

không cao và ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn vùng. 

Từ những kết quả, kinh nghiệm ở những địa phương vùng TNB trong việc phát huy 

sức mạnh nội sinh TN vào quá trình xây dựng NTM phải chú ý và khắc phục triệt để 

những rào cản đặt ra khi vận dụng GTVH Khmer TNB trong bối cảnh mới hiện nay. 
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CHƢƠNG 4: 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ 

KHMER TRONG XÂY DỰNG NT MỚI Ở TÂY NAM BỘ 
 

4.1. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát huy giá trị văn hóa Khmer trong 

xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ 

4.1.1. Tác động tích cực 

4.1.1.1. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước  

Trong những năm qua, nhất là từ năm 2006 trở về trước, Đảng và Nhà nước đã ban 

hành nhiều chủ trương, chính sách cho đồng bào DT thiểu số; trong đó có TN Khmer; đặc 

biệt là chính sách về giáo dục, nâng cao dân trí ở vùng đồng bào DT luôn được quan tâm 

đặc biệt. Nhiều trường lớp ở vùng đồng bào Khmer đã và đang được xây dựng khang 

trang, chất lượng giáo dục dần được nâng cao, số lượng học sinh là người Khmer không 

ngừng tăng qua các năm. Bên cạnh đó, sự quan tâm trong việc giữ gìn, phát huy ngôn ngữ 

cho đồng bào Khmer Nam bộ thông qua việc giảng dạy song ngữ Việt – Khmer được đặt 

biệt chú trọng và Trường đại học Trà Vinh thành lập, đưa hoạt động Khoa Ngôn ngữ - 

Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ đã đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cho 

vùng đồng bào Khmer vùng TNB. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa, bảo 

tồn…được khai thác và phát huy tốt bản sắc văn hóa TN Khmer, hiện nay, cả vùng có 

hơn 10 Đài phát thanh, truyền hình của các địa phương và Trung ương tăng thời lượng 

phát sóng các chương trình bằng tiếng Khmer; nhiều báo Đảng địa phương ấn bản tiếng 

Khmer; báo ảnh Thông tấn xã Việt Nam đã phát hành song ngữ Việt - Khmer; các địa 

phương cũng đã phát hành báo chí Khmer miễn phí xuống tận khóm, ấp vùng đồng bào 

sinh sống, mở trang web phục vụ nhu cầu và nâng cao nhận thức của người dân. Ngoài ra, 

các lễ hội truyền thống luôn được bảo tồn, phát huy tốt, từ năm 2003 đến nay, cứ 2 năm 

một lần “Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Khmer Nam Bộ” được tổ chức như: Đua 

bò Bảy Núi, Đua ghe Ngo Sóc Trăng cũng được nâng tầm lên thành lễ hội cấp tỉnh, cấp 

khu vực, lễ  Ok – om – Bok Trà Vinh được công nhận là văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

Đặc biệt, trong số 462 ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ có hàng chục ngôi chùa có ý nghĩa 

tiêu biểu về lịch sử và văn hoá được Nhà nước hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để trùng tu và 

đưa vào danh mục xếp hạng…Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần 

Thơ được thành lập năm 2006 và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tại tỉnh 

Sóc Trăng, Trà Vinh hoạt động ngày càng nền nếp. Toàn vùng có 27 diễn viên, nghệ nhân 

là người TN Khmer được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú 

(Sơn Minh Thắng, 2017).  
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Sự chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội Vùng có đông đồng bào 

Khmer sinh sống thời gian qua, cho thấy những chính sách đầu tư đặc thù của Đảng, 

Nhà nước dành cho vùng đã phát huy hiệu quả và kịp thời thúc đẩy các mặt của đời 

sống NT Khmer phát triển. Đời sống kinh tế ổn định góp phần quan trọng cho đời sống 

văn hóa ngày một giàu thêm và từ đây các GTVH Khmer có điều kiện khôi phục và 

phát huy tốt vào tiến trình xây dựng NTM hiện nay.  

4.1.1.2. Tác động tích cực của công nghệ kỹ thuật số  

Trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người, Khoa học công nghệ đóng vai trò 

như một động lực vô cùng quan trọng, làm nên sự thay đổi to lớn trên nhiều lĩnh vực 

của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu và khoa học công nghệ trở thành lực 

lượng sản xuất trực tiếp do con người tạo ra và ứng dụng những thành tựu mới, tiên tiến 

về khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật 

số…phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH và từng bước phát triển kinh tế tri thức 

của mỗi quốc gia, DT. 

"Thế giới nằm trên mười ngón tay bạn", câu nói cửa miệng của nhà tỷ phú Bill 

Gates đã nói lên sức mạnh khuynh đảo thế giới của nền công nghệ số suốt 30 năm qua. 

Thuở ban đầu, con người tìm cách tiếp cận và xâm nhập thế giới công nghệ, nhưng dần 

dần, công nghệ lại chi phối mạnh mẽ cuộc sống con người. Đối với các TN Việt Nam 

nói chung, người Khmer nói riêng, cách mạng khoa học công nghệ cũng đã từng ngày, 

từng giờ tác động trực tiếp đến đời sống văn hóa tinh thần của họ thông qua những thiết 

bị điện tử có trong nhà hay ngay cả những chiếc điện thoại cầm tay cũng mang những 

thông điệp thông tin đến với TN Khmer. 

Thông qua công nghệ, đặc biệt công nghệ viễn thông góp phần đáng kể trong việc 

gìn giữ những GTVH TN, thiết bị công nghệ ghi lại những hình ảnh sóng động, những 

điệu múa của TN Khmer, cách sống, cách sinh hoạt, hoạt động kinh tế…và thông qua 

công nghệ truyền hình đã trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý và giám sát xã hội nói 

chung và TN Khmer nói riêng, tạo lập và định hướng dư luận, giáo dục và phổ biến kiến 

thức, phát triển văn hóa TN …và cũng nhờ các thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại từ 

truyền hình nên có thể truyền trực tiếp cả hình ảnh và âm thanh trong cùng một thời gian, 

cùng một sự kiện, sự việc và có thể hàng triệu người trong và ngoài quốc gia, DT cùng 

thưởng thức trong một khung giờ nhất định… 

Hiện nay, khu vực TNB nói riêng và cả nước nói chung các phương tiện truyền thông 

từng giờ phát sóng đều có sự quan tâm và chú trọng đến văn hóa các DT, trong đó có 
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truyền bá GTVH của TN Khmer và thông qua đây, GTVH Khmer một lần nữa tiếp tục 

được truyền bá đến công chúng trong và ngoài nước. Không những vậy, thông qua những 

thước phim, những tư liệu âm thanh, những hình ảnh…là phương tiện để lưu truyền GTVH 

truyền thống Khmer của TN đối với thế hệ trẻ trong cộng đồng và đây sẽ là tư liệu quý, bài 

học rất giá trị để truyền đời của TN. Có thể nói khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 

truyền thông là sức mạnh thần kỳ tác động rất mạnh đến văn hóa nói chung và văn hóa 

Khmer nói riêng. 

Từ những GTVH TN lưu truyền trong nhân gian, từ những tấm gương sáng của cá 

nhân hay phum, srok người Khmer đóng góp vào quá trình xây dựng NTM thông qua 

các phương tiện truyền thông hiện đại có khả năng thông tin nhanh chóng, kịp thời hơn 

đến với công chúng gần xa và sẽ có tác động mạnh mẽ, không chỉ riêng TN Khmer, mà 

còn tác động đến các TN khác trong phạm vi cả nước về những tấm gương, vượt khó, 

tiêu biểu trong xây dựng NTM. 

Nhìn chung, công nghệ truyền thông ngày nay có thể nói là một phần của cuộc sống 

không thể thiếu đối với con người hiện đại, nó là phương tiện giải trí hữu hiệu, là điều 

kiện giao lưu giữa các quốc gia, DT, là cầu nối thế hệ của con người xưa và nay…Thông 

qua phương tiện khoa học kỹ thuật, GTVH các TN được lưu truyền nguyên vẹn và tiếp 

tục phát huy mạnh mẽ trong mọi thời đại.   

4.1.2. Tác động không tích cực 

4.1.2.1. Tệ nạn xã hội  

Cả TN theo Phật pháp, cuộc sống gắn liền với ngôi chùa và được các vị sư răn dạy 

hàng ngày, nên về cơ bản đời sống NT Khmer TNB từ lâu khá thanh bình, an toàn, cuộc 

sống NT khá thanh nhàn, tĩnh lặng. Môi trường sống NT Khmer khi ấy là nơi lý tưởng để 

người dân ĐT tìm về để hưởng thụ sự thanh thản, an lành sau những ngày lao động căng 

thẳng, mệt nhọc. Các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, HIV/AIDS, mại dâm... dường 

như chỉ là sản phẩm riêng có và tính đặc thù của thanh niên theo lối sống ĐT. Tuy nhiên, 

trong những năm gần đây, những hiện tượng trên đã len lỏi ở những vùng NT người 

Khmer đang sinh sống.  

Hiện tượng thanh niên Khmer nơi chốn bình yên đã hấp thụ những tệ nạn xã hội 

lại khá phổ biến hiện nay và có chiều hướng phát triển trong tương lai theo hướng mất 

kiểm soát và môi trường văn hóa NT ngày một biến đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn 

và điều này có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau: 



128 

 

Một là, quá trình xây dựng NTM và định hướng NN ở NT theo hướng cánh đồng 

mẫu lớn, đưa cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất NN ngày một mạnh 

hơn. Và điều này lẽ hiển nhiên làm dôi dư ra một lượng lao động NN đáng kể ở NT hay 

nói đúng hơn là người Khmer NT thất nghiệp chiếm tỷ lệ ngày càng lớn và việc nhóm 

lao động này tìm đến môi trường lao động mới là hiển nhiên không thể cưỡng lại được 

như: các khu công nghiệp, khu chế xuất, hoặc các vùng thành thị tìm việc làm. Tại 

những môi trường vốn rất xa lạ đó, nhóm cộng đồng người Khmer này dễ dàng tiếp xúc 

những GTVH và phản văn hóa, trong khi họ chưa được trang bị những kỹ năng sống 

cần thiết. Chính vì lẽ đó, họ dễ dàng vướng phải các tệ nạn xã hội. Và khi trở lại quê 

nhà, họ mang theo cả những “vốn liếng” được hấp thụ ở thành thị thiếu nhân văn phổ 

biến tại vùng thôn quê vốn yên ả của người Khmer. 

Hai là, có thể nói tốc độ ĐT hóa NT diễn ra mạnh mẽ ở những vùng có đông 

người Khmer sinh sống nên giá đất ngày một lên cao, nhiều ND Khmer không bền tâm, 

vững chí, thấy lợi trước mắt mà bán đi mảnh đất đang canh tác của mình và bỗng chốc 

trở thành “tỷ phú” nhờ tiền bán đất hoặc đền bù. Điều này dẫn đến những biến đổi nhanh 

chóng tâm lý của người ND, thật sự, họ chưa chuẩn bị tâm lý để có thể quản lý số tiền mà 

trước đây họ không dám mơ đến. Vì vậy, một bộ phận không nhỏ sa vào ăn chơi, tiêu xài 

phung phí để thỏa mãn khao khát hưởng thụ của bao ngày tháng nghèo thiếu trước đó. 

Thế là người giàu, vì tiêu tiền mà mắc tệ nạn xã hội, người nghèo vì kiếm tiền cũng 

không thoát khỏi tệ nạn xã hội. Cái vòng luẩn quẩn này cứ bám riết lấy người dân với vốn 

học vấn còn thấp (Trần Hoài Anh, 2015). 

4.1.2.2. Những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng mờ nhạt 

Văn hóa cổ truyền NT Khmer là Nhà - Phum, srok – Ngôi chùa, mối quan hệ này đã 

định hình bền vững trong đời sống xã hội NT Khmer Vùng TNB. Đó là sự gắn bó, sự mở 

rộng và phát triển của cộng đồng xã hội từ điểm xuất phát, tế bào của xã hội người Khmer 

vẫn là nhà, một mô hình vật thể của đời sống gia đình Khmer, tiến đến là cộng đồng 

phum, srok – ngôi chùa là đặc trưng cho đời sống xã hội NT. Bước vào thời kỳ xây dựng 

NTM, văn hóa cổ truyền này đã biến đổi, nhà - gia đình ở vùng NT Khmer vẫn tiếp tục 

giữ vững chức năng kinh tế và chức năng xã hội - giáo dục của gia đình Khmer. Tuy 

nhiên, hình thức gia đình gắn liền với cấu trúc phum, srok truyền thống với nhiều thế hệ, 

cùng dòng họ sinh sống sẽ không còn tồn tại. Thay vào đó, gia đình với tư cách là hạt 

nhân đơn lẻ với kiểu Làng Việt Nam Bộ là phổ biến trong cộng đồng xã hội ở NT Khmer 

và cuộc sống của mỗi gia đình như một tiểu môi trường văn hoá trong cộng đồng văn hóa 



129 

 

các TN Việt. Những khác biệt thế hệ, nhất là về tư duy, lối sống, lựa chọn giá trị có xu 

hướng tăng lên và gay gắt, đây chính là cơ sở để hình thành những mâu thuẫn, xung đột ý 

thức giữa các thế hệ trong TN Khmer hiện đại. 

Môi trường văn hóa NT Khmer vùng TNB, trong thời gian gần đây còn tồn tại 

thêm một thành tố quan trọng khác kết dính TN là văn hóa làng cũng đã len lỏi và chi 

phối trong đời sống người Khmer sống ven lộ hay ven sông. Đó là thứ rất xa xôi nhưng 

cũng lại rất gần gũi. Xa xôi đến mức mà cho đến nay chưa thể có sự định danh đầy đủ 

về nó. Gần gũi đến mức thấm vào máu thịt của những con người sinh ra và lớn lên ở 

miền quê TNB. Văn hóa làng là một thành tố quan trọng trong môi trường văn hóa NT 

Khmer ngày nay, yếu tố làm nên GTVH làng đó chính là tính cố kết cộng đồng làng - 

xã và được biểu hiện qua tình làng nghĩa xóm theo kiểu “tối lửa tắt đèn có nhau” và 

người Khmer ngày nay cũng đã nhắc nhiều đến ý niệm này hay câu nói “bán bà con xa 

mua láng giềng gần”….Từ sự thay đổi này dẫn đến mắt xích giữa nhà - phum, srok - 

ngôi chùa, nhất là phum, srok sẽ biến mất trong ký ức của thế hệ trẻ ngày nay. Thay vào 

đó là một cơ chế quan hệ xã hội mới được thiết lập, trong đó, lợi ích kinh tế là chất keo 

kết dính của các thành tố trong xã hội ở NT và đây cũng là một trong những biến đổi 

của những GTVH TN Khmer trong xây dựng NTM TNB hiện tại và tương lai.  

4.1.2.3. Sự tác động của điều kiện sản xuất  

Xuất phát từ nền văn minh NN, đặc biệt là trồng lúa nước, nền văn hóa DT nói 

chung, nền văn hóa Khmer nói riêng mang đậm dấu ấn NN trong văn hóa tuyền thống của 

TN và bám vào đất là hoạt động kinh tế chính của TN Khmer, từ đây đã tạo ra nhiều nét 

văn hóa truyền thống NN khá đặc sắc và họ có rất nhiều kinh nghiệm trong lao động sản 

xuất để lại cho con cháu muôn đời sau như: kinh nghiệm trong việc lựa chọn cây trồng 

phù hợp với môi trường tự nhiên và thông qua những thành ngữ, tục ngữ của người 

Khmer đã nhận thấy rõ điều đó. “Đất nhiều làm ruộng, đất ít trồng rau”, “trồng rau 

giồng ngắn, trồng cải giồng dài”…hay “Làm ruộng kịp lúc có mưa”, “Xuống giống kịp 

thời vụ như ca hát nhịp nhàng”… (Phạm Tiết Khánh, 2014, trang 49) và họ còn có kinh 

nghiệm quan sát côn trùng đón thời tiết “kiến bay thì trời mưa”; còn về kỹ thuật canh tác 

họ cũng để lại cho con cháu muôn điều kinh nghiệm như “Hành làm giồng, mướp làm 

giàn”, “Làm vườn phải biết chăm sóc, làm ruộng phải biết xem cỏ”, “Trồng dưa phải biết 

đào giồng, trồng hành phải biết nhổ cỏ”… riêng về kinh nghiệm đánh giá năng suất của 

vụ mùa “Ngẩn lép, cuối chắc hạt”, “Lúa gụt xuống khi chín thì được mùa, lúa thẳng ngọn 

thì mất mùa”, “Củ nhiều thì nức giồng”…(Phạm Tiết Khánh, tlđd (2), trang 50).  
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Người Khmer TNB luôn xem đất là đối tượng có vai trò quyết định đối với sự phát 

triển của đất nước, TN, là điều kiện kinh tế chính để phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy 

nhiên, do tác động của điều kiện thời tiết (xâm nhập mặn tăng cao) làm cho nhiều hộ 

ND Khmer thất mùa, kinh tế khó khăn dẫn đến tình trạng đất sản xuất bị mất dần và 

nghèo khó đang diễn ra trên bình diện rộng. Không còn đất sản xuất, đồng nghĩa rằng 

một bộ phận người Khmer trong độ tuổi lao động phải “ly hương” và “ly nông”, làm 

cho cơ cấu dân số mất cân đối nghiêm trọng, nhiều phum, srok dân cư chủ yếu là người 

già, phụ nữ và trẻ em, bộ phận lao động chủ chốt ở quê hương đều có độ tuổi tương đối 

cao và chủ yếu là phụ nữ, khó có khả năng học một nghề mới để chuyển dịch ngành 

nghề theo định hướng và sự hỗ trợ của địa phương. 

Chủ trương xây dựng NTM đã triển khai mạnh mẽ ở tất cả vùng NT trên phạm vi cả 

nước. Những chính sách mới, điều kiện mới sẽ thúc đẩy xã hội NT phát triển và ắc hẳn 

những luồng tư tưởng tiến bộ, làn sóng làm ăn mới, thiết bị kỹ thuật mới… sẽ về đến NT 

nói chung và NT Khmer nói riêng, tất cả những điều đó sẽ là động lực thúc đẩy NT có 

điều kiện phát triển ngang bằng với thành thị. Đây là điều tốt đẹp, nhưng do đặc điểm của 

lối sống, xã hội ở NT Khmer, vốn rất thụ động, chưa thích nghi ngay được với sự thay đổi 

này và những nhân tố văn hóa mới được TN Khmer TNB tiếp nhận không cùng một lúc 

như nhau đối với các lứa tuổi và đối với mọi giới. Vì vậy, có thể gây nên tâm lý thờ ơ 

trong quần chúng nhân dân đối với việc xây dựng NTM cũng như đối với sự phát triển 

của văn hóa TN là việc không thể tránh khỏi. 

Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người Khmer có cuộc sống ở quê rất bần 

cùng, những hoạt động kinh tế chính không còn xuất phát từ đất đai, môi trường sống 

truyền thống và điều kiện mưu sinh thay đổi… sinh hoạt văn hóa thay đổi hẳn sẽ thay 

đổi về tập tục văn hóa truyền thống và đến một ngày nào đó, lớp trẻ người Khmer 

không còn nhận ra nhau nếu không chung những hoạt động văn hóa của TN. 

4.1.2.4. Quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa ngày diễn ra mạnh mẽ  

Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng, cho đến nay không một TN nào tồn tại mà 

không có sự giao lưu văn hóa với TN khác và sự giao lưu văn hóa hẳn sẽ dẫn đến sự 

tiếp biến văn hóa diễn ra. Tiếp biến văn hóa vừa làm giàu thêm nền văn hóa TN bởi sự 

tiếp thu cái mới của nền văn hóa du nhập thành những yếu tố của văn hóa TN, nhưng 

cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự biến đổi văn hóa TN. Đó là kết quả không thể 

tránh khỏi, bởi các giá trị của nền văn hóa “yếu hơn” sẽ bị hòa lẫn hoặc trở thành một 

bộ phận trong nền văn hóa có vai trò chi phối mạnh trong đời sống xã hội, nó sẽ lấn lướt 
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văn hóa của những cộng đồng nhỏ dẫn đến tiếp biến và đồng hóa một cách tự nhiên mà 

cộng đồng nhỏ khó có thể nhận thấy được vì quá trình ấy diễn ra một cách chậm chạp, 

phù hợp phần nào với xu thế nhận thức của cộng đồng và từ đó tiến tới sự đồng hóa văn 

hóa và sự tiếp biến văn hóa hay đồng hóa văn hóa sẽ diễn ra liên tục, không có sự kết 

thúc. Đến lúc nào đó, đồng hóa văn hóa dẫn đến sự đồng nhất, pha trộn, làm cho văn 

hóa của nhóm nhỏ hòa lẫn vào văn hóa của nhóm trội hơn và việc này thường diễn ra ở 

những thế hệ kế tiếp.  

Quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa của người Khmer TNB diễn ra hàng thế kỷ 

nay nên việc pha trộn hay biến dạng các GTVH truyền thống là không tránh khỏi. Điều 

này có thể chứng minh thông qua việc sử dụng ngôn ngữ và khi được hỏi ngôn ngữ được 

sử dụng chính trên địa bàn sinh sống thì có 79,59% người Khmer trả lời rằng sử dụng 

song ngữ Khmer – Kinh, theo đó Kiên Giang có 66,91%, Trà Vinh 90,2%, Sóc Trăng 

81,15%. Chỉ có 15,10% sử dụng thuần tiếng Khmer; 5,31% sử dụng song ngữ Khmer - 

Hoa (Nguồn tác giả điều tra, tháng 8/2017). Hiểu rằng khả năng sử dụng song ngữ là điều 

rất đáng trân trọng, là điều tốt và là cần thiết trong thời kỳ hội nhập, điều này chỉ diễn ra 

“ở những gia đình công chức hay giáo viên, thường cha mẹ rất nỗ lực trong việc nói tiếng 

Việt với con em họ, nhằm tạo ra không khí song ngữ. Nguyên do chủ yếu là vì tiếng Việt 

có thể được sử dụng trong những tình huống liên quan đến việc học tập của con cái hay 

công việc có liên quan đến chính quyền, đoàn thể (Nguyễn Thị Huệ, 2008, trang 59). Cho 

là vậy, nhưng khi được hỏi có mong muốn học chữ Khmer không thì đối với TN Khmer 

có đến 12,62% trả lời rằng là không muốn học; 15,10% ngôn ngữ Khmer được sử dụng 

chính trên địa bàn các tỉnh TNB (Kiên Giang: 22,5%, Trà Vinh: 8,29%, Sóc Trăng: 

15,10%); 10,81% người Khmer cho rằng không quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy 

các GTVH vốn có của TN (Nguồn tác giả điều tra, tháng 8/2017)….Ngày nay, đối với 

những gia đình lai hai TN, việc dạy tiếng Khmer chưa được quan tâm, Cô Thạch Thị 

Sarahy, Hiệu trưởng Trường DT nội trú tỉnh Trà Vinh, nhận định: “đối với học sinh là 

con em thuần người Khmer thì không bàn, nhưng nếu học sinh có cha mẹ lai (số này hiện 

rất nhiều) không quan tâm đến tiếng nói Khmer thì lớn lên các em không thể nào nói 

được và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến mai một tiếng nói và chữ viết TN. Hay khi đi 

làm ăn xa, vào những dịp Chol Chnam Thmay, SenDonta…không được nghỉ mà chỉ được 

về quê khi đến Tết Nguyên đán….cũng làm cho văn hóa TN ngày mai một dần ở lớp trẻ 

ngày nay…” (Nguồn: tác giả ghi, người trả lời Thạch thị Sarahy (2017) và “Tiếng Việt là 

lựa chọn ưu tiên, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý thức của các em trong việc quyết định 
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ngôn ngữ để sử dụng cho từng phạm vi hoạt động. Hầu hết các em đều không có ấn tượng 

mạnh mẽ đến các bài thơ bằng tiếng Khmer…Hiện tượng song ngữ trong cộng đồng 

người Khmer ở Trà Vinh diễn ra hoàn toàn theo tính chất tự nhiên, có chiều hướng hòa 

nhập với tiếng Việt nhiều hơn” (Nguyễn Thị Huệ, tlđd (2), trang 59-60). Có thể do áp lực 

của xu thế quốc tế hóa hay một nguyên nhân nào khác. Nhưng nhìn vào kết quả số liệu 

nhận thấy, trong nội bộ TN cũng còn rất nhiều những hạn chế nhất định trong nhận thức 

của những cá nhân, nhất là trong giới trẻ, về vị trí và vai trò của GTVH tuyền thống vốn 

có của TN đối với việc bảo tồn văn hóa các DT Việt Nam. 

Ngoài ra, việc dạy tiếng Khmer còn nhiều hạn chế, tự phát trong các nhà chùa, hệ 

thống các trường DT nội trú tiếng Khmer chưa phải là môn học chính, trung tâm dạy 

ngôn ngữ Khmer chuyên sâu của Vùng TNB chỉ có một (Trường Đại học Trà Vinh), 

chưa được triển khai tốt, các lớp dân lập (ở các chùa) dạy tiếng Khmer và Pali chưa 

được sự quản lý và hỗ trợ từ Nhà nước. Việc trợ cấp cho giáo viên day tiếng Khmer tại 

các trường chùa hiện đang bị gián đoạn, tài liệu học tiếng Khmer ở bậc phổ thông trung 

học chưa được hoàn thiện. Mã ngạch đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer - Pali ở các cấp 

không đồng bộ, còn nhiều bất cập. 

Không nên cho rằng, việc giữ gìn, bảo tồn các GTVH Khmer là do nội bộ TN, tự 

bản thân TN phải bảo tồn, giữ gìn các GTVH của mình, mà từ đó để cho tình hình phát 

triển một cách tự phát. Không phủ nhận việc giữ gìn GTVH TN Khmer là do người 

Khmer có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thay thế, nhưng vai trò của Nhà nước và 

của các cơ quan chức năng, chuyên trách về văn hóa cũng rất quan trọng. Sự quan tâm 

của Nhà nước có ý nghĩa quyết định trong việc định hướng vấn đề giữ gìn, bảo tồn và 

phát huy các GTVH, đồng thời tạo cơ sở, điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

của việc vận dụng các GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB hiện nay. 

Không dừng lại ở việc sử dụng tiếng nói và chữ viết mà trong cách mặc thường 

phục hàng ngày của người Khmer không khác người Việt, ăn uống cũng có sự trộn lẫn 

giữa người Việt, người Khmer, người Hoa và trong các nghi lễ vòng đời của người 

Khmer cũng được giản lược theo văn hóa người Việt. 

“Trước đây, đám cưới của người Khmer là ngày vui của cả phum, là việc phải 

lo của mọi thành viên trong phum. Họ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ giã gạo, 

làm bánh, dựng trại, gánh nước, chẻ củi... rất đông lực lượng thanh niên trai 

gái, già trẻ đến phụ giúp. Đám cưới được tổ chức trong 3 ngày 3 đêm. Nhưng 

ngày nay, đám cưới không còn như trước nữa mà họ chỉ tổ chức một ngày một 
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đêm và được tổ chức trong phạm vi gia đình, người thân, hàng xóm. Các lễ 

thức trong đám cưới cũng được giảm bớt, hoặc chỉ thực hiện mang tính tượng 

trưng. Có những lễ được bỏ hẳn như trình báo, nhuộm răng, trình diện Neak 

tà, đón giờ tốt. Thay vào đó, là những yếu tố văn hóa của người Hoa và người 

Việt, như việc xuất hiện các cặp kim hui, đùi heo trước và đùi heo sau, thèo 

lèo (trong lễ hỏi và lễ cưới), cô dâu mặc áo dài, đội khăn vành dây, chú rể mặc 

comlê; cổng đám cưới treo bản tân hôn hoặc vu qui, phòng tân hôn được trang 

trí bằng giấy đỏ với những dòng chữ chúc phúc được viết bằng chữ Hán. … 

(Huỳnh Ngọc Thu, 2011, trang 42).  

Đó là những dấu hiệu biến đổi văn hóa trong đám cưới của người Khmer mà 

nguyên nhân là do sự tiếp biến văn hóa. Ngoài ra, các hoạt động kinh tế thì ngày nay 

người Khmer cũng đã hội nhập và học hỏi nhiều từ người Việt làm ăn mua bán, đi 

biển…Nói chung, hội nhập cùng phát triển là yêu cầu tất yếu khách quan của quá trình 

cộng cư. Nhưng quá trình ấy diễn ra trong hàng thế kỷ và những người Khmer trẻ sau này 

không nhận thức được đâu là văn hóa truyền thống của TN, đâu là văn hóa đến từ bên 

ngoài TN, đâu là giao lưu và tiếp biến…làm cho họ ngộ nhận những GTVH truyền thống 

của TN và đây cũng là nguyên nhân cơ bản làm cho giới trẻ Khmer sao nhãng với văn 

hóa truyền thống của TN Khmer ngày nay. Đây là áp lực của thời đại lên các nền văn hóa 

của các TN thiểu số Việt Nam nói chung, người Khmer nói riêng. Và cũng là khó khăn 

nhất đối với việc vận dụng những GTVH đó vào tiến trình xây dựng NTM hiện nay. 

4.1.3. Xu hướng biến đổi của giá trị văn hóa Khmer Tây Nam Bộ 

Trên cơ sở nhận diện những yếu tố tác động đến GTVH Khmer TNB, trong thời 

gian tới, từ tác động tích cực và tiêu cực ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến GTVH Khmer, làm 

cho những giá trị ấy có thể mờ nhạt, ít ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của TN. Từ đó 

làm cho việc phát huy GTVH Khmer vào công cuộc xây dựng NTM ở TNB sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn, nếu không muốn nói sẽ không phát huy được những giá trị ấy. 

4.1.3.1. Ảnh hưởng của đội ngũ sư sãi sẽ dần bị hạn chế 

Quá trình CNH, HĐH NN, NT của Việt Nam nói chung và vùng TNB nói riêng 

đang ngày càng trở nên tất yếu của nhịp sống hiện đại, cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong NN đã tạo nền tảng cho nền NN Việt Nam tăng dần sản lượng và 

chất lượng, sản xuất NN Việt Nam đang hướng dần đến sản xuất hàng hóa cung ứng cho 

thị trường trong và ngoài nước, đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc về 
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hàng nông sản của thế giới. Đây có thể nói là thành tựu to lớn của thời kỳ đổi mới hiện 

nay và từ đấy cũng xuất hiện các xu thế mới trong xã hội NT Khmer TNB như sau: 

Một là, làm cho tốc độ ĐT hóa NT diễn ra mạnh mẽ, lối sống ĐT đã len lỏi ảnh 

hưởng không ít đến những gia đình người Khmer NT TNB, sự chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế từ NN sang dịch vụ ngày càng quyết liệt hơn ở vùng NT người Khmer sinh sống làm 

cho họ không theo kịp với sự chuyển dịch này.  

Hai là, sự thay thế lao động chân tay trong NN bằng máy móc công nghiệp đã làm 

cho phần lớn người Khmer trong độ tuổi lao động mất việc ở NT….canh tác NN nhỏ lẻ 

của người Khmer không còn phù hợp với xu thế sản xuất hàng hóa, cộng thêm giá cả 

của nông sản bấp bênh làm cho không ít gia đình người Khmer rơi vào cảnh nợ nần và 

tình trạng bán dần đất NN để trả nợ diễn ra khá mạnh mẽ ở vùng người Khmer sinh 

sống. Không còn ruộng đất, không có việc làm ở quê nhà…dẫn đến xu hướng ly hương 

trong giới trẻ người Khmer TNB là xu thế mới và thực tế tại Ấp Nước Mặn, xã Long 

Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là minh chứng cho điều đó. 

Ba là, kinh tế của đất nước phát triển, ít nhiều phong tục tập quán truyền thống của 

TN Khmer TNB cũng dần bị biến đổi theo để phù hợp với bối cảnh mới và thực tế, 

thanh niên người Khmer hiện nay không bị ép buộc phải vào chùa đúng tuổi 20 và phải 

tu học tại chùa 3 năm như trước đây, họ có thể vào chùa tu học sớm hoặc muộn hơn và 

thời gian có thể vài ngày theo lễ, từ đó họ hoàn tục về nhà làm ăn, sinh sống, học 

tập…và tình trạng trong nhiều ngôi chùa, Sư Cả có tuổi đời rất trẻ, thường chỉ khoảng 

trên 30 tuổi, thiếu vắng người đi tu, số tu sĩ nhiều tuổi chiếm tỷ lệ thấp… diễn ra khá 

phổ biến ở các chùa Khmer TNB hiện nay.  

Và sự trẻ tuổi của Sư Cả, khả năng am tường Phật pháp có giới hạn, những lời 

khuyên răn, dạy bảo của Sư Cả ít tác động đến người lớn tuổi, giới trẻ TN …làm mất 

dần ảnh hưởng đến tín đồ. Đây phải chăng là một trong nhiều nguyên nhân quan trọng 

đưa đến tình trạng thiếu sự gần gũi, bỏ chùa, kể cả bỏ đạo để tin và nghe theo những lời 

khuyến dụ của người ngoài đạo (tập trung nhiều tại các huyện: Trà Cú, Duyên Hải, Tiểu 

Cần, Châu Thành, Càng Long…), dẫn đến tình trạng cải đạo của số ít người Khmer 

(Trần Hồng Liên, 2014). 

Từ những xu hướng đó, điều hành đời sống KTXH nói chung, vùng người Khmer 

sinh sống nói riêng đang theo quy luật mới (quy luật của sự phát triển), quy luật này đã 

chi phối mạnh mẽ và vai trò của nhà sư là cầu nối TN, là luật lệ, là nền tảng tinh thần 

dường như có xu hướng mai một và mất dần ảnh hưởng sẽ diễn ra trong thời gian tới ở 

TN Khmer TNB.  
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4.1.3.2. Cơ cấu xã hội sẽ thay đổi mạnh mẽ  

Với tốc độ tăng dân số như hiện nay, trong năm 2019, mỗi ngày Việt Nam tăng 

trung bình 2.570 người, dẫn đến mật độ dân số trung bình là 315 người/km
2
, tỷ lệ dân 

thành thị chiếm 35,92% (Nguồn https://danso.org/viet-nam), điều này sẽ gây nên những 

hệ lụy và những hệ lụy ấy sẽ đè nặng lên những vùng NT. Bởi lẻ, mật độ dân số thành thị 

tăng cao và xu hướng dịch chuyển dân số từ vùng này sang vùng khác, từ thành thị về 

NT…tất yếu sẽ xảy ra, đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ĐT hóa NT.  

Số dân tăng từng ngày, diện tích đất canh tác NN không tăng, để có thể đáp ứng 

được nhu cầu của sự phát triển thì tất yếu việc áp dụng NN công nghệ cao sẽ diễn ra phổ 

biến tại các vùng NT và vùng người Khmer đang sinh sống cũng không ngoại lệ. Quá 

trình này, sẽ có những chuyển biến mau lẹ và ngày một quyết liệt hơn, khi đó sức sản 

xuất của vùng NT Khmer được giải phóng, quá trình phân công lao động được đẩy mạnh, 

tạo thành giá đỡ vật chất cho biến đổi xã hội NT Khmer, trong đó cơ cấu xã hội. Nghĩa là 

cư dân thành thị, thành phần tôn giáo, mọi lứa tuổi, các tầng lớp xã hội, nghề nghiệp, 

trình độ học vấn…khác nhau và thậm chí TN tại những vùng NT Khmer sinh sống cũng 

sẽ thay đổi. Điều đáng lưu ý, sự biến đổi cơ cấu xã hội NT sẽ gợi cho chúng ta nhận thấy 

sự đa dạng thành phần trong xã hội của NTM, tính thuần nhất về TN, ngành nghề bị phá 

vỡ, nhiều thành phần ND, trí thức được phổ biến, NN công nghệ cao sẽ giữ vai trò chủ 

đạo…điều này làm cho những GTVH Khmer TNB sẽ thay đổi theo, nhất là những giá trị 

thuộc về truyền thống của TN như: văn hóa ăn, mặc, ở…âm nhạc, ca múa TN sẽ bị thu 

hẹp về không gian và đối tượng thưởng thức.  

4.1.3.3. Nguy cơ thất truyền nghề truyền thống có thể xảy ra  

Nghề truyền thống của TN Khmer TNB cũng khá đa dạng và phong phú, đánh dấu 

sự phát triển của TN trong hàng trăm năm qua tại vùng TNB, nó là sản phẩm của những 

làng quê thanh bình, yên ả của vùng đất chín rồng. Nghề truyền thống là một phần không 

thể thiếu trong tìm đường sinh kế của TN, góp phần quan trọng để chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, phát huy các GTVH, phát triển du lịch, tạo diện mạo mới cho làng quê và xã hội. 

Không những vậy, nghề truyền thống còn là bản sắc văn hóa của TN trong suốt chiều dài 

lịch sử hình thành và phát triển của TN Khmer TNB.  

Tuy nhiên, trong dòng chảy của nhịp sống hiện đại, các sản phẩm, hàng hóa tiện 

dụng, đa chủng loại được cung cấp đầy đủ tại các vùng quê của người Khmer TNB sinh 

sống hiện nay. Hơn nữa, các nghề truyền thống của người Khmer TNB như điêu khắc, 

hội họa, xây chùa, tạc tượng, làm mặt nạ, chế tác các họa tiết hoa văn theo văn hóa TN 
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…chủ yếu được sản xuất theo phương thức thủ công, máy móc thô sơ hoặc cần dựa vào 

bàn tay khéo léo của nghệ nhân để chế tác. Nhưng hiện nay, với sự phát triển của khoa 

học kỹ thuật, con người sáng tạo ra máy móc, thiết bị hiện đại, kĩ thuật tiên tiến có thể 

làm thay con người, mà sự tinh xảo, tỉ mỉ, sắc nét không thua nghệ nhân lành nghề, từ 

đó làm cho những nghệ nhân phải trang bị thêm máy móc, thiết bị cho quá trình chế tác 

của mình, nếu không sẽ bị tụt hậu so với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng hiện đại. 

Đây vừa góp phần tăng sức sản xuất, rút ngắn thời gian, tính thẩm mỹ tuyệt đối, hạn chế 

công lao động, giá cả cạnh tranh…làm cho người Khmer đương đại hầu như không còn 

nhu cầu để truyền nghề cho thế hệ sau.  

Bên cạnh đó, lãi suất từ nghề truyền thống rất thấp, không còn đủ sức nuôi 

sống gia đình, để mưu sinh, khiến phần lớn nghệ nhân người Khmer không còn kiên trì 

để bám nghề, dẫn đến nhiều lớp thợ tài hoa người Khmer TNB chuyển đi nơi khác kiếm 

sống, ai thuê gì làm nấy, nên đa số con em trong TN gần như “đoạn tuyệt” với nghề 

truyền thống để làm nghề khác, hoặc vào các khu công nghiệp để mưu sinh. Còn những 

người giữ nghề trong mỗi gia đình, dòng họ của người Khmer TNB chủ yếu là người 

cao tuổi, tuy đầu óc vẫn còn minh mẫn nhưng sức khỏe, nguồn lực tài chính và sự cập 

nhật công nghệ, thị trường hạn chế, nên việc mở rộng quy mô nghề truyền thống rất khó 

khăn, thậm chí là không thể.  

Đây là những dự báo rất cần sự quan tâm khi đi tìm những giải pháp cho việc phát 

huy những GTVH Khmer vào quá trình xây dựng NTM ở vùng người Khmer sinh sống. Vì 

đây là tiền đề dẫn đến sự thất truyền nghề truyền thống của TN Khmer TNB trong quá trình 

xây dựng NTM, một NT hiện đại đáp ứng tốt mọi nhu cầu sinh hoạt của người dân NT. 

4.2. Những khuyến nghị của việc phát huy giá trị văn hóa Khmer trong xây 

dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ 

4.2.1. Tập trung nâng cao dân trí cho tộc người Khmer 

Nhắc đến trình độ dân trí là chúng ta nhắc đến hệ thống tri thức toàn vẹn về văn hóa, 

hàm chứa những giá trị tinh thần của DT và thời đại. “Nâng cao trình độ dân trí là nâng 

cao các kiến thức về khoa học kỹ thuật, về toàn bộ thể chế chính trị, về Hiến pháp và 

pháp luật, về chuẩn mực đạo đức và luân lý, về quan điểm thẩm mỹ tiến bộ trong thưởng 

thức nghệ thuật và trong sinh hoạt đời thường. …” (Hồ Hoàng Hoa, 1993, trang 1). Và 

giáo dục trong tình hình hiện nay là giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH tiến tới 

hội nhập sâu với thế giới. Điều này rất có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, bởi lẽ CNH, 

HĐH có quan hệ mật thiết với toàn bộ sự nghiệp giáo dục, là động lực thúc đẩy giáo dục 

http://baodansinh.vn/gia-dinh.htm
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phát triển và ngược lại giáo dục tốt sẽ là nền tảng thúc đẩy để đưa sự nghiệp CNH, HĐH 

sớm thành công. Quan hệ này là quan hệ nhân quả, phát triển không ngừng trong mọi lĩnh 

vực của cuộc sống. “Mối quan hệ này diễn ra trong tiến trình đi lên của giáo dục, đem lại 

dân giàu, nước mạnh, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Cốt lõi của 

quan hệ này là nắm bắt những thành quả khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học 

xã hội - nhân văn và công nghệ thích hợp với nước ta và sử dụng những thành quả ấy một 

cách có lợi nhất cho CNH, HĐH (Phạm Văn Đồng, 1999)
9
. Do đó, giáo dục và khoa học 

luôn là những hoạt động trực tiếp đến nâng cao trí tuệ, nhận thực và có tác dụng mở mang 

dân trí. Trên nền tảng nhận thức ấy, giáo dục là đòn bẩy thúc đẩy mỗi cá nhân, cộng đồng 

người hay cả DT và loài người đi đến một tương lai tươi sáng hơn. 

Và trình độ văn hóa và trình độ tay nghề của một con người quyết định trực tiếp 

đến chất lượng của nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan 

trọng trong công cuộc phát triển KTXH của mọi quốc gia, DT. Trong mọi thời đại, 

muốn nguồn nhân lực trở nên tích cực và hiệu quả thì con người ấy phải có trình độ học 

vấn lẫn trình độ tay nghề cao và phù hợp với yêu cầu của từng ngành nghề. Đó là quy 

luật khách quan của vận động, phát triển và quá trình xây dựng NTM ở vùng người 

Khmer sinh sống cũng không nằm ngoài quy luật đó.  

Cho đến nay, phong trào xây dựng NTM đã diễn ra rất mạnh mẽ ở những vùng NT 

người Khmer sinh sống, nhưng cũng rất nhiều khó khăn do trình độ dân trí Khmer 

không đồng đều ở mức thấp. Mặc dù được sự đầu tư rất lớn của Đảng và Nhà nước, 

nhưng mạng lưới trường, lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học tại một số nơi người 

Khmer vẫn còn thiếu, chưa đạt chuẩn. Việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và 

hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên người Khmer ở một số địa phương 

chưa nhất quán; công tác giải quyết việc làm cho sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp gặp 

nhiều khó khăn… “hiện có khoảng 241.706 người Khmer không biết đọc, biết viết; tỷ lệ 

học sinh bỏ học cao, năm học 2016 - 2017, trên địa bàn có 1.840 em bỏ học, chiếm tỷ lệ 

khoảng 0,75% so với tổng số học sinh người Khmer các cấp của vùng” (Ủy Ban dân 

tộc, tlđd (9), trang 17). Với thực trạng mù chử của thế hệ hiện tại, bỏ học của thế hệ 

trẻ…dẫn đến những rào cản và đặt ra nhiều thách thức lớn đối với sự phát triển tương 

lai TN. Những rào cản ấy đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến chất lượng của công 

cuộc xây dựng NTM ở vùng người Khmer, bởi lẽ con người trong bộ phận nguồn nhân 
                                                 
9
 Phạm Văn Đồng (1999),“Giáo dục - quốc sách hàng đầu, tương lai của dân tộc”, http://thpttungthien.edu.vn/phong-gd-

dt/thanh-tra/giao-duc-quoc-sach-hang-dau-tuong-lai-cua-dan-toc.html, truy cập ngày 31/8/2018 

http://baodansinh.vn/dien-dan-van-hoa-c24/
http://thpttungthien.edu.vn/phong-gd-dt/thanh-tra/giao-duc-quoc-sach-hang-dau-tuong-lai-cua-dan-toc.html
http://thpttungthien.edu.vn/phong-gd-dt/thanh-tra/giao-duc-quoc-sach-hang-dau-tuong-lai-cua-dan-toc.html
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lực không có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp tương thích với yêu cầu nhiệm vụ xây 

dựng NTM đang đặt ra. Do đó, để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của công cuộc xây 

dựng NTM trong TN Khmer cần phải được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ dân 

trí cho cả TN nói chung và nguồn nhân lực  đang, sẽ bước vào tuổi lao động nói riêng. 

Để góp phần thực hiện tốt khuyến nghị, nên tập trung những cách làm cụ thể như sau: 

Một là, các cấp ủy và chính quyền địa phương nên chăng đánh giá hiệu quả họat 

động của các trường giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp DT nội trú trên địa 

bàn. Trong suốt thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ban hành rất nhiều Chủ trương và 

Chính sách góp phần nâng cao dân trí, phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người 

Khmer NT, làm cho dân trí người Khmer NT có bước cải thiện nhưng không đáng kể. 

Do vậy, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương nên có những đánh giá sát thực về 

hiệu quả những chương trình, dự án đã hỗ trợ cho người Khmer từ Trung ương đến địa 

phương. Trong đó tập trung phân tích làm rõ những hạn chế trong quá trình triển khai 

các dự án hỗ trợ trong giáo dục, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan của 

chương trình hỗ trợ, của cấp quản lý các dự án và ngay cả bản thân TN Khmer khi được 

thừa hưởng những dự án đó.  

Hai là, chú trọng hơn trong nâng cao trình độ học vấn và trình độ tiếng Khmer, để 

người Khmer có thể nhận thức đầy đủ về chủ trương xây dựng NTM, thiết nghĩ cấp ủy, 

chính quyền địa phương có thể tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao dân trí cho người 

Khmer trên cả hai phương diện đó là nâng cao trình độ phổ thông và trình độ tiếng 

Khmer. Bởi lẽ, nếu chỉ chú trọng vào tiếng Việt thì thế hệ trẻ Khmer có thể đạt được 

những trình độ cao, nhưng đối với tiếng mẹ đẻ họ sẽ không hiểu được nhiều. Giả dụ, 

người Khmer chỉ học được lớp 3 hoặc lớp 4 tiếng Khmer thì bản thân họ có nhận thức 

như người Việt (có trình độ lớp 3 hoặc lớp 4), biết rằng so sánh là khập khiễn, nhưng 

một người mà tiếng mẹ đẻ của mình ở trong tình trạng xóa mù chắc chắn sẽ không hiểu 

được những GTVH TN mình. Không những vậy, đối với người Khmer họ không thể 

đọc và hiểu được tiếng Pali (một giá trị bản nguyên của Phật giáo Nam Tông Khmer), là 

giá trị cốt lõi hình thành nên đức tính TN, nên ở mức độ nào đó, họ chỉ rập khuôn theo 

thế hệ trước. Do đó, việc triển khai mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cơ quan công 

quyền có thể tuyên truyền bằng cả hai thứ tiếng đó là tiếng Việt và tiếng Khmer để cho 

người lớn và lớp trẻ của TN hiểu và chung tay hành động theo Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng NTM. 
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Ba là, hỗ trợ dạy và học tiếng Khmer - Pali trong các chùa của TNB, trong đó tập 

trung như sau: cung cấp trang thiết bị giảng dạy: bàn, ghế, bảng, sách giáo khoa, hàng 

năm hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm bổ sung trang thiết bị giảng dạy và học 

tập; trợ cấp thỏa đáng cho giáo viên, nhà sư trực tiếp dạy chữ Khmer - Pali cho học sinh 

(tính theo tiết dạy) 

Bốn là, dạy và học chữ Khmer theo chương trình Khmer - Pali các cấp: thực hiện 

dạy và học chữ Khmer cho học sinh phổ thông các cấp; biên soạn hoàn thành 3 trình độ 

tiếng Khmer để tổ chức giảng dạy ở bậc trung học phổ thông, tương ứng với lớp 

10,11,12; quản lý chương trình dạy chữ Khmer tại các điểm chùa và tổ chức thi cử cấp 

giấy chứng nhận trình độ A, B, C như mô hình giảng dạy Anh ngữ, Pháp ngữ hiện hành; 

xây dụng chính sách nâng mức học bổng cho học sinh DT nội trú vài định mức hỗ trợ học 

sinh DT bán trú phù hợp với điều kiện thực tế; củng cố, mở rộng các trường (khoa) dự bị 

đại học; hỗ trợ học bổng, miễn học phí đối với sinh viên người Khmer trúng tuyển vào 

các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các 

khoa dự bị đại học, cao đẳng và các trường phổ thông DT nội trú; nâng cấp các trường tộc 

nội trú cấp trung học cơ sở thành trường tộc nội trú liên cấp trung học cơ sở - trung học 

phổ thông thuộc cấp huyện hoặc liên huyện; xem xét mở rộng đối tượng, địa bàn tuyển 

sinh ngoài xã đặc biệt khó khăn; sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách tín dụng đối với 

học sinh, sinh viên TN Khmer có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện theo Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007, theo đó nâng thời hạn trả nợ từ 12 lên 24 tháng kể từ 

ngày kết thức khóa học; đào tạo định hướng sau khi tốt nghiệp đại học. 

Tóm lại, công tác nâng cao dân trí cho người Khmer là một bước ngoặt rất gian 

nan và nhiều thử thách, phức tạp đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao trong cả hệ thống, 

đặc biệt là hệ thống chính trị cơ sở và cần được nhận thức thấu đáo những chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời có kế hoạch triển khai cụ thể không để tình 

trạng người Khmer bị thất học hoặc do hoàn cảnh kinh tế gia đình mà không thể đến 

trường, đến lớp. Mặt khác, bản thân TN Khmer phải nhận thấy rằng sự quan tâm của 

Đảng và Nhà nước là sự ưu ái đặc biệt đối với TN mà từ đó hướng phấn đấu trong cuộc 

sống, nuôi dạy con thật tốt, đảm bảo rằng không để tình trạng con bỏ học giữa chừng. 

Để thực hiện tốt khuyến nghị, ngoài hai chủ thể chính là chính quyền địa phương và 

phát huy tính tự thân TN. Cần hoàn thiện hệ thống sách giáo khoa, trang thiết bị dạy 

học để thống nhất trong giảng dạy và học tập trong TN. 
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4.2.2. Nâng cao nhận thức cho người Khmer  

Theo các nhà kinh điển Mác-Lênin thì nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng 

hiện thực khách quan vào trong bộ óc của con người, có tính tích cực, năng động, sáng 

tạo, trên cơ sở thực tiễn. Là cơ sở để con người có thể nhận biết, khám phá, chinh phục 

và tác động vào thế giới xung quanh để phục vụ cho con người một cách hiệu quả nhất, 

giúp cho sự phát triển của mỗi cá nhân, con người từ nhận biết giản đơn, những thuộc 

tính đơn lẻ, bề ngoài đến những cái phức tạp, những thuộc tính bên trong và càng tiếp 

xúc với nhiều sự vật hiện tượng thì càng nhận biết được nhiều các thuộc tính khác nhau. 

Từ đó, con người biết hợp nhất các thuộc tính đơn lẻ lại với nhau, thành một tổng thể 

thuộc tính chung của sự vật hiện tượng, xếp chúng vào thành một nhóm, tìm ra cái 

chung bản chất của một nhóm sự vật hiện tượng đó. Từ đây, làm cho nhận thức của con 

người được mở rộng hơn, tiến lên một bước cao hơn. Nhờ có nhận thức mà con người 

ngày một nâng cao và có thể cải tạo thế giới xung quanh, cao hơn là cải tạo chính mình 

và phục vụ được nhu cầu của chính mình. Nhận thức đúng đắn giữ vai trò quan trọng, 

quyết định đến thành quả của quá trình cải tạo sự vật hiện tượng nào đó, nhận thức biện 

chứng là chân lý có ý nghĩa quan trọng trong việc phê phán và khắc phục những sai lầm 

cực đoan trong hành động.  

Bản thân trong nội hàm của nhận thức cũng đã hàm chứa yếu tố tích cực từ hiện 

thực khách quan và trước khi để người Khmer tin và làm theo các chủ trương xây dựng 

NTM thì phải làm cho họ có nhận thức đúng về nó, hiểu về nó, có thiện chí và thấy 

được lợi ích lớn mà công cuộc xây dựng NTM mang lại thì họ mới có thể chuyển từ 

nhận thức sang hành động. Hiểu rằng, nâng cao nhận thức cho người Khmer chính là 

làm cho họ thêm nhiệt tình cách mạng, họ có khả năng nhận biết một cách chính xác về 

cảm xúc của mình ngay khi sự việc xảy ra, họ hiểu mình sẽ có khuynh hướng làm gì 

trong tình huống đó và họ có khả năng làm chủ cuộc sống của họ. Việc nâng cao nhận 

thức cho người Khmer trong quá trình HĐH NT vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 

mạng mới, vừa giúp cho bản thân TN có thể vươn lên làm giàu chính đáng góp phần 

quan trọng để giữ gìn và phát huy GTVH vốn có của TN trong công cuộc xây dựng 

NTM nơi họ đang sinh sống. 

Thực tế thời gian qua, với nhiều lý do khác nhau, người Khmer TNB dường như 

chưa thật sự chủ động bước vào nhiệm vụ cách mạng mới, vẫn còn một bộ phận trong 

TN thờ ơ, xem nhẹ hoặc đứng ngoài công cuộc xây dựng NTM, làm ảnh hưởng rất lớn 

đến chất lượng cũng như tiến độ triển khai thực hiện công cuộc cải tạo NT của địa 

phương và phum, srok.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc_Marx_-_Lenin
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Trong nhận định giai đoạn: 2011-2015, Kiên Giang còn một ít tồn tại như:…một 

bộ phận cán bộ và nhân dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước… 

đến giai đoạn 2016-2018 những hạn chế ấy vẫn còn biểu hiện rõ và trở thành rào cản 

lớn khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đây cũng là nguyên nhân cơ 

bản làm chậm tiến độ cải tạo môi trường NT ở địa phương.  

Tỉnh Sóc Trăng nhìn nhận rằng, “…vai trò chủ thể của người dân chưa thật sự được 

phát huy; các chủ trương, cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM chưa được thông tin, 

cập nhật đầy đủ cho người dân, chưa thật sự thể hiện vai trò hỗ trợ các hộ ND trong đầu 

tư phát triển sản xuất” (UBND Tỉnh Sóc Trăng, tlđd (4), trang 10). Với những khó khăn, 

hạn chế mà Sóc Trăng đang gặp phải là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thờ ơ về xây 

dựng NTM của người Khmer nơi đây, từ đó dẫn đến tâm lý trông chờ và một bộ phận 

không nhỏ TN Khmer đứng ngoài công cuộc đổi mới đang diễn ra ở địa phương. 

Đối với Trà Vinh, quá trình đánh giá tổng kết giai đoạn, chính quyền đứng ở góc 

nhìn của chủ thể xây dựng NTM còn người dân lại là chủ thể thụ hưởng thành quả của 

quá trình xây dựng NTM. Do đó, những hạn chế, vướng mắc luôn xuất phát từ chính 

quyền các cấp của địa phương, trong đó vướng mắc lớn chính là công tác tuyên truyền 

vận động người dân, nhất là người Khmer NT còn nhiều bất cập, chưa sâu sát, thiếu 

chiều sâu, không đi vào từng nội dung cụ thể mà địa phương và nhân dân cần phải thực 

hiện như: TC về văn hóa, môi trường và an ninh trật tự... Chính vì vậy, làm cho nhận 

thức về xây dựng NTM trong TN Khmer còn nhiều khác nhau, không đồng đều giữa 

các xã, ấp với nhau, từ đó dẫn đến tình trạng hiện tại có nơi đạt chuẩn NTM theo quy 

định, có nơi chỉ đạt chín đến mười TC và sự ngoài cuộc của người dân làm hạn chế lớn 

trong việc huy động các nguồn lực xã hội của địa phương, đáng chú ý là nguồn lực từ 

bản thân TN. 

Thực tế chứng minh rằng, để tiếp tục phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM 

trong thời gian tới ở TNB thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của TN Khmer là cần thiết và chúng ta xem xét một vài biện pháp như: 

Một là, các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội có sự quan 

tâm hơn nữa việc tuyên truyền trách nhiệm của người dân Khmer NT về phát huy các 

GTVH TN trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ HĐH NT. Tiến hành sơ kết một cách 

kịp thời ở Tổ Nhân dân tự quản, đánh giá sát thực những điểm mạnh, yếu và những tồn 

tại cần khắc phục, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm của việc nâng cao nhận 
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thức người Khmer trong xây dựng NTM. Thực hiện điều này chính là thực hiện và tôn 

trọng nguyên tắc, dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra trong xây dựng NTM. 

Hai là, sự chỉ đạo cụ thể thường xuyên, đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống 

(Ban Chỉ đạo NTM các cấp, các ban ngành hữu quan,...) là yếu tố quan trọng tạo nên sự 

thành công. Trong đó, chú ý sự phân công, phân cấp, thể chế hóa vai trò, trách nhiệm, 

nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng ngành hữu quan là yếu tố động lực. Điều này, 

vừa phát huy tốt vai trò từng cấp, từng ngành, vừa kiểm tra, giám sát để kịp thời điều 

chỉnh và động viên trong toàn hệ thống thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong dân để 

họ tích cực, chủ động thực thi các nội dung về xây dựng NTM. 

Ba là, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của người dân, theo kết quả điều tra, có 

92,82% cho rằng tiến hành xây dựng NTM thì cần và rất cần sự đóng góp của người 

dân; 93,17% họ sẽ đóng góp bằng đất, sức lao động và cả vận động gia đình và dòng họ, 

hàng xóm để làm cho bộ mặt NT khang trang và hiện đại hơn (Nguồn tác giả điều tra, 

tháng 8/2017). Do đó, các địa phương cần có giải pháp căn cơ, phù hợp với tình hình 

thực tiễn ở cơ sở để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lồng ghép các nội dung, mục 

tiêu của NTM vào các chương trình tuyên truyền một cách có hiệu quả để người dân (và 

cả cán bộ) nhận thức đúng, đủ về công cuộc xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước ta, 

từ đó các chủ thể mới cộng đồng hóa trách nhiệm trong xây dựng NTM. “Bên cạnh đó, 

cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn hệ 

thống chính trị cơ sở nhằm nâng cao và thống nhất trong nhận thức, hành động giữa các 

cấp ủy, chính quyền và cán bộ làm công tác NTM, đây cũng là giải pháp thiết thực hạn 

chế tâm lý trông chờ, ỷ lại hay triển khai Chương trình một cách chủ quan, nóng vội, 

duy ý chí” (Phạm Đi, tlđd (5), trang 254). 

Bốn là, có chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện 

hiện hữu của mình và đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch để người dân 

tích cực tham gia vào quá trình hoạch định, thực thi, giám sát và phát huy vai trò chủ 

thể chung tay xây dựng lại quê hương theo chủ trương xây dựng NTM. 

Năm là, lồng ghép công tác tuyên truyền gắn với xây dựng, nhân rộng và kịp thời 

khen thưởng những mô hình có hiệu quả của cá nhân, đơn vị, địa phương. Đặc biệt là 

trong cộng đồng dân cư, khen thưởng và biểu dương các mô hình tiêu biểu, tạo được sự 

khích lệ phấn khởi, góp phần trong chuyển đổi nhận thức của người dân, nâng cao tính 

tự giác trong hưởng ứng, tham gia tích cực vào các hoạt động của Chương trình.  
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Nâng cao nhận thức cho người Khmer trong quá trình xây dựng NTM nói riêng và 

trong tất cả các mặt của đời sống xã hội nói chung là một việc làm rất khó khăn và không 

thể tiến hành nhanh được mà phải làm từ từ, từng bước và thường xuyên liên tục. Các 

đoàn thể, Ban chỉ đạo xây dựng NTM là chủ thể tuyên truyền và là chủ thể lãnh đạo, tổ 

chức để người Khmer TNB tham gia vào quá trình xây dựng NTM, do vậy, bản thân đại 

diện các ngành, đoàn thể địa phương phải là người am tường, nhận thức đầy đủ về mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM và trong tình huống này chúng ta nên chú trọng đội ngũ cán 

bộ là người Khmer sẽ là điều kiện tốt nhất dẫn dắt TN tham gia xây dựng NTM. 

Nói tóm lại, ca dao Việt Nam có câu: tư tưởng không thông thì vác bình không cũng 

nặng, mọi vấn đề đều xuất phát từ nhận thức mà ra, không nhận thức đúng hoặc không 

nâng cao nhận thức cho chủ thể thì vấn đề cần làm, cần triển khai sẽ không thể thực hiện 

hoặc thực hiện một cách hời hợt, không đến nơi. Do vậy, để phát huy tốt GTVH Khmer 

trong xây dựng NTM ở TNB, các đoàn thể cần quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cho TN Khmer để họ thật sự trở thành chủ thể của quá trình cải tạo quê 

hương, nơi họ sinh sống. Với quyết tâm chính trị cao, để công cuộc xây dựng NTM thành 

công một cách bền vững, nên có sự kết hợp một cách chặt chẽ và tập trung tốt việc xây 

dựng mô hình đóng góp của cộng đồng người Khmer vào xây dựng NTM. Bên cạnh đó, 

yếu tố quan tâm, chủ động của cấp ủy trong phát huy GTVH TN Khmer trong xây dựng 

NTM là then chốt cho thực hiện khuyến nghị trên. 

4.2.3. Phát huy giá trị văn hóa trong lao động, sản xuất  

Đức tính
10

, theo từ điển tiếng Việt được hiểu là tính tốt, hợp với đạo lí làm người.   

Cần cù hiểu là sự cần mẫn, siêng năng, chịu khó, luôn thể hiện tinh thần cậm cụi, 

tận tụy với phần việc của mình; làm hết việc, không hết giờ, làm hết sức, không tiếc 

công, làm hết mình, không ngại khó. Luôn bền bĩ, nhẫn nại trong lao động, sản xuất và 

trong cuộc sống cộng đồng. 

Đức tính cần cù của người Khmer, là sự chịu thương, chịu khó của TN, không 

ngại khó khăn, gian khổ vượt qua mọi gian nan và thử thách của thiên nhiên, vương lên 

xây dựng phum, srok tươi đẹp, xây dựng nền văn hóa rực rỡ như ngày nay.  

Đức tính cần cù, siêng năng của TN Khmer là một trong những giá trị nổi bật, 

phẩm chất đáng quý của TN, họ xem sự cần cù, siêng năng, sáng tạo trong lao động là 

                                                 
10
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điều phải làm, phải thể hiện trong mỗi con người. Vì có như vậy, TN mới có thể tồn tại 

và phát triển nơi vùng đầm lầy hoang vắng của những ngày đầu khai phá; cần cù, siêng 

năng trong lao động, sản xuất cũng nhằm tạo ra được nhiều của cải vật chất dư thừa 

phục vụ cho đời sống dân sinh của TN nói riêng và đất nước nói chung. Phẩm chất cần 

cù, chịu thương chịu khó trong lao động của người Khmer luôn gắn với sự dành dụm, 

tiết kiệm và trở thành đức tính cần có như một lẽ tự nhiên ở trong họ. Đức tính ấy, là 

yếu tố quan trọng giúp người Khmer có thể đảm bảo việc duy trì cuộc sống cá nhân 

cũng như góp phần vào quá trình xây dựng và kiến thiết lại quê hương, đất nước, nhất là 

trong tiến hành xây dựng NTM ở khu vực có đông người Khmer sinh sống như hiện 

nay, sự cần cù, sáng tạo đi đôi với thực hành tiết kiệm trong lao động sản xuất của mỗi 

người Khmer càng trở nên có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là động lực tiên quyết nhằm 

tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm làm ra, thúc đẩy nền kinh tế 

của TN nói riêng và của đất nước nói chung phát triển một cách bền vững. 

Kinh nghiệm
11

, là điều hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế, do từng trải.   

Kinh nghiệm trong lao động sản xuất của người Khmer, là quá trình tích lũy kiến thức 

NN của người Khmer thông qua hoạt động sản xuất Vùng hạ lưu sông MêKong của TN.  

Có thể nói, người Khmer nơi đây đã sớm kịp hình thành nên những kinh nghiệm 

trong lao động sản xuất, họ đã biết tận dụng điều kiện tự nhiên nơi đây để phục vụ cho 

nhu cầu canh tác NN nói riêng và cho sự tồn tại của họ ở vùng đầm lầy nói chung. Họ 

sớm nắm bắt các quy luật tự nhiện của Vùng hạ lưu Sông MêKong (nơi thiên nhiên rất 

khắc nghiệt) để phục vụ cho sự tồn tại, phát triển và làm giàu thêm tri thức bản địa của 

TN. Trước khi văn hóa Ấn và văn hóa Việt, Hoa ảnh hưởng đến văn hóa Khmer, đặc biệt 

là kinh nghiệm lao động sản xuất của người Khmer đã phát triển một bước quan trọng và 

những tri thức lao động sản xuất ở vùng đất này của người Khmer ngày một tăng thêm 

bởi quá trình cộng sinh văn hóa giữa các cộng đồng người của vùng TNB hay nói đúng 

hơn những lớp văn hóa mới đã phủ lên lớp trầm tích của văn hóa Khmer và họ ….có trình 

độ kỹ thuật canh tác lúa nước khá phát triển,…. “Hiện nay, kỹ thuật canh tác NN của 

người Khmer Nam Bộ đã có nhiều thay đổi và tiến bộ, mỗi năm họ gieo trồng từ 2 đến 3 

vụ lúa, với những giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon. Một số nghề thủ 

công như dệt vải, dệt chiếu, làm gốm, đan vật dụng bằng mây tre, vẽ tranh trên kiếng... đã 

được người Khmer Nam Bộ biết đến” (Phan an, tlđd (2), trang 76-77).  
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Kinh nghiệm trong lao động sản xuất của người Khmer là một trong những động 

lực quan trọng góp phần trong xây dựng NTM sớm thành công, bởi lẽ, chủ trương xây 

dựng NTM sẽ có rất nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ cho NN ở vùng NT Khmer và 

kinh nghiệm lao động sản xuất của TN sẽ có điều kiện thể hiện góp phần xây dựng nên 

những mô hình NN hoạt động hiệu quả, chất lượng hay nói đúng hơn “đất vụng võ” của 

kinh nghiệm lao động TN sẽ phong phú là điều kiện để tăng năng xuất và chất lượng sản 

phẩm, cũng như góp phần đa dạng sản phẩm NN. Từ đó, đóng góp quan trọng vào tăng 

thu nhập NT, xây dựng được thương hiệu nông sản Khmer và đây cũng là cơ sở quan 

trọng để người Khmer có thể làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê mình, hạn chế trong 

việc di trú tìm đường sinh kế mới nơi đất khách quê người.   

Nhưng thực tế, đức tính cần cù và kinh nghiệm lao động sản xuất người Khmer 

không mang lại cho TN có cuộc sống đầy đủ và no ấm, vẫn còn rất nhiều người Khmer 

sống ở mức nghèo và dưới nghèo, rất nhiều hộ ND không nhà ở, không đất sản xuất buộc 

phải “ly nông” và “ly hương”…, trước thực trạng ấy, đức tính cần cù và kinh nghiệm lao 

động sản xuất của TN dường như chưa được phát huy tốt trong cuộc sống đời thường của 

họ, nếu như không muốn nói dần bị mai một. Những gì khi nhắc đến người Khmer là sự 

bần cùng và khốn khó trong đời sống kinh tế, sự cùng cực và vất vả trong tìm đường sinh 

kế nói riêng và con đường phát triển của TN nói chung. Đây là những mâu thuẫn bên 

trong của mỗi con người Khmer, vừa cần cù, vừa có kinh nghiệm lao động sản xuất 

nhưng lại loay hoay, vất vả với cái ăn, cái mặc.  

Quá trình xây dựng NTM cần lắm những đức tính cần cù và kinh nghiệm lao động 

sản xuất của TN để góp phần làm đa dạng sản phẩm NN, tăng thu nhập và nâng cao đời 

sống vật chất của TN trong điều kiện NTM thì sự quan tâm các địa phương, nhất là BCĐ 

xây dựng NTM của từng xã là rất quan trọng. 

Một là, chú trọng và kích thích sở trường của TN Khmer chính là lao động NN, 

cần có đội ngũ khoa học kỹ thuật luôn hỗ trợ kịp thời đối với ND Khmer, thường xuyên 

chia sẻ kiến thức khoa học và kết hợp với kinh nghiệm canh tác NN của họ để có thể 

dẫn dắt và định hướng kỹ thuật theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, địa phương hoặc 

theo mục tiêu của xây dựng NTM, nhất là trong việc định hướng xây dựng sản phẩm 

thương hiệu nông sản Việt của Vùng Khmer đang sinh sống hiện nay. Đáp ứng tốt các 

yêu cầu về nông sản theo tiêu chuẩn xây dựng NTM đã được đặt ra. 
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Hai là, chú trọng xây dựng các làng nghề truyền thống trong TN vừa để tận dụng 

thời gian nông nhàn, vừa tăng thu nhập ổn định cho người Khmer NT và vừa kết hợp việc 

phát huy được óc sáng tạo với đôi bàn tay khéo léo của họ. Thiết lập nhiều câu lạc bộ 

nghề truyền thống để tiến tới thành lập HTX làng nghề, để họ có môi trường hoạt động, 

chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cũng như truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ và 

đồng thời tiến tới họ tự bảo vệ sản phẩm của họ trên thị trường. Để làm được điều đó, thời 

gian đầu, cấp ủy và chính quyền địa phương đứng ra vận động thành lập các câu lạc bộ, 

tìm đầu ra và từng bước dìu dắt họ và có những hướng đi hợp lý để tránh thất bại hoặc họ 

không thấy lợi ích gì khi tham gia vào các câu lạc bộ làng nghề truyền thống.  

Ba là, đào tạo và bồi dưỡng những cán bộ hoặc người uy tín trong cộng đồng 

Khmer có năng lực chuyên môn, kiến thức kinh doanh, có điều kiện về kinh tế và có 

khả năng hoàn vốn…để đứng ra tổ chức, vận động và phân chia các khoản vay hợp lý 

theo từng kế hoạch, dự án phát triển nghề của từng hộ gia đình một cách chi tiết và hiệu 

quả trong sử dụng vốn vay. Tránh tình trạng, nhiều nông hộ khi nhận tiền vay về đến 

nhà chỉ còn một nửa. 

Bốn là, thường xuyên cử cán bộ giữ mối liên lạc giữa cấp ủy và chính quyền địa 

phương với Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ hoặc HTX làng nghề truyền thống để nhằm kịp 

thời động viên, chia sẻ những khó khăn bước đầu hoạt động của làng nghề, đồng thời 

cũng đôn đốc, kiểm tra tình hình hoạt động…đặc biệt đối với những hộ sử dụng không 

hiệu quả vốn vay hoặc còn khó khăn, vướng mắc nào khác trong quá trình tham gia và 

hoạt động trong làng nghề truyền thống để có hướng tháo gỡ kịp thời. Không để tình 

trạng hội viên khi tham gia làng nghề còn nhiều điều không thể bộc bạch cùng Ban chủ 

nhiệm, cũng không thể bày tỏ với cấp ủy và chính quyền địa phương.  

Tóm lại, phát huy những kinh nghiệm trong lao động sản xuất của người Khmer 

trong tình hình hiện nay là việc cần làm ngay và rất hợp với nhu cầu và nguyện vọng của 

ND Khmer, bởi lẽ họ cũng mong mỏi vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ mảnh đất quê 

mình, đồng thời góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các TC trong mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM và đức tính ấy sẽ được phát huy, nếu kịp thời quan tâm, chú 

ý đến yếu tố xây dựng các mô hình HTX sản xuất làng nghề truyền thống của TN nhằm 

kích thích nhu cầu làm giàu cho bản thân và gia đình của họ; quan tâm và thường xuyên 

bồi dưỡng những người có uy tín về kiến thức NN, làm ăn kinh tế… để quy tụ TN cùng 

chung tay xây dựng đời sống kinh tế theo TC NTM. 
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4.2.4. Phát huy các thiết chế cộng đồng người Khmer  

4.2.4.1. Phát huy truyền thống lập phum, giữ srok  

Phum (ភូមិ), là đơn vị cư trú đồng thời là tổ chức xã hội cổ truyền của người 

Khmer ở NT Nam Bộ Việt Nam, là những gia đình cùng huyết thống. 

Srok (ស្រកុ), là kiểu cư trú được gộp lại của nhiều phum và cũng là sự kết hợp của 

nhiều gia đình cùng huyết thống, họ hàng với nhau. 

Truyền thống lập phum, giữ srok của người Khmer, những kinh nghiệm, vốn sống 

của TN Khmer ở Vùng đất Nam Bộ được hình thành qua quá trình khai phá vùng đất 

mới và ăn sâu trong nếp nghĩ của người Khmer xưa, được trao truyền lại từ cho đến 

ngày hôm nay. 

Dưới góc nhìn vật thể: Phum, srok Khmer ngày nay đã có sự đan xen và cùng 

cộng cư với người Kinh, người Hoa rất phổ biến, nhưng trong tâm thức của họ hình ảnh 

phum, srok vốn có từ rất xa xưa vẫn luôn luôn bảo lưu đối với cộng đồng, họ xem đấy 

là nơi chôn nhau, cắt rốn là nơi thiêng liêng gắn kết dòng họ và cả TN. 

“Đối với người dân trong phum, srok ngoài trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi 

của một công dân họ còn phải thực hiện đúng các nghi lễ, phong tục tập quán 

của người Khmer. Trong cộng đồng phum, srok: phải thương yêu và đùm 

bọc lẫn nhau; tất cả các thành viên phải có trách nhiệm bảo vệ danh dự của 

phum, srok; đối với xã hội phải xây dựng quan hệ đoàn kết, thân thiện; đối 

với nhà chùa phải công tâm, tích phước thực hiện nghĩa vụ đóng góp xây 

dựng một cách tự nguyện. Dân trong srok có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ 

chùa của srok. Các hoạt động nghi lễ trong các ngày lễ, tết cũng được tập 

trung tại chùa, thông qua đó duy trì phong tục, tập quán và truyền thống văn 

hóa của TN mình. Ngoài những nghi lễ tôn giáo, dân trong srok còn có trách 

nhiệm thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng dân gian như cúng Near Tà, Arak 

phum….” (Bùi Thị Hồng Loan, 2010, trang 84). 

Chính vì vậy, cho đến nay, rất nhiều địa danh hay tên của các ấp có đông người 

Khmer sinh sống người ta vẫn dùng tên của của các phum, srok xưa như: ở huyện 

Duyên Hải (Trà Vinh) Làng Ngũ Lạc được chia thành 17 ấp gồm Đường Miếu, Mé 

Láng, Cây Xoài, Chậy Xô, Rọ Say, Srok Ớt, Trà Khúp, Bổn Thanh, Ông Cuôi, Srok 

Ruộng, Nô Điển, Thốt Lốt, Srok Chuối, Lạc Sơn, Trường Bắn, Lạc Thạnh, Lạc 

Hòa…hay ở Rạch Giá có ấp như Tà Tây (Xã Phi Thông), Rọc Xây là xóm ở xã Vĩnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_(khu_d%C3%A2n_c%C6%B0)
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Điều, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Rọc Xây gốc Khmer Srôk Rưsei, nghĩa là 

“xóm Tre”; Ấp Bưng Thum xã Long Phú, huyện Long Phú, Cà Săng là rạch Cà Săng 

gốc Khmer Cro Săng Tỉnh Sóc Trăng…. 

Dưới góc nhìn phi vật thể: Người Khmer quan niệm rằng, chưa vô tới chùa, chưa 

hiểu phum, srok Khmer. Nếu nói ngôi chùa là hiện thân của đời sống phum, srok, thể 

hiện tinh thần cộng đồng, tính cố kết TN, thì đằng sau ngôi chùa là hậu phương vững 

chắc đó là phum, srok Khmer. Hình thức tụ cư này, đã ăn sâu vào trong tâm thức của 

người dân, thể hiện tính cộng đồng bền vững, sâu sắc và trường tồn trong lịch sử. 

Không chỉ là không gian sinh tồn, mà còn là nơi văn hoá TN được nảy nở, giữ gìn và 

phát triển. Cho đến nay, người Khmer TNB vẫn xác định không gian cư trú của mình 

chủ yếu qua phum, srok, qua chùa. Nếu như có hỏi một người Khmer anh đang ở đâu? 

Anh sẽ đi đến đâu? Chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận ngay câu trả lời ở phum 

Kongpongchanh chas, đến sóc Khlang, ở chùa Khlang Mương (Trần Văn Ánh, 2008). 

Giá trị của phum, srok vẫn ngự trị trong đời sống văn hóa của người Khmer, ít 

nhiều truyền thống lập phum, giữ srok đã, đang và sẽ tiếp tục chi phối trong đời sống 

tinh thần của họ. Ý thức đó còn thể hiện qua những biểu tượng cụ thể về tên phum, 

srok, tên giồng, về quá trình khai khẩn ruộng đất và hình thành phum, srok. 

Có thể khẳng định, phum, srok Khmer là sợi dây vô hình cố kết TN trong suốt 

chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của TN ở Vùng TNB. Nhưng quá trình xây 

dựng NTM mới, dường như các ngành, các cấp, các địa phương chưa hoặc không chú ý 

đến yếu tố văn hóa đặc sắc này, làm cho truyền thống lập phum, giữ srok TN không 

được khơi dậy trong quá trình kiến thiết phum, srok nơi họ sinh sống. Làm cho họ 

không xem đây là nhiệm vụ, trọng trách của mình đối với xóm, ấp và cố nhiên trách 

nhiệm đó thuộc về chính quyền địa phương, đây là những tồn tại đang diễn ra tại ở nơi 

người Khmer sinh sống Vùng TNB. 

Trên cơ sở đó, để truyền thống lập phum, giữ srok tiếp tục chi phối trong đời sống 

TN Khmer TNB và góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng NTM, nên chăng quan 

tâm đến những biện pháp và cách làm như sau: 

Một là, phát huy tinh thần vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thua kém TN 

khác, nếu như trong lịch sử khát vọng cháy bỏng mà các thế hệ cha anh người Khmer 

khai phá vùng đất này và mong muốn cải tạo nơi này thành vùng đất hứa, biến phum, 

srok trở thành phum, srok tươi đẹp và đáng sống, thì ngày nay khát vọng đó cũng cần 

phải được thổi bùng lên trong thế hệ trẻ của TN. Các thế hệ của TN Khmer hôm nay cần 
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nhận thức sâu sắc rằng, TN mình - một TN rất cần cù, chịu thương, chịu khó và cũng rất 

dũng cảm, đã từng cùng với các DT Việt Nam đánh thắng những đế quốc sừng sõ nhất 

thế giới sẽ nhất định không cam chịu nghèo khó và chậm phát triển. Những gì mà các TN 

khác đã làm được trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ,... thì nhất định người 

Khmer cũng sẽ làm được. Đây không chỉ là niềm tin, lòng tự tôn TN, mà còn là lương 

tâm, trách nhiệm của thế hệ sau đối với các thế hệ đi trước của người Khmer. Do vậy, yêu 

phum, srok của mình trong điều kiện hiện nay chính là sự cố gắng phấn đấu học tập, tu 

dưỡng và rèn luyện; là tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và tiết kiệm của mỗi người dân 

trong TN góp phần đáng kể và hết sức quan trọng trong xây dựng NTM, làm ra ngày 

càng nhiều của cải vật chất để đưa thương hiệu nông sản NT Khmer trở thành nông sản 

có chất lượng, uy tín để tạo thu nhập ổn định cho người dân NT Khmer, một TC hết sức 

quan trọng trong xây dựng NTM ngày nay. Mỗi cá nhân người Khmer, dù ở cương vị, 

tầng lớp nào, điều kiện kinh tế ra sao… cũng phải nỗ lực hoàn thành tốt những tôn chỉ và 

mục đích của mình, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, phấn đấu góp phần 

đưa phum, srok thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, từng bước vươn lên theo kịp các TN khác 

trong khu vực và thế giới. Trong lịch sử, có rất nhiều người Khmer được Đảng và Nhà 

nước phong tặng danh hiệu anh hùng, thì ngày nay, nhất là trong thời kỳ triển khai mạnh 

mẽ chương trình xây dựng NT các thế hệ trẻ người Khmer xem đó là động lực phấn đấu, 

vươn lên để có nhiều những cá nhân, tập thể là người Khmer được tặng danh hiệu “Anh 

hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”. Đó sẽ là những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu 

nước, yêu phum, srok mình trong thời kỳ đổi mới hiện nay. 

Thiết nghĩ các cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Vận động xây dựng NTM 

phối hợp cùng các chùa để thông qua các buổi thuyết pháp lồng ghép vào giáo dục truyền 

thống hào hùng của TN để lớp trẻ ngày nay hiểu và phát huy tốt truyền thống lập phum, 

giữ srok của cha ông. Bên cạnh đó, tổ chức để 100% TN Khmer NT tham gia vào các 

THT và có định hướng sản xuất NN tạo thế vững cho NN ở NT Khmer, tránh tình trạng 

sản xuất nhỏ lẻ, không đầu ra cho sản phẩm, bị thương lái chèn ép. 

Hai là, nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ Khmer trong xây dựng NTM, tuổi trẻ 

Khmer ngày nay là chủ nhân tương lai của vùng đất này và của đất nước, chủ thể cơ bản 

quan trọng không thể thiếu của sự nghiệp xây dựng NTM cần thể hiện lòng yêu phum, 

srok, yêu đất nước của mình bằng những hành động cụ thể, dũng cảm, táo bạo xông pha 

nơi trận tuyến kinh tế và tri thức, khoa học và công nghệ; phát huy tính năng động, nhạy 

bén và sáng tạo, “đi tắt đón đầu” trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công 



150 

 

nghệ vào sản xuất công, NN, đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, giá thành 

sản phẩm hợp lý, xây dựng nên những thương hiệu Việt nói chung, thương hiệu của 

người Khmer nói riêng có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế. Phát huy truyền thống 

lập phum, giữ srok của người Khmer trong giai đoạn hiện nay là cần phải nâng cao lòng 

tự hào DT, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tương lai tươi 

sáng của đất nước, tiền đồ của DT; tránh tâm lý tự ti, bi quan, dao động trước những 

luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Và phát huy truyền thống lập phum, giữ 

srok trong giai đoạn hiện nay phải gắn với sự phát triển chung của phong trào cách 

mạng mới, nhất là phong trào của mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tiếp thu khoa học - 

công nghệ tiên tiến để cải thạo quê hương, phum, srok mới.  

Để biện pháp trên đi vào cuộc sống của TN, địa phương chủ động tuyên truyền vận 

động con em người Khmer dù khó khăn, dù ở đâu cũng phải quyết tâm bám trường, bám 

lớp nâng cao trình độ dân trí của TN; đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của việc thất học 

trong học sinh; hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ gia đình Khmer trong việc nuôi dạy con 

cái thông qua các buổi sinh hoạt của chi hội phụ nữ ở NT Khmer… 

Tóm lại, có thể nói, trong thời kỳ đẩy mạnh xây dựng NTM đã tạo đà quan trọng để 

truyền thống lập phum, giữ srok khoác trên mình nhiều nội dung mới và hình thức thể 

hiện đa dạng, phong phú hơn. Tuy nhiên, cho dù ở góc độ và phương thức thể hiện như 

thế nào thì mục đích cốt lõi của truyền thống lập phum, giữ srok của người Khmer vẫn 

không thay đổi. Đó là, làm tất cả những gì có thể để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho 

quê hương, đất nước, trong đó có bản thân và gia đình của TN. Truyền thống ấy chỉ được 

phát huy khi có sự tác động mạnh mẽ từ phía chính quyền địa phương và cả hai biện pháp 

có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau, bổ trợ nhau để người Khmer ngày nay thấy 

được trọng trách của mình đối với cha, anh và phum, srok.   

4.2.4.2. Phát huy vai trò người có uy tín  

Tại khoản 1, Điều 4, Quyết định Số:12/2018/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 3 năm 2018 

của Thủ tướng chính phủ đã đưa ra TC lựa chọn người có uy tín trong đồng bào các DT 

thiểu số “….Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành Chủ trương, Đường lối của 

Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; là người tiêu 

biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm 

nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các DT; hiểu biết về 

văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán DT; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng 

trong dòng họ, DT và cộng đồng dân cư; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào DT thiểu 
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số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng 

tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo”.  

Tại Hội nghị “Phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các DT thiểu số khu vực 

TNB” năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng 

định: “Người có uy tín là tài sản quý báu của đồng bào DT thiểu số TNB, do đó phải có 

giải pháp phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt này”. Người có uy tín được cộng 

đồng người Khmer đánh giá cao và trân trọng ghi nhận, nhiều việc làm được lưu truyền 

thành truyện kể trong cộng đồng nơi họ sinh sống, được truyền miệng trong TN, trở 

thành những hình ảnh cao đẹp, những tấm gương sáng trong mọi mặt của đời sống xã 

hội. Họ thường xuyên tổ chức thông tin hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể để nắm tình hình khu dân cư, thực hiện tốt phương châm “dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong thực hiện xây dựng NTM vùng người 

Khmer sinh sống. Có thể nói, người có uy tín của TN khmer trong cuộc sống thường 

nhật là điểm tựa và nòng cốt vững chắc của phum, srok, là “lá cờ đầu” mọi phong trào 

xây dựng cuộc sống mới. Sự đóng góp của họ trong việc nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần tại phum, srok chính là góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ TN, chung tay 

xây dựng NTM. Các hành động, việc làm của họ là tấm gương, là tuyên truyền viên đầy 

“quyền năng” trong việc cải tạo, biến phum, srok đang khó khăn thành những phum, 

srok mới khang trang, hiện đại.  

Tuy nhiên, thời gian qua, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, 

chưa thấy hết vai trò, vị trí của người có uy tín trong TN Khmer nên đôi lúc chưa quan 

tâm phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát huy vai trò của người có uy tín trong việc 

xây dựng NTM; từng lúc, từng nơi bỏ qua vai trò của họ đối với TN cũng như đối với 

nhiệm vụ cách mạng của địa phương. Công tác vận động người có uy tín vẫn còn hạn chế 

về nội dung, hình thức, tổ chức vận động chưa linh hoạt, chưa thiết thực; về cơ chế, chính 

sách cho công tác này chưa đồng bộ nên từng lúc, từng địa phương cơ sở chưa phát huy 

tốt vai trò và khả năng của những người có uy tín… 

Để vai trò của người có uy tín được phát huy tốt hơn, thiết nghĩ nên chú ý như: 

Một là, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ đối với người có uy tín, để họ 

được bù đắp phần nào lao động đã bỏ ra và cũng nhằm động viên, khích lệ tinh thần đối 

với họ như: cung cấp thông tin; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; khen thưởng những 

cá nhân tiêu biểu; tổ chức các đoàn đại biểu người có uy tín thăm các cơ quan lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…. Bên cạnh đó, cần tăng 
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cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để 

tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín 

và cả TN. 

Hai là, tranh thủ sự ủng hộ, giúp sức của những người có uy tín thông qua việc 

mời họ tham gia vào tiểu ban Tuyên truyền (có phụ cấp kinh phí), thường xuyên mời 

tham dự các cuộc họp bàn liên quan đến công tác xây dựng NTM ở địa phương cơ sở. 

Thông qua đó, họ làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và người dân để tuyên truyền, 

vận động người Khmer NT chung tay xây dựng phum, srok theo chủ trương của Đảng 

và Nhà nước. Có như vậy, sẽ góp phần quan trọng đưa Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng NTM ở TNB sớm thành công theo kế hoạch. 

Ba là, bản thân người có uy tín, nhất là các vị Acha, tầng lớp trí thức TN phải luôn 

thể hiện được bản thân và gia đình là những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, để từ đó là 

tấm gương tích cực tuyên truyền, vận động TN tiếp tục chung sức xây dựng NTM, cùng 

giúp nhau vương lên trong xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh 

đất của quê hương mình góp phần hạn chế tình trạng “ly hương” của TN như thời gian 

qua, bảo tồn tốt GTVH tốt đẹp của TN. Thường xuyên nắm tâm tư nguyện vọng của bà 

con để đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời; 

thông tin kịp thời những bức xúc trong TN với chính quyền và với cơ quan làm công tác 

DT cấp tỉnh, huyện. 

Bốn là, thường xuyên tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng…về Chủ trương của Đảng, Chính 

sách, Pháp luật của Nhà nước và những GTVH của TN; được cung cấp thông tin kịp thời; 

phải luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để có thể phát huy vai trò của họ trên các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng NTM vùng người Khmer sinh sống.  

Tóm lại, người có uy tín trong cộng đồng người Khmer là những tấm gương sáng, 

là một thủ lĩnh tinh thần, là biểu tượng, là niềm tin của TN. Họ luôn có sức ảnh hưởng 

rất lớn đối với cộng đồng, lời nói và hành động của họ chính là phương châm để cả 

cộng đồng phum, srok làm theo. Do đó, phát huy vai trò của họ trong xây dựng NTM là 

phát huy GTVH tốt đẹp của TN vào công cuộc cải tạo NT. Vì vậy, thực hiện tốt các 

biện pháp trên là tiền đề để chúng ta phát huy nội lực bên trong mỗi con người, làm cho 

họ thêm nhiệt tình cách mạng và biến nội lực ấy thành nguồn lực vật chất xây dựng 

phum, srok mới.  
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4.2.5. Phát huy giá trị tín ngưỡng, tôn giáo người Khmer 

4.2.5.1. Vận dụng giá trị của tín ngưỡng thờ Phật 

Tín ngưỡng tôn giáo, là đức tin của con người vào đấng siêu nhiên trước những sự 

vật hiện tượng mà họ không giải thích được và họ tin rằng đấng siêu nhiên sẽ mang lại 

bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống của họ. 

Cho đến nay, chúng ta đều hiểu rằng tôn giáo sẽ tồn tại cùng với sự trường tồn của 

DT, cuộc sống của con người nói chung, người Khmer nói riêng không thể thiếu vắng 

vai trò của tôn giáo, những lời răn dạy trong giáo lý là niền tin, là phương châm và tiêu 

chuẩn hành động của họ trong cuộc sống trần tục và Phật giáo Nam Tông chính là tài 

sản tinh thần vô giá, quan trọng, không thể thiếu của TN Khmer. Vì họ cho rằng, đức 

Phật sẽ che chở, an ủi cho họ ở đời này và sẽ thưởng công cho họ ở đời sau, đồng thời 

đức Phật cũng trừng phạt những kẻ gian ác và tán thưởng cho những người hiền lành, 

thánh thiện, trung thực. Do đó, Phật giáo Nam Tông Khmer vẫn luôn ngự trị trong lòng 

TN Khmer nơi đây, Phật pháp, nhà chùa, sư sãi vẫn là ba ngôi báo thiêng nhất đối với 

họ. Quan niệm về lòng từ bi với mọi sinh linh, về nhân quả, về vô ngã vị tha, về sự giác 

ngộ...vẫn chi phối trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer cho đến ngày nay.  

Dấu ấn của Phật giáo Nam Tông không chỉ thể hiện ở các dấu hiệu bên ngoài mà 

còn cả trong nội dung, làm cho những nghi lễ tôn giáo có thêm ý nghĩa mới. Các nghi lễ 

này đều gắn với một câu chuyện, truyền thuyết hay sự tích nào đó của Phật giáo Nam 

Tông, hình thành một tâm thức giàu tính thiêng. Người Khmer vùng TNB quan niệm 

sống để làm phước, nên các nghi lễ tôn giáo là dịp để cầu kinh, làm phước, hướng thiện. 

Vì vậy, nghi lễ không chỉ để vui chơi, giải trí, mà còn là cơ hội để con người bày tỏ khát 

vọng sống và hướng thiện. Ngoài ra, chúng sinh cũng phải nỗ lực phấn đấu học tập để 

khai thông trí tuệ. Bởi lẽ, theo đức Phật, mọi nguyên nhân dẫn đến cái khổ đều xuất 

phát từ sự “vô minh”. Đồng thời, sự hiếu thuận với cha mẹ, kiếm tiền bằng những nghề 

lương thiện...sẽ mang lại cho con người cuộc sống bình yên. Đức Phật lý giải rằng, cuộc 

sống con người ta thật sự ngắn ngủi và không ai thoát khỏi chuỗi “sinh, lão, bệnh, tử”. 

“Cho nên, làm việc thiện, tích công đức sẽ giúp con người ta cảm thấy thanh thản và 

nhẹ lòng hơn, vì khi ta làm việc thiện, phước đức chưa đến, nhưng quả xấu đã rời xa. 

Có lẽ, hạnh phúc là cái được cho đi, chứ không phải nắm chặt nó. Vì thế, cuộc sống 

hạnh phúc thật sự khi con người ta hướng đến cái chân, thiện, mỹ và hướng đến nỗi khổ 

của người khác” (Phan Thuận, 2014, trang 57). Chính từ quan niệm ấy của nhà Phật và 

trong mình luôn thấu rõ những lời răn dạy đó nên người Khmer TNB có tộc tâm, tộc 
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tính luôn hướng thiện. Mọi điều trái với Phật pháp là xấu, là trái với đạo trời, trái với 

lương tâm và trách nhiệm của mỗi cá nhân con người…nên họ luôn bài xích và luôn 

hướng con cháu, thế hệ trẻ của họ phải luôn sống hiền hòa để hoàn thiện bản thân, tai 

qua nạn khỏi.  

Với những đức tính này của người Khmer đương đại thì việc vận dụng lối sống ấy 

vào tiến trình xây dựng NTM sẽ là động lực lớn và góp phần quan trọng trong thực hiện 

TC 14, trong đó tập trung mục 14.1 phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù 

chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 14.2. Tỷ 

lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, 

trung cấp). Để TN thoát khỏi khổ ải thì phải thoát khỏi sự “vô minh” và con đường duy 

nhất là học tập, quyết tâm bám trường, bám lớp. Bên cạnh đó, với tộc tâm hiền hòa, 

nhân hậu, làm phước thiện, không trộm cấp…của TN cũng góp phần quan trọng trong 

thực hiện mục 19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình 

yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ 

nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với 

các năm trước. 

Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu, là niềm tin của TN, quyết định đến việc hình thành 

nhân cách, đạo đức của mỗi cá nhân trong cộng đồng Khmer TNB và đây cũng là động 

lực để người Khmer vươn lên trong cuộc sống. Nhưng thực tế, trong suốt quá trình triển 

khai công cuộc xây dựng NTM nơi người Khmer sinh sống, cấp ủy, chính quyền địa 

phương, cũng như Ban Vận động xây dựng NTM tại các xã chưa chú ý đến giá trị của tín 

ngưỡng tôn giáo TN, để vận dụng vào quá trình tái thiết lại NT, làm cho những giá trị ấy 

đứng ngoài nhiệm vụ cách mạng của địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của 

công cuộc cải tạo NT đang diễn ra mạnh mẽ khắp các vùng quê TNB. 

Trong thời gian tới, để giá trị của tín ngưỡng tôn giáo của người Khmer phát huy 

tốt trong xây dựng NTM, cần có những quy định cụ thể và phân công, phân nhiệm từng 

khu vực, ấp (phum, srok) để vận động TN cho con em đến trường đến lớp đúng tuổi, 

không bỏ học; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng NTM, có thể chú ý một 

số gợi ý như sau: 

Một là, Ban vận động xây dựng NTM các địa phương nên chăng phối hợp với Hội 

đoàn kết sư sãi yêu nước có những thống nhất về ý niệm “vô minh” trong Phật pháp và 

hậu quả của việc thất học của TN. Nêu ra sự tương đồng đó và phối hợp cùng các chùa 

trong phum, srok thông qua các vị sư, Acha lồng ghép vào những buổi thuyết pháp tuyên 
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truyền để TN Khmer nhận thấy rằng thất học là khổ ải, mọi sự nghèo khó cũng xuất phát 

từ thất học mà ra.  

Hai là, nhìn chung, hệ thống luật pháp Việt Nam hiện hành đều hướng con người 

tới chân chính, vô tư không trộm cấp, không tranh giành những thứ không thuộc về 

mình, là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của 

xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản 

lý Nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo 

đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị 

mới…Có thể nói giữa Pháp luật Việt Nam và giáo lý của Đức Phật có những điểm 

tương đồng khá đặc biệt đó là nhằm hướng con người tới cái chân – thiện – mỹ cái hoàn 

hảo. Quá trình xây dựng NTM rất cần một xã hội NT yên bình, cấp ủy và chính quyền 

cần chú ý đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người Khmer NT gắn với Phật 

pháp, để từ đó phát huy Phật tâm trong họ góp phần giữ gìn trật tự xã hội NT Khmer. 

Không để tình trạng khiếu kiện đông người, biểu tình gây rối….tuyên truyền các gia 

đình Khmer không để con gia vào các tệ nạn xã hội… 

Ba là, cụ thể hóa mục 19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm 

bảo bình yên, trong TC 19 là một xã đạt chuẩn về an ninh trật tự phải là xã/ấp (phum, 

srok) không có rượu chè bê bết, không có bạo hành gia đình, không có trẻ bị thất học 

hoặc bỏ học giữa chừng, không có thanh niên sa vào tệ nạn xã hội, không có khiếu kiện 

đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, không để có trọng án trên địa bàn. 

Không để xảy ra tình trạng lôi kéo, tụ tập nhiều người cùng đến các cơ quan, trụ sở, 

doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc 

nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hay có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp 

luật, môi trường, quản lý, sử dụng đất đai… Công an các cấp đảm bảo rằng giải quyết 

đúng người, đúng tội, tránh oan sai, giải quyết dứt điểm, không kéo dài so với quy định. 

Bốn là, lập các đội dân quân tự vệ theo từng phum, srok phối kết hợp với nhà chùa 

(làm điểm dừng chân, giáo huấn thanh niên Khmer nếu có vi phạm) và thường xuyên 

tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách để kịp 

thời phát hiện và giải tán tình hình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. 

Tóm lại, phát huy GTVH của tín ngưỡng tôn giáo TN Khmer trong xây dựng NTM 

là sự kết hợp giữa đời và đạo, do vậy, phải được tiến hành một cách khéo léo tôn trọng 

lẫn nhau, tránh tình trạng giao khoán một phía dẫn đến nhận thức phiến diện, khó thực 
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hiện và sẽ không phát huy được giá trị tín ngưỡng của TN Khmer trong quá trình xây 

dựng NTM. Trong quá trình triển khai thực hiện khuyến nghị, cần phát huy tốt từng biện 

pháp và đồng bộ. Đặc biệt quan tâm đến sự kết hợp giữa Ban vận động xây dựng NTM 

với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước trong việc cụ thể nội hàm của sự “vô minh” để từ đó 

giáo dục trong cộng đồng chú ý đến vấn đề học tập của con cái; cụ thể hóa TC 19.2 và sự 

tạo điều kiện để tín ngưỡng tôn giáo của TN góp phần xây dựng NTM là nền tảng, là tiền 

đề quan trọng trong việc thực hiện khuyến nghị trên.  

4.2.5.2. Tăng cường vai trò của nhà chùa  

Chùa Khmer, là nơi thờ Phật, chỗ cứ trú tu hành của các tăng; nơi thực hành các 

nghi lễ tôn giáo, tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa; nơi chuyển giao khoa học – công 

nghệ của TN và cũng là nơi chôn cất các vị đại sư, phật tử của cộng đồng. 

Dưới góc nhìn vật thể: Xem ngôi chùa là trung tâm sinh hoạt văn hóa theo TC nhà 

văn hóa của chương trình xây dựng NTM, từ quan niệm trên nhận thấy, sẽ là sai lầm 

nếu xem ngôi chùa chỉ là chốn tu hành, cầu kinh niệm Phật, hành lễ tôn giáo. Ngôi chùa 

Khmer còn phát huy tác dụng rất tốt khi trở thành nơi giao lưu văn hóa và chuyển giao 

khoa học - công nghệ cho cả TN. 

Một số chùa Khmer đã trở thành trung tâm thông tin khoa học - kỹ thuật cho 

bà con ND, hướng dẫn tài liệu sách báo về kỹ thuật trồng lúa cao sản, hành, 

tỏi, củ cải,... Có những ngôi chùa làm dịch vụ NN, như ở Sóc Trăng năm 

1994 tỉnh đã tặng 12 máy cày cho 12 chùa để giúp bà con ND nghèo làm 

ruộng. Đặc biệt ở nhiều tỉnh trong khu vực, đi đầu là Sóc Trăng đã biến 30% 

ngôi chùa thành những tụ điểm văn hóa thông tin - thể dục, thể thao, 52/89 

chùa được trang bị các phương tiện nghe nhìn đại chúng; có 92 đại đức, sư 

sãi được đào tạo nghiệp vụ quản lý tụ điểm văn hóa thông tin - thể dục, thể 

thao, Kiên Giang có 72 chùa và An Giang có 27 chùa được cấp tivi (Võ Văn 

Sen và cộng sự, 2009, trang 241).  

Dưới góc nhìn phi vật thể: Chùa là trung tâm của phật pháp, thông qua nhà chùa, 

phật pháp có thể giáo dục hình thành nhân cách, đạo đức, dân trí của cộng đồng TN 

Khmer TNB. Thông qua triết lý mang tính nhân đạo và quan niệm nhân quả của đạo Phật 

đã tác động sâu sắc đến từng thành viên trong gia đình, trong cộng đồng người Khmer; 

làm cho mọi người mong muốn hướng thiện, làm việc lành, tránh điều ác. Con người biết 

khiêm tốn, nhường nhịn tương trợ giúp đỡ nhau, không so bì hơn thiệt. Làm cho cái tâm 

của họ không bị vẩn đục bởi tiền tài vật chất cám dỗ. Việc tu học theo Phật giáo tiểu thừa, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4n_c%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89-kh%C3%A2u


157 

 

việc hình thành các trường chùa, đã góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng các ngành nghề 

để có thể phục vụ cuộc sống đời thường (Sơn Phước Hoan, 2000).  

Trong thời gian qua, các địa phương TNB bước đầu có sự kết hợp giữa nhà chùa và 

Ban vận động xây dựng NTM của các xã nhưng vì nhiều lý do nào khác nhau nên sự kết 

hợp này chưa phổ biến; chưa chặt chẽ, làm cho các nguồn lực xã hội còn bỏ ngỏ và chưa 

phát huy hết các mặt tích cực của các Ban Trị sự ở các chùa để làm chủ đạo trong công tác 

vận động, tuyên truyền để người Khmer chủ động tham gia xây dựng NTM cũng như việc 

đề cao vai trò chủ thể của người Khmer NT trong kiến thiết và cải tạo NT.  

Từ những vai trò quan trọng của ngôi chùa đối với đời sống văn hóa Khmer, từ 

những thực trạng còn bất cập trong phát huy vai trò của nhà chùa góp phần xây dựng 

NTM. Trong thời gian tới, để nhà chùa thực hiện tốt chức năng đầu tàu trong xây dựng, 

kiến thiết lại NT ở phum, srok, thiết nghĩ cần quan tâm thực hiện các biện pháp sau: 

Một là, tất cả những yếu tố quan trọng của ngôi chùa đối với văn hóa của TN đã 

đưa ngôi chùa Khmer đi vào cuộc sống của bà con ngày càng thiết thực, phù hợp với 

truyền thống tốt đời - đẹp đạo của Phật giáo Nam Tông, thông qua ngôi chùa để vận 

động phật tử tham gia xây dựng NTM là hình thức tối ưu, dễ dàng đi vào lòng người và 

phù hợp với văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Do đó, các cấp, các ngành cần 

xem và phát huy hơn nữa việc sử dụng ngôi chùa như là một chất xúc tác, là động lực, là 

niềm tin TN và cũng là một phương thức truyền tải quan trọng, không thể thiếu trong 

tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng NTM.   

Hai là, không thể giao khoán cho nhà chùa làm công tác xây dựng NTM, mà phải 

có sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa Ban vận động xây dựng NTM của chính quyền địa 

phương với Ban trị sự từng ngôi chùa trong phum, srok người Khmer. Sự phối hợp này 

phải thể hiện trên tinh thần dân chủ, hợp tác giữa đời và đạo, tránh áp đặt một chiều dễ 

gây chia rẽ, mâu thuẫn trong nội bộ của phum, srok với nhà chùa hay giữa nhà chùa và 

Ban vận động xây dựng NTM,... 

Ba là, Ban vận động xây dựng NTM phối hợp chặt với nhà chùa trong việc sơ, 

tổng kết công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng người Khmer tham gia đóng góp 

vật lực, tài lực, ngày công lao động…, kịp thời khen thưởng, động viên, khích lệ tinh 

thần đối với những hộ gia đình, những cá nhân tiêu biểu, đi đầu trong thực hiện mục 

tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Bên cạnh đó, chú ý tìm những cá nhân tiêu biểu để 

giao nhiệm vụ tăng cường vận động gia đình, dòng họ, hàng xóm cũng như phát huy vai 

trò gương mẫu để nhân rộng điển hình tiên tiến trong phum, srok, xã, huyện hoặc tỉnh 

xem đây là tấm gương mà cộng đồng người Khmer sẽ noi theo. 
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Tóm lại, cộng đồng người Khmer từ khi sinh ra cho đến khi mất đi thì cuộc đời 

của họ luôn gắn kết với ngôi chùa của mình, ngôi chùa là ngôi nhà thiêng liêng, là nơi 

thờ tự, nơi gửi trọn đức tin, nơi sinh hoạt động đồng và cũng là nơi lưu giữ hài cốt (di 

ảnh) của họ khi cuối đời. Vì vậy, đối với người Khmer, mọi nhiệm vụ chính trị của địa 

phương chủ yếu là thông qua vai trò của nhà chùa, các vị sư trụ trì, các vị Acha hoặc 

những người có uy tín khác mới có thể huy động cả cộng đồng tham gia. Xây dựng 

NTM là cuộc cách mạng lớn để cải tạo NT lạc hậu thành NT hiện đại thì càng cần phải 

phát huy một cách mạnh mẽ vai trò của nhà chùa đứng ra vận động TN Khmer cùng 

chung tay, góp sức. Do đó, làm tốt các biện pháp nêu trên, vừa giữ gìn những GTVH 

vốn có của nhà chùa, vừa góp phần quan trọng vào xây dựng NTM, nhất là vai trò là 

chất xúc tác của ngôi chùa để làm nền tảng, động lực cho cộng đồng. 

4.2.5.3. Kết hợp hài hòa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội với các vị sư  

Tổ chức chính trị - xã hội, là hệ thống các tổ chức tự nguyện, được hoạt động theo 

tôn chỉ và mục đích của Đảng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ.  

Sư Khmer, là người đàn ông có thâm niên tu lâu năm và được tấn phong là đại đức 

hoặc thượng tọa, là người uy tín và tiếng nói quan trọng đối với cộng đồng phum, srok. 

Dưới góc nhìn vật thể: cần đặt vấn đề nghiêm túc về sự kết hợp giữa chức năng 

thiêng liêng của các vị sư, cũng như chức năng văn hóa mới hiện nay là một việc hết 

sức quan trọng và cần thiết. Bởi sự kết hợp này chính là kết hợp giữa đời vào đạo, một 

khi cuộc sống đời và đạo thống nhất với nhau ở một tôn chỉ, mục đích nhất định sẽ tạo 

ra sức mạnh to lớn cho công cuộc xây dựng đời sống mới. 

Thực tế hiện nay ở các địa phương TNB, Đoàn, Hội các địa phương bước đầu cũng 

có sự quan tâm giáo dục, giác ngộ thanh niên người Khmer đang thực hiện tu thân tại các 

chùa như: chùa Thôn Dôn (Rạch Giá) có chi đoàn thanh niên và sư trụ trì là đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam, chi Hội thanh niên ở chùa Sóc Xoài (Hòn Đất)… giúp cho 

thanh niên người Khmer đang tu tại các chùa có điều kiện tham gia sinh hoạt tập thể cộng 

đồng, đóng góp một phần vào quá trình tuyên truyền giáo dục cho thanh niên Khmer 

trong phum, ấp nói chung…Nhưng những hình thức kết hợp ấy chưa thật sự phổ biến 

rộng khắp các địa phương TNB, nhất là cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm xứng tầm đến 

công tác phối hợp này, làm cho mối quan hệ giữa đời và đạo vốn dĩ độc lập thì nay trở 

nên độc lập hơn. Phát huy vai trò của một người thanh niên, đồng thời với trách nhiệm 

của một vị sa di, tỳ kheo ở các chùa Khmer TNB vào công cuộc kiến thiết lại quê hương, 

phum, srok mới là rất cần thiết, nên cần có sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các tổ chức 

Đoàn, Hội với các nhà chùa để có thể tận dụng một nguồn lực lớn từ sức trẻ nơi đây.  



159 

 

Dưới góc nhìn phi vật thể: Nhà sư là người đại diện cho Phật pháp, bởi lẽ, sư 

được xem như là hiện tiền của Phật, là người đang thực hiện đạo hạnh của Đức Phật để 

đảm nhận vai trò giáo hóa chúng sinh trong Phum, Srok, là cầu nối giữa đạo và đời. 

Hình tượng, lời răn dạy của các vị sư chính là hình tượng, lời răn dạy của Đức Phật đối 

với TN, cả TN luôn cung kính, khép mình trước những hình tượng ấy. Vì thế, cung 

cách, hành xử và thông qua uy tín của các vị sư chính là thước đo chuẩn mực đạo đức 

đối với cả cộng đồng. Cho nên, việc phát huy GTVH của hình tượng các vị sư trong quá 

trình xây dựng NTM vùng người Khmer sinh sống ở TNB sẽ là cách làm hiệu quả nhất, 

bền vững nhất.  

Sự gắn kết ấy là sợi chỉ đỏ phát huy nguồn lực văn hóa của TN và các biện pháp 

dưới đây sẽ góp phần tạo nên sự gắn kết đó. 

Một là, các tổ chức đoàn, hội phối hợp cùng các chùa đánh giá lại một cách khách 

quan, thiết thực về hiệu quả hoạt động của các chi đoàn, hội hiện hữu tại các chùa trong 

toàn Vùng để có những định hướng tới hoạt động đi vào thực chất, tránh phô trương, hình 

thức làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đoàn, Hội và uy nghi của nhà chùa.  

Hai là, chủ động tuyên truyền cho thanh niên Khmer thấy được vai trò của các nhà 

chùa trong đấu tranh cách mạng, là nơi cất giữ vũ khí và nuôi dấu cán bộ cách mạng, các 

vị sư đã chiến đấu rất anh dũng và có những vị đã hy sinh vì đất nước, sự hy sinh đó đã 

được Đảng, Nhà nước ghi công hiển hách trong Phật giáo hệ phái Nam Tông Khmer tại 

tháp bốn sư liệt sĩ ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và nơi đây hiện đã được ghi 

nhận là di tích cấp quốc gia…và nhiều nơi khác. 

Trong giai đoạn hiện nay, vẫn biết rằng, theo Phật pháp thì nhà sư sẽ không màng 

thế tục, nhưng đối với hệ phái Nam Tông Khmer, ngôi chùa không chỉ là chốn thiêng 

cửa Phật mà còn gắn liền với từng nhịp thở của phum, srok, là thư viện, là trung tâm 

sinh hoạt, học tập cộng đồng, là nơi chuyển giao khoa học…. Do đó, thông qua ngôi 

chùa, những vị sư là tấm gương, là tuyên truyền viên vững chắc nhất của TN để chung 

tay xây dựng NTM tại vùng quê còn nghèo khó hiện nay của TNB.  

Ba là, thường xuyên tổ chức các chuyến du khảo về nguồn, tham quan các khu di tích 

cách mạng, tạo điều kiện cho thanh niên Khmer đang tu tại các chùa giao lưu với thanh 

niên các địa phương, những thanh niên thành đạt….để giúp cho họ có cách nhìn tiến bộ và 

toàn cục về trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng quê hương, phum, srok mới. 

Tóm lại, nhà sư trong đời sống của người Khmer có vai trò đặc biệt quan trọng, là 

cầu nối giữa đạo và đời, là thủ lĩnh tinh thần, là niềm tin của cộng đồng người Khmer. Do 
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đó, trong xây dựng NTM vùng người Khmer sinh sống rất cần có sự kết hợp chặt chẽ, 

rộng khắp giữa các tổ chức chính trị xã hội với nhà sư để có thể phát huy mạnh mẽ sức 

mạnh nội lực của TN Khmer vào quá trình xây dựng NTM.  

4.2.6. Phát huy giá trị văn hóa lễ hội truyền thống  

Lễ hội truyền thống, là những hoạt động văn hóa mang tính tín ngưỡng dân gian của 

TN hoặc một DT được hình thành trong quá trình phát triển lâu đời của lịch sử.  

Lễ hội truyền thống của TN là dịp bày tỏ lòng biết ơn của con người hiện tiền đối 

với các vị thần linh, những anh hùng DT đã có công trong việc góp phần hình thành, 

bảo bọc TN và đồng thời cũng là dịp sinh hoạt tâm linh nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng 

đồng. Lễ hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Khmer, thông qua 

lễ hội, những khó khăn, cực nhọc của TN dường như được chia sẻ, chở che, cũng như 

sự ban lành từ phía thần linh hay những người có công trong dựng nước và giữ nước. Lễ 

hội cũng là cách mà người Khmer bày tỏ lòng hiếu đạo, uống nước nhớ nguồn của mình 

đối với thần linh, cho nên họ cảm thấy được an ủi, động viên và như được hòa quyện 

cùng thế giới thần linh, nên mỗi dịp lễ hội truyền thống làm cho cả TN được thăng hoa, 

sức sống mới được trổi dậy xua tan những lo âu, vất vả của cuộc sống thường nhật. Qua 

đây, trong mỗi con người, cũng thể hiện ý thức tự trách nhiệm của cá nhân đối với cộng 

đồng, với niềm tin và sự lạc quan vào những điều tốt đẹp trong tương lai. Nói chung, lễ 

hội không chỉ là tấm gương phản chiếu chân thực nhất về nền một nền văn hóa đa sắc 

màu của TN Khmer, mà còn là môi trường bảo tồn, làm sâu sắc và phát huy tính tích 

cực của văn hóa truyền thống DT. 

Thực tế thời gian qua ở các địa phương TNB, lễ hội người Khmer luôn được diễn 

ra hàng năm theo chu kỳ của mùa vụ. Nhưng việc lồng ghép để giáo dục, tuyên truyền 

trong TN chủ trương xây dựng NTM chưa được quan tâm xem trọng, lễ hội diễn ra một 

cách thuần túy và chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của TN là chính, chưa được phát huy ở 

các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, cũng như trong xây dựng NTM. Đây cũng là 

nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thờ ơ của người Khmer đối với chủ trương xây dựng 

NTM đang diễn ra mạnh mẽ ở các vùng NT TNB. 

Phát huy những GTVH của lễ hội truyền thống TN Khmer trong xây dựng NTM 

cần được lồng ghép tuyên truyền, động viên người Khmer chung tay xây dựng NTM, 

đồng thời cũng là dịp góp phần bảo tồn, lưu giữ và truyền bá những GTVH TN đến với 

các TN khác trong và ngoài Vùng, điều đó cần chú ý như:  
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Một là, cần lồng ghép các TC xây dựng NTM vào những buổi sinh hoạt văn hóa 

truyền thống 

Qua giao lưu, tiếp biến văn hóa với các TN láng giềng như Việt, Hoa, Chăm, lễ 

hội truyền thống của đồng bào Khmer đã có sự biến đổi, song vẫn giữ được các giá trị 

vốn có mà không bị pha trộn do hội nhập với nền văn hóa đương đại. Nhắc đến lễ hội 

truyền thống của đồng bào Khmer thì không thể bỏ qua những lễ hội chính, quan trọng 

nhất của TN trong năm như sau:  

Pithi (chương trình lễ) Chol Chhnam Thmay (lễ vào năm mới), trong những ngày 

tết, người Khmer rất chú trọng đến các giá trị và chuẩn mực đạo đức cơ bản của TN, 

thông qua những mẩu chuyện ngụ ngôn, dân gian góp phần hướng thiện cho tuổi trẻ 

người Khmer, cổ vũ “tinh thần cần cù, dũng cảm, đức thông minh và tài trí, yêu lẽ phải, 

yêu tự do của một TN. Sự tích và truyền thuyết trên là những bài học răn dạy con người 

một ý thức sống về mặt đạo đức làm lành, lánh dữ, cách ứng xử của con người theo triết 

lý nhà Phật. Đồng thời hướng con người đến cái đúng, cái đẹp, cái đạo lý lương tâm” 

(Ngọc Dung, 2014, trang 2).  

Với ý nghĩa và giá trị đó, thông qua những buổi diễn thuyết truyền thống, các vị sư 

sẽ định hướng, phân tích, giáo dục tinh thần xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, 

đẹp; xây dựng gia đình hạnh phúc, con cháu chăm ngoan; xây dựng làng, xã văn hóa,... 

đạt được mục đích này sẽ là trực tiếp đóng góp của đồng bào Khmer vào xây dựng 

NTM tại phum, srok của mình. 

Pithi Đônta (lễ cúng ông bà), thể hiện uống nước nhớ nguồn, tình tương thân, tương 

ái, tinh thần và ý thức cố kết cộng đồng trong phum, srok. Xây dựng NTM là một chủ 

trương lớn và cần có nhiều thời gian, vật lực, tài lực... mới có thể hoàn thành. Nhưng chỉ 

dựa vào sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, sẽ rất tốn kém và thiếu bền vững, mà phải xác 

định xây dựng NTM là do chính người dân ở nơi đó xây dựng thì mới có thể nhanh chóng 

thành công và bền vững. Thiết nghĩ, những giá trị mà lễ Đônta mang lại có thể gắn kết, 

chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM tại vùng đồng bào Khmer đang 

sinh sống và cũng sẽ góp phần sớm đưa TNB thực hiện thắng lợi mà các Nghị quyết của 

địa phương đã đề ra. Do đó, cần lồng ghép và đề cao tinh thần của người Khmer qua bài 

nói, bài thuyết pháp của các vị sư, các buổi vận động của các vị Acha, những mô hình hay 

của tầng lớp tri thức TN được triển lãm ở những ngày Đônta là cách cổ vũ tinh thần TN 

hiệu quả nhất. Đây là sự kết hợp lý luận gắn liền với thực tiễn, kế hợp đạo – đời của quá 

trình xây dựng NTM, nơi TN sinh sống.  
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Lễ Ok Om Bok, sau khi kết thúc nghi lễ cúng Thần Mặt Trăng người chủ lễ sẽ đút 

nước cúng vào miệng của những người trẻ được xếp hàng dọc dài trước sân lễ và sau 

khi đút nước xong người chủ lễ mới đấm vào lưng từng người trẻ nhè nhẹ ba cái, và hỏi 

lớn lên ước mơ sẽ làm gì và những người trẻ Khmer sẽ nói lên ước vọng của mình trong 

tương lai. Với nét văn hóa đặc sắc này đã tạo nên lễ hội Ok Om Bok là biểu tượng cho 

khát vọng, ước mong và tình yêu giữa con người với con người, giữa con người với các 

đấng bề trên (tự nhiên, thần linh…).  

Đây cũng là dịp người chủ lễ (một người lớn tuổi, đức độ, có uy tín) lồng ghép để 

thuyết giảng những lợi ích của việc xây dựng NTM cho những người hiện tại và thế hệ 

tương lai, qua đây định hướng để những ước mơ của tuổi trẻ người Khmer gắn liền với 

chủ trương cải tạo, kiến thiết lại quê hương đất nước, nhất là ở nơi họ đang sinh sống. 

Đồng thời giáo dục lòng yêu thương con người, yêu môi trường tự nhiên và nêu cao ý 

thức bảo vệ môi trường sống của mình. Làm được những điều đó chính là đóng góp quan 

trọng vào quá trình xây dựng NTM vùng người Khmer và có như vậy, tinh thần lễ Ok 

Om Bok sẽ mãi mãi ngự trị và chi phối trong đời sống văn hóa của TN. 

Lễ Um tuk (đua ghe ngo), thả đèn gió, với ý nghĩa tống tiễn nước, tối tăm và 

rước ánh sáng, tạnh ráo về với TN. Việc thả đèn gió/lửa lên trời cũng biểu thị cho việc 

tôn vinh ánh sáng và biểu thị điều mong cầu cốt tử của cộng đồng ở thời khắc thiêng 

này trong năm. Hai lễ đua ghe ngo và thả đèn gió thể hiện sự mong ước cuộc sống yên 

vui, thuận hòa giữa người với người và giữa người với tự nhiên; cầu mong con cháu 

chăm ngoan, học hành tiến bộ, gia đình sung túc…và những điều tốt đẹp, tươi sáng 

đến với TN.  

Với ý nghĩa tươi đẹp, trong sáng của lễ đua ghe ngo và thả đèn gió của TN Khmer 

thấy rằng cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua các vị sư, Acha lồng ghép những nội 

dung của Chương trình xây dựng NTM vào những dịp lễ hội, tuyên truyền để người 

Khmer thấy rằng mong ước và cầu nguyện không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của mỗi 

cá nhân, mà phải biến nó thành hành động. Hành động theo tôn chỉ mục đích xây dựng 

NTM sẽ góp phần quan trọng và quyết định cho sự phát triển của cá nhân, mỗi gia đình, 

dòng họ thậm chí cả TN, biến NT người Khmer từ khó khăn, lầy lội thành NT tươi đẹp, 

giàu bản sắc. Nhận thấy lợi ích và ý nghĩa lớn lao của xây dựng NTM tin rằng người 

Khmer sẽ quyết tâm cùng địa phương chung tay thực hiện tốt mục tiêu trên. 

Lễ Bon Kâm san srok (cầu an), toàn thể lễ cầu an từ công tác chuẩn bị cho đến 

những nghi thức chính của lễ đã toát lên hai ý nghĩa quan trọng đó là thể hiện tình đoàn 
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kết của TN trong phum, srok và cầu bình yên, an vui, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa. 

Hai ý nghĩa lớn lao đó đã làm nên một lễ cầu an của người Khmer đầy bản sắc và truyền 

đời đến ngày hôm nay.  

Để phát huy những giá trị đó, Ban Vận động xây dựng NTM của các địa phương, 

trước hết cần cổ vũ, động viên thông qua việc cử lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật 

tự cho buổi lễ diễn ra một cách trật tự, an toàn; thông qua các vị chủ lễ đẩy mạnh tuyên 

truyền trong thực hiện các TC xây dựng NTM nhất là TC 19, trong đó chú trọng mục 

19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu 

kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, 

trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. Với tinh 

thần đoàn kết được phát huy, tấm lòng của TN đang hướng đến cầu mong cho phum, srok 

được bình yên, hạnh phúc cùng với sự cổ vũ của chính quyền địa phương thiết nghĩ thông 

qua buổi lễ cầu an, ít nhiều chủ trương xây dựng NTM sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt 

tình, hiệu quả của TN Khmer trong toàn Vùng. 

Hai là, cần có sự tạo điều kiện từ địa phương để những lễ hội diễn ra một cách tiết 

kiệm, an toàn, đảm bảo giá trị  văn hóa TN được phát huy 

Người Khmer và những lễ hội là cụm từ gắn liền với nhau khi nhắc đến nền văn 

hóa của cộng đồng. Từ xưa đến nay, lễ hội diễn ra như một lẽ tự nhiên trong đời sống 

TN, mặc dù có sự tác động, ít nhiều những nghi thức cũng được giản lược, nhưng cốt 

lõi những lễ hội vẫn còn nguyên giá trị. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần cổ 

vũ, động viên và định hướng tốt để những lễ hội của TN diễn ra một cách tiết kiệm, an 

toàn, đảm bảo GTVH TN được phát huy, đồng thời cũng góp phần cải tạo NT nơi họ 

sinh sống một cách văn minh và hiện đại; thường xuyên mở các lớp tập huấn về GTVH 

của những lễ hội TN và từ đây đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách Pháp luật Nhà nước nhằm củng cố niềm tin trong cộng đồng với sự lãnh đạo 

của Đảng nói chung và trong công cuộc cải tạo NT nói riêng.  

Nói tóm lại, để phát huy tốt GTVH của lễ hội vào quá trình xây dựng NTM cần đặc 

biệt quan tâm lồng ghép Chủ trương của Đảng về xây dựng NTM vào những buổi thuyết 

pháp của các vị sư trụ trì, qua đó sẽ tạo động lực trong cộng đồng người Khmer. Bên cạnh 

đó, sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương là động lực quan trọng và quyết định đến 

sự thành bại của công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trong TN.  



164 

 

4.2.7. Vận dụng giá trị văn hóa của ngôn ngữ, văn học, truyền thuyết  

Ngôn ngữ, là công cụ giao tiếp giữa con người với con người hoặc một cộng đồng, 

quốc gia, DT, thông qua ngôn ngữ có thể nhận biết, đánh giá được năng lực, đạo đức 

khả năng nhận thức của một con người. 

Văn học, là những sáng tạo của con người bằng việc phản ánh, tái hiện đời sống xã 

hội của con người thông qua sự hư cấu. 

Truyền thuyết, truyền thuyết dùng để chỉ một nhóm những sáng tác dân gian 

truyền miệng nhằm lý giải một số hiện tượng tự nhiên, sự kiện lịch sử. Đặc điểm chung 

của chúng thể hiện các yếu tố kỳ diệu, huyễn tưởng, nhưng lại được cảm nhận là xác 

thực, diễn ra ở ranh giới giữa thời gian lịch sử và thời gian thần thoại, hoặc diễn ra ở 

thời gian lịch sử (vi.wikipedia.org tiếng Việt). 

Người Khmer có câu: ngôn ngữ là mẹ, chữ viết là cha, đôi khi ngôn ngữ phát âm 

không chuẩn thì chữ viết sẽ điều chỉnh những thiếu sót đó. Thông qua ngôn ngữ, văn học, 

truyền thuyết của người Khmer giúp họ tích luỹ được vô vàn những tri thức quý giá cho 

bản thân và những người trẻ trong cộng đồng về văn hoá, con người, lịch sử tồn tại và 

phát triển của TN. Không một thước đo thời gian nào có thể chính xác và sắc nét như 

ngôn ngữ, văn học, truyền thuyết mà người Khmer đã thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử 

khai phá Vùng đất TNB. Qua những “đứa con tinh thần” của nhà văn, nhà thơ thể hiện 

bức tranh cuộc sống của cha anh họ, những con người luôn miệt mài lao động và đấu 

tranh với sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đây, tất cả những sinh hoạt trong cuộc sống 

thường nhật... được diễn đạt lại như một thước phim sinh động được tái hiện trở lại, 

chuẩn xác mà không khô khan, tẻ nhạt. Ngoài ra, qua thái độ và quan điểm nhân văn của 

tác giả cũng giúp người Khmer hiện đại biết thêm về hiện thực xã hội ngày xưa, ngày 

nay, tốt, xấu, giàu, đẹp của cả cộng đồng người khi những ngày đầu đặt chân đến Vùng 

đất này....Do vậy, người xưa thường ví "học văn là học nhân văn. Văn học là nhân học" 

bởi lẽ thông qua văn học, ta học cách làm người, học cách sẻ chia, yêu thương, đau xót 

cho những nỗi thống khổ của con người. Có thể nói, văn học là “bách khoa toàn thư” về 

vô vàn những cung bậc cảm xúc của con người: hỉ, nộ, ái, ố,...tất cả đều sinh động và 

chân thực đến kỳ lạ. Do đó tâm hồn, cuộc sống người Khmer sẽ thêm chân thành, tình 

cảm, óc tư duy, tưởng tượng cũng dần từ đó mà phong phú hơn và ngôn ngữ với những 

âm cảm trầm bỗng đã biểu đạt, lột tả hết nội tâm của những câu truyện mà người xưa để 

lại cho giới trẻ hôm nay. Với những giá trị vô cùng đáng trân trọng đó của những câu 
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chuyện, những truyền thuyết của TN Khmer là những động lực, đòn bẩy của TN phấn 

đấu vươn lên trong cuộc sống cũng như là niềm tin để vững vàng bước vào giai đoạn 

HĐH những vùng còn nghèo của NT Khmer ngày nay. 

Vai trò của ngôn ngữ, văn học, truyền thuyết Khmer đối với cộng đồng TN có ý 

nghĩa vô cùng to lớn, góp phần quan trọng hình thành nhân cách, tính cần cù, chịu khó 

trong con người Khmer. Nhưng thực tế quá trình xây dựng NTM ở vùng người Khmer 

sinh sống, cấp ủy và chính quyền địa phương chưa chú ý khai thác những giá trị từ ngôn 

ngữ, văn học, truyền thuyết trong tuyên truyền, cổ vũ, động viên người Khmer tham gia 

vào xây dựng NTM, chưa có những bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Khmer Nghị quyết 

26, khóa X của Đảng về NN, ND, NT hay Quyết định 1600 của Thủ tướng chính phủ về 

phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020…Bên 

cạnh đó, những sáng tác mới trong văn học, truyền thuyết để tuyên truyền, cổ vũ người 

Khmer tham gia chung tay xây dựng NTM còn vắng bóng, không xứng tầm với nhiệm vụ 

mà địa phương nơi có đông người Khmer sinh sống đang triển khai thực hiện. 

Trước thực trạng đó, việc phát huy những giá trị ngôn ngữ, văn học, truyền thuyết 

của TN Khmer vào xây dựng NTM là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Phát huy tốt 

giá trị đó, là chúng ta đang chú trọng phát huy lòng tự tôn và tự tin của TN vào nhiệm 

vụ cách mạng mới, vừa phục vụ cho nhiệm vụ chung, vừa khơi dậy sĩ khí của con người 

Khmer xưa trong giới trẻ ngày nay, trong đó thiết nghĩ nên chú ý một số những biện 

pháp cụ thể như sau: 

Thứ nhất, có sự thống nhất trong nhận thức chung của các cấp, các ngành, đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn… các địa phương khu vực TNB về sự đề cao và trân 

trọng những giá trị đáng quý của ngôn ngữ, văn học, truyền thuyết và xem đó là cẩm 

nang không thể thiếu đối với các tổ chức, cá nhân khi tiến hành làm công tác vận động 

quần chúng trong vùng người Khmer sinh sống. Thường xuyên khơi dậy, kết hợp những 

mẩu chuyện, những câu truyện truyền thuyết của TN xưa đối với người Khmer đương 

đại để họ nhận thấy rằng, những giá trị gần như bị trầm tích bởi sự hội nhập được chúng 

ta khéo léo nhắc lại sẽ góp phần quan trọng trong việc kích thích lòng tự hào TN một 

lần nữa được trỗi dậy và phát huy mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà chính 

quyền địa phương và các đoàn thể, đặc biệt là Ban vận động xây dựng NTM đặt ra. 

Không những vậy, đó cũng là động lực để họ có thể vươn lên làm giàu chính đáng cho 

kinh tế gia đình của họ. 
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Thứ hai, có sự phối hợp chặt chẽ với các Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh, 

các chùa có tiếng trong địa phương, những vị sư, Acha, những người có uy tín trong TN 

Khmer…tập trung tuyển trọn những bài văn, bài thơ, những câu truyện truyền thuyết 

gần gũi với cuộc sống đời thường cũng như gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương hay liên quan đến đời sống văn hóa…tập trung in bằng hai thứ tiếng Việt và 

Khmer để hàng ngày có thể tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình của địa 

phương hoặc phát qua loa phóng thanh ở các xã; những ngày lễ truyền thống tại các 

chùa, đám phước, cầu an… 

Thứ ba, sự tạo điều kiện về kinh phí để các câu truyện truyền thuyết được sân khấu 

hóa và lưu diễn của các đoàn nghệ thuật Khmer phục vụ công chúng trong vùng nhằm 

hiện thực hóa các câu truyện truyền thuyết trong đời sống hiện đại, nhất là trong xây 

dựng NTM như ngày hôm nay. 

Thứ tư, xây dựng tủ sách văn hóa tại xã, ấp, phum, srok, các sala của các chùa, các 

tụ điểm văn hóa ở các địa phương hoặc ở các gia đình của người Khmer có uy tín trong 

Vùng; chú trọng xây dựng các câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa của các phum, srok…xây 

dựng những kịch bản và dưới sự hỗ trợ của các chùa để tiến hành cổ động thông qua 

những buổi sinh hoạt cộng đồng, các ngày lễ hội truyền thống…. 

Thứ năm, thường xuyên tổ chức các hội thi tuyên truyền, cổ động về vận dụng 

những câu truyện truyền thuyết của tộc Khmer vào quá trình xây dựng NTM ngày hôm 

nay. Mỗi phum, srok (có câu lạc bộ văn hóa cộng đồng) sẽ là một đội dự thi, có như vậy 

có thể huy động đông cư dân đến ủng hộ và cổ vũ và cũng từ đây sẽ lan tỏa phong trào 

xây dựng NTM trong toàn Vùng.   

Nói tóm lại, những giá trị của ngôn ngữ, văn học, truyền thuyết của người Khmer ở 

phần kiến trúc thượng tầng trong một đời sống xã hội NT Khmer, nó là tinh túy, là tấm 

gương phản chiếu hiện thực nhất của TN. Qua những câu truyện truyền thuyết chính là 

nguồn cổ vũ, động viên tinh thần của người Khmer đương đại góp phần xây dựng kinh tế 

gia đình vững chắc và xây dựng NT nhanh chóng thành công. Quá trình triển khai thực 

hiện khuyến nghị, cần được thực hiện đồng bộ các biện pháp và song hành, không để 

khoảng cách xa dẫn đến hiệu quả không cao. Nên chú trọng yếu tố chủ thể khơi dậy sĩ khí 

trong văn học truyền thuyết là người Khmer và sự hỗ trợ, chủ động của cấp ủy, chính 

quyền địa phương là yếu tố quyết định việc phát huy tốt giá trị của ngôn ngữ, văn học, 

truyền thuyết người Khmer vào quá trình xây dựng NTM. 
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4.2.8. Vận dụng giá trị văn hóa của âm nhạc, ca múa  

Âm nhạc
12

, là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Các yếu tố 

chính của nó là cao độ (điều chỉnh giai điệu), nhịp điệu (và các khái 

niệm liên quan của nó: tempo, tốc độ), âm điệu và những phẩm chất âm 

thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc. Là thanh nhạc hoặc công cụ âm thanh 

(hoặc cả hai) kết hợp theo cách như vậy để tạo ra vẻ đẹp của hình thức, sự 

hài hòa và biểu hiện cảm xúc. 

Ca múa, ca hát: nghĩa là dùng ngôn từ phối hợp cùng nhạc cụ để diễn đạt tâm 

trạng và tình cảm của tác giả đối với người nghe. Múa: theo vi.wikipedia.org tiếng Việt, 

múa là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tình 

cảm, hiện tượng của cuộc sống. Như vậy, ca múa TN Khmer là sự kết hợp giữa hát và 

múa trong một tác phẩm nghệ thuật của TN nhằm truyền đạt những thông điệp yêu 

thương, những giai điệu của cuộc sống và góp phần quan trọng trong điều chỉnh trạng 

thái tâm lý của người nghe. 

Sẽ trở nên rất tẻ nhạt và trầm lắng khi cuộc sống thiếu vắng âm nhạc. Âm nhạc sẽ 

đánh thức lương tâm, đánh thức trách nhiệm của cá nhân hay một nhóm người, đồng 

thời cũng làm cho con người trút đi những muộn phiền, lo lắng và cũng có thể giúp cho 

cộng đồng người tự nhìn nhận lại bản thân cộng đồng mình đã làm được gì, sống tốt 

chưa, có xứng với cái đẹp ấy không hay liệu mình còn đủ sức để hoàn thiện bản thân 

hơn nữa không…Những câu hỏi ấy tạo nên nội lực thúc đẩy người nghe vươn tới sự 

hoàn mỹ, sống dậy lòng tự hào TN, khát vọng tìm về chân lý. Đó chính là những giá trị 

chung nhất của âm nhạc và thông qua ca múa sẽ làm tăng thêm tính sinh động và trực 

quan hơn những ý tưởng của tác giả muốn thể hiện thông qua “những đứa con tinh 

thần” mà TN yêu thích. 

Bên cạnh đó, âm nhạc còn tham gia và hỗ trợ trong các dịp lễ hội và giải trí cộng 

đồng, trong sự chuyển động của tập thể (diễu hành), dùng làm phương tiện để nghỉ 

ngơi, giải trí. Nghệ thuật có tính biểu hiện, nó giống với ngữ điệu của tiếng nói và giống 

với cử chỉ, nghĩa là giống với phương tiện biểu hiện của cảm xúc và không một loại 

hình nghệ thuật nào khác ngoài âm nhạc lại có thể tác động uy lực như thế vào thế giới 

cảm xúc của con người. 

                                                 
12

 Âm nhạc, https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_nh%E1%BA%A1c, truy cập ngày 12/6/2019. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_thanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_%C4%91%E1%BB%99_(%C3%A2m_nh%E1%BA%A1c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giai_%C4%91i%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BB%8Bp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BB%8Bp_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%ACnh_th%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3m_x%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt_tr%C3%ACnh_di%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_nh%E1%BA%A1c
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Cùng với các loại hình nghệ thuật khác có tính kích thích đến tinh thần, ý chí quật 

cường của TN, âm nhạc, ca múa của người Khmer là phần hồn trong mỗi dịp lễ hội, tết 

đến của TN. Nó là phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần không thể thiếu 

của TN Khmer TNB từ xưa cho đến nay. Có thể khẳng định rằng, những giá trị khác (kể 

cả tiếng nói, chữ viết) của TN Khmer có thể bị vơi đi trong số ít giới trẻ hoặc có lúc bị 

mai một, nhưng riêng âm nhạc, ca múa TN Khmer trường tồn trong cái nôi văn hóa cho 

đến ngày hôm nay. Mặc dù trong nhịp sống hiện đại nhiều loại hình âm nhạc, ca múa 

sôi động…đã chi phối mạnh đến đời sống âm nhạc trong giới trẻ nói chung, người 

Khmer nói riêng, nhưng đối với âm nhạc, ca múa của TN Khmer vẫn được lưu tồn 

nguyên vẹn một cách cẩn thận trong từng gia đình, phum, srok Khmer ngày nay, có 

74,45% (Nguồn tác giả điều tra, tháng 8/2017) người Khmer trả lời rằng họ nghe, nhìn 

rất hiểu và hiểu các loại hình nghệ thuật và 86,41% (Nguồn tác giả điều tra, tháng 

8/2017) người Khmer trả lời rất mong muốn bản thân và cho con được học âm nhạc của 

TN. Đây chính là những giá trị thiêng liêng mà mỗi người Khmer mong muốn được gìn 

giữ và duy trì.  

Cũng như văn học, truyền thuyết và ngôn ngữ, âm nhạc, ca múa TN bị lãng quên 

trong việc cổ vũ tinh thần cộng đồng người Khmer trong xây dựng NTM, dường như 

trong thời kỳ đổi mới nói chung, trong xây dựng NTM nói riêng âm nhạc người Khmer 

không có tác phẩm mới ngang tầm thời đại cũng như công cuộc kiến thiết quê hương 

TNB. Cấp ủy và chính quyền địa phương chưa phát huy vai trò của âm nhạc trong việc 

hiệu triệu con người Khmer tiếp lửa truyền thống cha anh vào xây dựng NTM ngày nay 

và âm nhạc, ca múa TN bị khỏa lắp bởi thời gian và thời kỳ hội nhập.  

Từ những nhận thức về vai trò rất quan trọng của giá trị âm nhạc, ca múa đối với 

đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer, thiết nghĩ các địa phương cần phát huy 

những mặt tích cực này để góp phần cổ vũ cho phong trào hành động cách mạng ở cơ 

sở, nhất là trong quá trình xây dựng NTM như hiện nay. Để thực hiện được điều đó, 

thiết nghĩ nên xem xét thêm những gợi ý dưới đây để việc phối kết hợp giữa những giá 

trị âm nhạc, ca múa với phong trào HĐH NT đạt hiệu quả. 

Một là, đối với việc cổ vũ, động viên tinh thần TN ra sức chung tay xây dựng 

NTM, trong lĩnh vực này các cấp có trách nhiệm, nhất là Ban vận động xây dựng NTM 

cần huy động nguồn lực văn nghệ sỹ của địa phương tổ chức hội thi sáng tác âm nhạc 

Khmer với vấn đề xây dựng NTM để từ đó có tuyển chọn những bài hát hay, nền nhạc 
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hiện đại, ca từ mộc mạc, gần gũi với người Khmer NT nơi đây, từ tổ chức tuyên truyền 

trong dân qua sóng phát thanh – truyền hình... giúp họ chuyển đổi trong nhận thức và 

hành vi để chung tay xây dựng phum, srok mới.  

Hai là, các cấp, các ngành, địa phương TNB nên xem âm nhạc Khmer như là môi 

trường nuôi dưỡng nhân cách, là chất kích thích tăng cường ý chí, nghị lực trong mỗi cá 

nhân, là thần dược để khơi gợi trí sáng tạo của TN. Do đó, cần tăng thời lượng tuyên 

truyền trên đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh huyện, loa phóng thanh của các 

xã những ca khúc Khmer có nội dung cổ vũ tinh thần TN trong thực hiện nhiệm vụ cách 

mạng của địa phương cũng như trong xây dựng NTM.  

Ba là, với phương châm hát, múa cho cộng đồng, cho nên, cấp ủy và chính quyền địa 

phương cần tổ chức hỗ trợ kinh phí hoặc tiến hành vận động các tổ chức kinh tế và cá nhân 

có tiềm lực đóng góp kinh phí để xây dựng những đội hình chuyên về cổ động thông tin 

bằng âm nhạc, ca múa. Mỗi phum, srok hoặc mỗi chùa có ít nhất từ một đến hai đội hình và 

tập trung tuyên truyền những tác phẩm mới có hàm chứa nội dung cổ vũ xây dựng NTM ở 

khắp các địa phương người Khmer sinh sống hoặc trong phạm hạt của mỗi chùa.   

Nói tóm lại, dù rằng sự cảm thụ âm nhạc ở mỗi người có khác nhau và rất đa dạng, 

nhưng chúng vẫn nằm trong một ranh giới nhất định và vẫn có những điểm chung nhất 

định. Điểm chung ấy dựa vào sức tác động của âm nhạc đối với con người. Xin mượn 

lời của nhà văn Nga Sô-xta-cô-vits: “Âm nhạc nâng con người lên, làm con người cao 

quí hơn, củng cố phẩm chất, củng cố niềm tin vào sức mạnh bên trong của bản thân, vào 

sứ mệnh lớn lao của mình”. Vận dụng những giá trị của âm nhạc, ca múa TN Khmer 

vào xây dựng NTM chính là chúng ta đang khơi màu sáng tạo trong họ để góp phần xây 

dựng cho phum, srok ngày một giàu đẹp hơn. Vì thế, để thực hiện tốt khuyến nghị, cần 

thực hiện một cách sáng tạo ba biện pháp nêu trên, vì ba biện pháp là một chuỗi cách 

làm rất logic từ hỗ trợ kinh phí, tổ chức và thôi thúc sáng tác đến việc sử dụng tác phẩm 

đúng mục đích, đúng lúc, kịp thời.  

4.2.9. Phát huy giá trị văn hóa hình tượng kiến trúc, điêu khắc, hội họa  

Kiến trúc: là một ngành nghệ thuật, là một khoa học về tổ chức sắp xếp không 

gian, là bài thơ được viết lên bằng đá bởi sự tài hoa của những nhà kiến trúc sư. Không 

cần bàn luận thêm vai trò của kiến trúc đối với đời sống của xã hội, nhưng trong phạm 

vi của luận án chúng tôi hướng tới vai trò của kiến trúc nói chung và ý thức kiến trúc 

của TN Khmer nói riêng đối với vấn đề xây dựng NTM. Cũng không phủ nhận nhận 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_s%E1%BA%AFp_x%E1%BA%BFp_kh%C3%B4ng_gian&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_s%E1%BA%AFp_x%E1%BA%BFp_kh%C3%B4ng_gian&action=edit&redlink=1
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rằng, xây dựng NTM đã làm cho bộ mặt NT nơi người Khmer sinh sống đã từng ngày 

“thay da, đổi thịt”, NT ngày nay đã khác xưa nhiều, đó chính là một phần quan trọng 

của vai trò kiến trúc đối với việc định hình vóc dáng cho một NT hiện đại, giàu bản bản 

sắc, đáp ứng tốt yêu cầu là cơ sở cho các Đề án xây dựng NTM cấp xã trong giai đoạn 

đầu. Đây là việc mang tính tiền đề trước mắt cũng như lâu dài đối với việc hoạch định 

phát triển các không gian trên địa bàn một cách toàn diện, đáp ứng tốt các yêu cầu của 

Đảng và Chính phủ về xây dựng NTM cũng như nhu cầu trong đời sống vật chất và tinh 

thần của người Khmer nông NT. 

Điêu khắc: là nghệ thuật tạo hình đơn vật liệu hoặc trên cơ sở kết hợp nhiều vật 

liệu như: kim loại, đá, thủy tinh, gỗ…và cũng có thể được sử dụng như đất sét, dệt may, 

nhựa, polyme và các kim loại nhẹ khác. 

Hội họa: là một ngành nghệ thuật hay là một ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng của 

người nghệ sĩ  thông qua chất liệu như giấy, vải hoặc các vật liệu khác như đá, gỗ…  

Kiến trúc, điêu khắc, hội họa và kể cả những nghệ nhân là tài sản, là vốn quý của 

vùng NT Khmer và cũng là một bộ phận của GTVH DT mà ông cha để lại cho đến ngày 

nay. Trong quá trình xây dựng NTM, nghệ thuật điêu khắc và hội họa không những 

đóng góp quan trọng trong việc phát triển làng nghề truyền thống, mà còn luôn đóng 

một vai trò thiết yếu trong tổ chức cảnh quan cho từng công trình, góp phần làm giàu 

thêm ngôn ngữ cho môi trường kiến trúc và sức biểu hiện của kiến trúc sẽ tăng lên rất 

nhiều nhờ sự góp mặt của các tác phẩm điêu khắc, hội hoạ, phù điêu... Bên cạnh đó, 

điêu khắc và hội họa còn đem đến một lời giải hợp lý cho bài toán tổ chức không gian 

cảnh quan cho môi trường NT Khmer thêm màu sắc, bớt đơn điệu, bớt trống vắng, tẻ 

nhạt…từ đó làm cho môi trường cảnh quan NT thêm sinh động, linh hoạt mà gần gũi 

thiên nhiên, làm cho NT trở thành nơi đáng sống, nơi nghĩ dưỡng sau những ngày lao 

động vất vả ở thành thị. Những yếu tố đó, có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm 

không chỉ của người Khmer, mà còn lan truyền đến công chúng khi du ngoạn ở những 

vùng NT này. 

Từ Quyết định 1600 của Thủ tướng chính phủ ban hành Bộ TC quốc gia xây dựng 

NTM, giai đoạn 2 (2016-2020) có thể nhận thấy rằng, giá trị của nghệ thuật kiến trúc, 

điêu khắc, hội họa Khmer có thể phát huy mạnh mẽ và giữ vai trò chủ lực ở một số TC 

quan trọng trong tiến trình xây dựng NTM của các giai đoạn. Vì điêu khắc, hội họa 

Khmer là một nghệ thuật truyền thống thiết yếu gắn liền với các kiến trúc làm tăng thêm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_s%C4%A9
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giá trị thẩm mỹ, ý nghĩa của từng công trình trong tổng thể các công trình NT, cùng với 

sự phong phú về đề tài, thể loại cũng như về chất liệu làm từ nhiều loại như gỗ, đá, kim 

loại, xi măng….người nghệ nhân Khmer sẽ đem đến cho bộ mặt NT nơi đây nhiều thể 

loại hình tượng và hoa văn trang trí rất độc đáo, mang đậm dấu ấn của bản sắc NT 

Khmer riêng biệt so với các địa phương khác trong vùng.  

Do đó, việc để người Khmer NT tham gia vào quy hoạch hoặc điều chỉnh, bổ sung 

kiến trúc NT nơi họ sinh sống là việc cần làm trong thực hiện TC 1. Quy hoạch chung 

xây dựng xã được công bố công khai trước thời hạn. Vì với thể loại đề tài rộng, nhiều 

phương thức kết hợp cùng lúc trong một công trình (kiến thúc, điêu khắc, hội họa) làm 

cho kiến trúc của người Khmer không chỉ dừng lại ở những thiết kế xây dựng những 

ngôi chùa thiêng của họ mà còn có thể tham gia tích cực vào quá trình quy hoạch tổng 

thể chung nơi phum, srok họ đang sống. Việc để người Khmer tham gia trực tiếp vào 

quá trình quy hoạch phát triển NTM cùng lúc đáp ứng hai nhu cầu nhiệm vụ: 1) phát 

huy trí tưởng tượng phong phú và óc thẩm mỹ cao của người Khmer vào thiết kế cho 

NTM vừa tiết kiệm chi phí vừa phát huy nội lực trong dân giảm áp lực lên các cấp có 

thẩm quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ HĐH NT; 2) vì họ tham gia thiết kế nên 

họ hiểu nhiều hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng NT nơi họ đang sinh sống, từ đó họ có 

những ý tưởng, phương thức vận động trong TN cùng tham gia và quá trình triển khai 

họ có thể trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng từng công trình mà theo họ nó sẽ mang 

lại chất lượng tốt nhất như mong muốn. 

Song song đó, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa của người Khmer cũng sẽ 

tham gia thiết kế TC 6 - Cơ sở vật chất văn hóa, đóng đó mục 6.1. Xã có nhà văn hóa 

hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn 

xã; 6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy 

định; 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục 

vụ cộng đồng. Ở TC này, theo quy định của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tại Thông 

tư Số: 06/2011/TT-BVHTTDL thì ngôi chùa Khmer có thể đáp ứng hoàn theo yêu cầu 

của Thông tư 06. Có nghĩa là, đối với người Khmer ngôi chùa là nơi thờ tự, là nơi chốn 

linh thiêng và cũng là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của TN, nơi đây hầu hết ở tất cả 

các chùa Khmer TNB đều có riêng diện tích xây dựng khu Sala (nơi sinh hoạt chung 

của cộng đồng phum, srok vào các dịp lễ, tết cổ truyền… hơn 100 chổ ngồi) và nơi đây 

cũng hoàn toàn có thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương khi có yêu 

cầu. Ngoài ra, với không gian thanh tịnh, khuôn viên thoáng mát, nhiều cây xanh cũng 
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sẽ là nơi lý tưởng để người già và trẻ nhỏ vui chơi giải trí trong không khí trong lành. 

Và kết hợp như vậy, vừa tận dụng diện tích của nhà chùa, vừa tiết kiệm chi phí xây 

dựng NTM, vì qua nghiên cứu thực tế, giai đoạn 2011-2016 hầu hết các địa phương khu 

vực TNB đều vướng, chưa thực hiện được TC 6 do kinh phí quá lớn. Việc này cũng 

không phải là mới, bởi vì trong lịch sử đấu tranh cách mạng nhiều cơ sở thờ tự của 

người Khmer cũng là nơi cất dấu vũ khí, nuôi chứa cách mạng mà lịch sử cho đến nay 

vẫn còn ghi đậm dấu ấn. 

Đối với giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa của người Khmer không chỉ 

dừng lại ở việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng NTM của TC 1.6 mà hoàn toàn 

có thể tham gia vào TC 12 - Lao động có việc làm, trong đó Tỷ lệ người có việc làm 

trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động. Mang trong mình sứ 

mệnh giữ hồn văn hóa DT, nghệ nhân nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa Khmer 

luôn cần phải duy trì và truyền đời cho thế hệ trẻ những nghề truyền thống của TN và 

cũng từ đây kiến trúc, điêu khắc, hội họa có thể giúp cho TN trên con đường sinh kế, ổn 

định kinh tế gia đình của họ, những nghề này có thể mọi lứa tuổi từ thiếu niên cũng có 

thể tham gia, đặc biệt điêu khắc và hội họa. Nói cách khác kiến trúc, điêu khắc, hội họa 

góp phần làm tăng tỷ lệ có việc làm ở NT Khmer TNB.   

Nhưng thực tế, công tác quy hoạch xây dựng NTM đã được quy định và phải hoàn 

thiện trong năm 2012 và công tác này hoàn toàn do các nhà thiết kế không thuộc địa 

phương hoặc không am tường tình hình NT người Khmer sinh sống, có đôi khi áp 

những kiến trúc từ nơi khác vào những phum, srok, ấp, xã tương tự và trình các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt mà không qua hình thức trưng cầu dân ý…làm cho người Khmer 

NT không có dịp lựa chọn cho kiến trúc NTM nơi mà họ sinh sống. Không những vậy, 

khi tiến hành quy hoạch thì các cấp chính quyền chủ yếu dựa vào Thông tư số 09 của 

Bộ Xây dựng làm cho công tác quy hoạch khá cứng nhắc, tính linh hoạt không cao, 

chưa tận dụng được tiềm năng và lợi thế của địa phương, cũng như không thể khắc phục 

yếu tố mang tính đặc thù của vùng, miền và công tác quy hoạch xây dựng NTM chúng 

ta không có nhiều kinh nghiệm, thiếu sự đồng nhất về quan niệm trong thực tế triển khai 

đối với các tổ chức tư vấn và cả xã hội. 

Ngoài ra, đối với các địa phương TNB đa phần chưa xây dựng được nhiều làng 

nghề truyền thống ở lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc, hội họa của TN, điều này đồng nghĩa 

rằng, những giá trị của kiến trúc, điêu khắc, hội họa TN không được phát huy trong quá 

trình xây dựng NTM. 
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Để GTVH của Kiến trúc, điêu khắc, hội họa của TN Khmer tham gia vào quá trình 

xây dựng NTM, nhất là các TC 1, TC 6, TC 12, thiết nghĩ cần chú ý một số biện pháp như: 

Một là, để TN Khmer tham gia điều chỉnh thiết kế kiến trúc xây dựng NTM  

Theo đó, các cấp ủy và chính quyền dám chấp nhận những kiểu mẫu NTM có khả 

năng khác đôi chút với những quy định chung của Bộ TC quốc gia (ở đây không phải 

khác hoàn toàn) mà có thể NT mang đậm dấu ấn của văn hóa Khmer TNB. Điều này 

cũng là lẽ đương nhiên, làm cho văn hóa Khmer có điều kiện được phát huy mạnh mẽ 

trong hoàn cảnh NT có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, để huy động nguồn lực trong dân, 

cấp ủy và chính quyền địa phương cần tổ chức trưng cầu dân ý một cách khéo léo và 

thận trọng, bảo đảm rằng mọi ý tưởng được tiếp nhận hoặc bảo lưu một cách tối ưu nhất 

và họ nhận thấy rằng những đóng góp ý kiến của họ là xứng đáng và được tôn trọng 

hoàn toàn không phải tùy tiện, thiếu cơ sở. 

Hai là, tận dụng diện tích nhà chùa làm điểm vui chơi giải trí, làm hội trường để 

sinh hoạt cộng đồng 

Trong điều kiện cuộc sống cộng cư giữa các TN diễn ra ngày một mạnh mẽ như 

ngày hôm nay, địa phương cần có những đề xuất thống nhất với các cấp có thẩm quyền 

trong hệ thống chính trị và phối hợp chặt chẽ với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước để có ý 

kiến thống nhất chỉ đạo trong toàn khu vực, đặc biệt ở những nơi có đông người Khmer 

sinh sống. Có được sự thống nhất đó, các cấp có thẩm quyền sẽ duyệt kinh phí từ nguồn 

ngân sách cũng như có chủ trương để tổ chức vận động các tổ chức kinh tế và cá nhân 

hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các sala của các chùa đạt chuẩn quy định theo Thông tư 06 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ba là, tận dụng thời gian nông nhàn để phát triển làng nghề truyền thống  

Đối với việc góp phần thực hiện TC 12 - Lao động có việc làm Tỷ lệ người có việc 

làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, cấp ủy và chính 

quyền địa phương thông qua các nhà chùa để tổ chức thành những cơ sở đạo tạo nghề 

kiến trúc, điêu khắc, hội họa truyền thống cho con em các TN trong và ngoài vùng 

TNB. Đây là điều kiện quyết định duy trì ngành nghề truyền thống các TN Việt Nam, 

làm đa dạng sản phẩm hàng hóa NT Việt Nam nói chung, khu vực người Khmer sinh 

sống nói riêng, đồng thời góp phần giải quyết việc làm một cách bền vững ở TNB trong 

điều kiện đẩy mạnh xây dựng NTM như hiện nay.   
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Tóm lại: phát huy nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, là dịp để họ phát huy 

giá trị Phật giáo Nam Tông Khmer đến với công chúng nói chung và Phật tử Khmer nói 

riêng ngày một gần gũi và rộng rãi hơn. Do đó, việc thực hiện tốt các biện pháp là cơ sở 

để phát huy giá trị của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa TN vào quá trình xây 

dựng NTM ở TNB trong thời gian tới. 

4.3. KIẾN NGHỊ  

Phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB là một trong những động lực 

quan trọng, không thể thiếu trong quá trình thực hiện chủ trương HĐH NT nơi có đông 

người Khmer sinh sống. Song, để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sớm 

hoàn thành nhiệm vụ mà Chương trình xây dựng NTM đặt ra và từ thực tiễn của việc xây 

dựng NTM ở các tỉnh TNB, chúng tôi có một số kiến nghị như sau: 

4.3.1. Đối với Chính phủ 

Đối với bộ TC quốc gia về xây dựng NTM, cần xây dựng theo hướng mở ở các 

TC về văn hóa, tinh thần để có thể phát huy tối đa các GTVH TN ở từng vùng, miền 

khác nhau trên phạm vi cả nước. Nghĩa là các TC ấy phải phù hợp với môi trường tự 

nhiên, môi trường kinh tế, xã hội của vùng và văn hóa của TN. Tránh tình trạng “áp 

đặt” đối với những TC mang tính đặc thù, dẫn đến không phù hợp, không thể thực hiện 

được hoặc gây tốn kém, lãng phí không cần thiết và cản trở quá trình xây dựng NTM 

như vừa qua vùng TNB. Bổ sung những TC riêng về xây dựng môi trường văn hóa NT, 

trong bộ TC (giai đoạn 2016-2020) cũng chỉ tập trung vào các thiết chế văn hóa (cơ sở 

vật chất) không đề cặp đến bảo tồn và phát huy các GTVH TN tham gia vào trong quá 

trình xây dựng NTM. Phải thật sự xem và cần quán triệt cho các ngành, các địa phương 

nhận thức rõ vai trò của văn hóa với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá 

trình xây dựng NTM hiện nay. 

4.3. 2. Đối với các Bộ, Ban, Ngành Trung ương 

Kiến nghị với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực tiễn triển khai chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM bước sang giai đoạn 2 (2016-2020) và được gọi là 

giai đoạn tập trung vào những TC mềm (văn hóa, tinh thần, thu nhập), nhưng đã gần hết 

giai đoạn hai, những TC mềm” nhiều địa phương TNB chưa đạt, nhất là TC về xây dựng 

nhà văn hóa, thu nhập bình quân, mức hưởng thụ về đời sống tinh thần…đặc biệt, quá 

trình triển khai xây dựng NTM hầu như các địa phương không có sự quan tâm phát huy 

các GTVH của TN vào tiến trình xây dựng NTM. Do vậy, ngành văn hóa cần chủ động 

trong tham mưu để lãnh đạo địa phương có hướng chỉ đạo các ngành, các cấp phát huy 

GTVH TN Khmer như là một nguồn lực không thể thiếu trong quá trình xây dựng NTM.  
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Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM quốc gia, cần có những đánh giá xác đáng về sự kết 

hợp chặt chẽ giữa nguồn lực kinh tế và nguồn lực đóng góp từ văn hóa đến quá trình xây 

dựng NTM, để từ đó có sự phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và tiết kiệm nhưng hiệu 

quả lâu dài, bền vững, trong điều kiện thiếu vốn như hiện nay. Trên cơ sở đó cần có sự 

phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ vai trò của văn hóa trong 

thúc đẩy xây dựng NTM ở các địa phương.  

Qua đó, hầu hết các địa phương đều thiếu vốn trong quá trình triển khai xây dựng 

NTM, cho nên phát huy các GTVH TN, nhất là vùng đông người Khmer sinh sống 

chính là chúng ta đang phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh trong dân vào tiến trình 

xây dựng phum, srok mới, hạn chế được phần nào những khó khăn về vốn mà hiện nay 

các địa phương đang gặp phải. 

4.3.3. Đối với ngành văn hóa các tỉnh TNB (nơi có đông người Khmer sinh sống) 

Cần nhất quán trong nhận thức là nơi nào thuần TN Khmer hoặc người Khmer 

chiếm từ 30 - 40% so với các TN còn lại (Kinh, Hoa) thì xem TC xây dựng trung tâm văn 

hóa đã hoàn thiện trên cơ sở thông qua trụ sở của các nhà chùa. Bởi lẽ, nếu những nơi có 

từ 30 - 40% dân số là người Khmer thì có xây dựng thêm nhà văn hóa cũng bằng thừa và 

lãng phí, họ chỉ sinh hoạt với cộng đồng và quanh ngôi chùa. Đối với những nơi có dưới 

30% dân số là người Khmer thì nên chú trọng xây dựng nhà văn hóa liên ấp và xem ngôi 

chùa là một thiết chế văn hóa không thể thiếu trong thực hiện TC xây dựng NTM.  

Hoặc đối với nơi vừa có ngôi chùa Khmer và vừa có thánh đường thiên chúa giáo 

trên phạm vi địa bàn thì BCĐ xây dựng NTM địa phương đó cần có chính sách và cơ chế 

phối hợp chặt chẽ, tôn trọng lẫn nhau để nhà chùa và thánh đường thiên chúa giáo trở 

thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cộng đồng của cư dân trong vùng. 

4.3.4. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, Ban DT các tỉnh 

Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các địa phương  

Với phương châm đạo - đời là hai mặt của cuộc sống, đó là cuộc sống tâm linh và 

cuộc sống trần tục, tuy hai mặt nhưng cùng hội tụ ở mỗi con người. Có đời, đạo mới tồn 

tại và có đạo thì đời sẽ an lành, hạnh phúc, do vậy, hai mặt đạo - đời luôn song hành và 

không thể thiếu cho đến hiện nay. Do đó, từng thành viên của Giáo hội của từng địa 

phương phải là “cầu nối”, giữa đạo với đời.  

Phải kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng hay những khó khăn vướng mắc 

của phật tử, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

để phản ánh trung thực đến các cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở các quy định của 
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Pháp luật đã và đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện, hoạt động tập 

hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của phật tử được thực hiện bằng nhiều hình 

thức như: thông qua nhà chùa, thông qua những buổi thuyết pháp, những ngày lễ quan 

trọng trong năm của TN ….. 

Đẩy mạnh tuyên truyền trong phật tử phát huy truyền thống của Phật giáo Việt 

Nam luôn đồng hành cùng DT trong quá trình xây dựng và kiến thiết lại quê hương, đất 

nước, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng NTM như hiện nay, mỗi phật tử là 

một tuyên truyền viên vững chắc trong TN để cùng TN hướng đến xây dựng phum, srok 

mới ngày thêm khang trang và giàu đẹp. Tham gia các nguồn quỹ Nhân dân đóng góp 

xây dựng NTM, với phương châm phật tử phải được biết, được bàn, tham gia làm và 

kiểm tra; Giáo hội phối hợp chặt chẽ với các địa phương từ tỉnh đến cơ sở tích cực tuyên 

truyền, thực hiện trưng cầu ý kiến phật tử để có sự bàn bạc, thống nhất cao về mức đóng 

góp, cách thức sử dụng Quỹ phù hợp và công khai từng khoản sử dụng  

Tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong phật tử, từ đó, kịp thời phản 

ánh tâm tư, nguyện vọng của phật tử liên quan đến vấn đề như: những khó khăn của 

phật tử trong quá trình triển khai xây dựng NTM, những vấn đề liên quan đến thu nhập, 

đến mô hình sản xuất NN, đến những công ăn và việc làm…hoặc những vấn đề liên 

quan đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đơn cử như trong quá trình thực hiện các dự án 

có liên quan tới xây dựng NTM giải phóng mặt bằng, di dời tài sản của người dân, 

thành viên của Giáo hội các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh 

hoạt động giám sát các ban, ngành chức năng trong việc thực hiện quy trình trong xây 

dựng NTM, nhất là liên quan đến tài sản của phật tử.  

Đối với Ban dân tộc các địa phương, trước hết, chủ động tập trung tuyên truyền, 

vận động các TN nói chung, người Khmer nói riêng nhận thức sâu sắc về chủ trương xây 

dựng NTM của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền trong người Khmer để họ hiểu vai trò 

chủ thể của TN trong tiến trình xây dựng phum, srok mới. Trách nhiệm của mỗi người là 

trước hết, trên hết, không trông chờ, ỷ lại hay dựa dẫm vào Nhà nước, tự vươn lên cải 

thiện cuộc sống, mang lại diện mạo tốt hơn cho chính phum, srok và TN mình. Thứ hai, 

Ban dân tộc phối hợp chặt chẽ cùng BCĐ xây dựng NTM ở các cấp, các địa phương 

tham gia hoạch định, huy hoạch mô hình xây dựng phum, srok mới và đồng thời phối 

hợp cùng Giáo hội Phật giáo, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các cấp tổ chức tuyên 

truyền, vận động và đồng hành cùng TN Khmer xây dựng phum, srok mới theo quy 

hoạch và phù hợp với đặc điểm văn hóa của TN. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 

GTVH Khmer vùng TNB với tư cách vừa là chủ thể của nền văn hóa, vừa là chủ 

thể của quá trình xây dựng NTM, nên phát huy những giá trị ấy như là một nguồn lực 

không thể thiếu trong xây dựng NTM là việc rất quan trọng và cần thiết.  

Công cuộc xây dựng NTM đã diễn ra mạnh mẽ ở tất cả vùng NT của cả nước nói 

chung, vùng NT Khmer TNB sinh sống nói riêng, đang từng ngày thay da đổi thịt và kết 

quả ấy cũng một phần từ bàn tay, khối ốc của các TN nơi đây. Trong điều kiện nhiệm 

vụ cách mạng mới, để GTVH TN tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới, cần 

quan tâm đến những biến đổi của GTVH Khmer có thể xảy ra và tập trung vào các 

khuyến nghị khoa học cụ thể như: Một là, nâng cao trình độ dân trí và nhận thức của 

cộng đồng người Khmer về xây dựng NTM; Hai là, phát huy tốt GTVH TN và các kiến 

nghị khác trong xây dựng NTM ở TNB trên cơ sở từ bộ TC quốc gia về xây dựng NTM 

đã được đề ra. 
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KẾT LUẬN 

Dưới góc nhìn văn hóa TN, luận án đã luận giải một cách có hệ thống về nguồn 

lực của GTVH Khmer góp phần trong xây dựng NTM ở TNB, đó là thể hiện văn hóa 

vừa là động lực, vừa là mục tiêu của chiến lược phát triển KTXH của quốc gia, DT.  

1. Luận án làm rõ những cơ sở lý luận để định vị GTVH TN, nhận dạng nội hàm 

của GTVH Khmer TNB như là yếu tố nội sinh, là chủ thể quyết định đến sự thành công 

xây dựng NTM nơi người Khmer sinh sống và giữa GTVH Khmer TNB có mối quan hệ 

mật thiết với chủ trương xây dựng NTM. Đồng thời, chủ trương về xây dựng NTM là 

thước đo thực tế để tiềm lực của TN Khmer TNB được phát huy một cách triệt để. 

2. Từ cơ sở lý luận và lý thuyết nghiên cứu, đề tài đã tập trung phân tích, đánh giá làm 

rõ: Khái quát về TN Khmer TNB, khái quát về hiện trạng phát huy GTVH Khmer trong 

xây dựng NTM. Đây là quá trình lưu giữ, phát triển và làm thăng hoa GTVH TN, đồng thời 

khắc phục những hạn chế việc vận dụng GTVH ấy vào quá trình xây dựng NTM ở nơi TN 

đang sinh sống. Đó là trách nhiệm của cả TN, trực tiếp là của đội ngũ sư sãi, các vị Acha, 

những người có uy tín trong cộng đồng…những vị chủ nhân đích thực của GTVH, đồng 

thời là chủ thể của quá trình xây dựng NTM. Quá trình ấy, cần được quán triệt theo hướng 

linh hoạt hơn trong thực hiện các TC xây dựng NTM, sao cho phù hợp với đặc điểm văn 

hóa, tâm tính TN và tín ngưỡng của người Khmer nơi đây; song song chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM cần lồng ghép thêm xây dựng các chương trình, dự án nhằm 

bảo tồn và phát huy GTVH TN Khmer; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các quan điểm, chính 

sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề DT; mở rộng giao lưu văn hóa giữa các TN trong 

vùng, trong nước và vươn ra quốc tế. Bên cạnh đó, đề tài cũng xác định và nhận diện được 

những nguyên nhân dẫn đến những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát huy GTVH 

Khmer TNB trong xây dựng NTM. 

3. Dự báo và đề xuất những khuyến nghị để GTVH người Khmer TNB có thể phát 

huy tốt hơn trong thời gian tới: Từ GTVH tự thân biểu hiện qua kiến trúc, điêu khắc, hội 

họa thiết chế, lao động, tín ngưỡng, lễ hội, văn học, nghệ thuật âm nhạc đến sự hỗ trợ 

của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Trong đó, xác định hai chủ thể 

song song cùng quyết định đó là: cấp ủy, chính quyền địa phương và vai trò chủ thể của 

GTVH người Khmer sẽ là chủ đạo và quyết định đến chất lượng, hiệu quả trong công 

cuộc HĐH NT theo TC NTM.  



179 

 

4. Mặc dù có nhiều cố gắng tiếp cận, nhưng đây là nghiên cứu ở góc độ văn hóa 

học theo hướng ứng dụng nên đề tài còn chưa có điều kiện nghiên cứu và còn để ngỏ 

những khía cạnh như: sự tác động trở lại của NTM đến GTVH Khmer như thế nào, đề 

tài chưa nghiên cứu; GTVH của những TN khác trong vùng như Kinh, Hoa, Chăm có 

phát huy để góp phần xây dựng NTM hay không, luận án cũng chưa có dịp so sánh; 

những nét văn hóa như: ẩm thực, hỏa tán người khi chết, trang phục truyền thống…của 

TN Khmer TNB có đóng góp gì vào quá trình xây dựng NTM, luận án chưa được đề 

cặp. Do đó, cần có những nghiên cứu tiếp theo để vấn đề được nhận thức một cách toàn 

diện và sâu sắc. 
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Long, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[60] Đinh Văn Liên (1998), Đặc điểm môi sinh và dân số ở vùng người Khmer đồng 
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ĐIỀU KIỆN KINH TẾ 

Khó khăn  

(Đang XDNTM) 

Khá  

(Đang DNTM) 

Giàu  

(xây dựng NTM TC) 

   

 

PHIẾU HỎI 
(Dành cho người dân Khmer nhiều ngành nghề, trình độ, lứa tuổi khác nhau  

tại những địa phương có đông người Khmer sinh sống) 

------- 
 

GTVH Khmer Tây Nam Bộ rất đa dạng và phong phú từ văn hóa vật thể đến văn hóa phi 

vật thể, nhưng ở đây chúng tôi lựa chọn những GTVH có thể sẽ chi phối đến quá trình xây 

dựng NTM trong vùng người Khmer đang sinh sống ở Tây Nam Bộ. Do đó khi xây dựng phiếu 

hỏi này chúng tôi đã khu biệt lại những giá trị tiêu biểu và nổi bật nhất của TN và đây cũng là 

cơ sở cho việc nghiên cứu một cách khách quan và khoa học, chúng tôi mong được ông/bà giúp 

đỡ bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu này./. 

 (Ông/bà vui lòng chọn ô và đánh dấu X) 

Câu hỏi 1: Theo ông/bà đời sống trong phum, sóc cần duy trì và phát triển như thế nào? 

Duy trì theo truyền thống từ trước đến nay vì nó gìn giữ được những giá trị của văn hóa dân tộc.  

Về cơ bản duy trì theo truyền thống nhưng có cần có bổ sung yếu tố để phù hợp thời đại.   

Nên có thay đổi theo chủ trương xây dựng nông thôn mới.  

Câu hỏi 2: Theo ông/bà tinh thần chịu thương, chịu khó trong lao động có phải là 

truyền thống của tộc người? 

Là truyền thống   

Là tài sản, vốn quý của tộc người  

Tùy vùng, tùy từng gia đình mà xem là truyền thống  

Câu hỏi 3: Theo ông/bà kiến trúc, điêu khắc, hội họa có cần gìn giữ không và phát huy ra sao? 

Cần gìn giữ để bảo tồn những giá trị truyền thống.  

Cần Lưu giữ và phát huy như nghề để mưu sinh   

Lưu giữ tại nhà chùa để góp phần giáo dục tuổi trẻ  
 

Ông/bà còn ý kiến gì khác………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 4: Theo ông/bà lễ hội truyền thống nào quan trọng nhất trong năm? 

(1) Pithi Chol Chnam Thmay (Lễ vào năm mới), (2) Pithi Sene Dolta (Lễ cúng ông bà), 

(3) Lễ Okombok (Lễ đút cốm dẹp), (4) Lễ Um tuk (Đua ghe ngo), (5) Lễ Bon kâm san 

srok (Cầu an).  

 

(1)Lễ phật đản (Bon pisakh Bâuchea), (2) Lễ dâng Y (Ka thin năh tean), (3) Lễ dâng 

bông (Bon phkar), (4) Lễ Giáp tuổi (Pithi Kat Chup), (5) Lễ lên nhà mới (Pithi long 

phteah), (6) Lễ xuất hồn (Pithi chênh chât Prôlưng). 

 

(1) Lễ nhập thần (Pithi Đâun long arăk), (2) Lễ cúng sân lúa (Pithi Sên lean), (3) Lễ 

cúng tổ (Phithi thvay kru), (4) Lễ dâng phước (Bonđa), (5) Lễ chúc thọ (Bon 

châmrơnpreah chôn) 

 

 

 

Phiếu số:…………… 

Phụ lục 1 



 

Câu hỏi 5: Ông/bà có hiểu giá trị văn hóa hoặc ý nghĩa của các lễ hội trên và bằng cách nào? 

Hiểu rất rõ.   Học qua các sư trong chùa và thế hệ trước   

Hiểu sơ lược.  Học qua sách báo và thế hệ trước  

Không hiểu, không quan tâm  Học sư trong chùa và sách báo  

Câu hỏi 6: Ông/bà có muốn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa các lễ hội đó không và 

bằng cách nào? 

Rất muốn gìn giữ và phát huy.   Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và dân trí   

Mong muốn được gìn giữ và phát huy.  
Mở trường đào tạo riêng người Khmer và 

phát huy vai trò của nhà chùa.  
 

Không quan tâm  
Tăng cường đào tạo nghệ nhân và các giải pháp 

trên  
 

Câu hỏi 7: Theo Ông/bà ngôn ngữ nào được sử dụng chính trên địa bàn đang sinh sống? 

Khmer  

Khmer – Kinh  

Khmer – Hoa  

Câu hỏi 8: Ông/bà có muốn học chữ viết Khmer không và học bằng cách nào? 

Rất muốn học    Do Nhà nước tổ chức dạy  

Mong muốn được học    Do nhà chùa tổ chức dạy  

Không muốn học  Khác  

Câu hỏi 9: Ông/bà đã từng nghe, nhìn, hiểu loại hình nghệ thuật Khmer nào không? 

Đã từng nghe, nhìn và rất hiểu nhiều loại hình nghệ thuật Khmer  

Đã từng nghe, nhìn và hiểu một số loại hình nghệ thuật Khmer  

Đã từng nghe, nhìn nhưng hiểu rất ít loại hình nghệ thuật Khmer   
 

Câu hỏi 10: Ông/bà có muốn hoặc cho con em mình học loại hình nghệ thuật Khmer nào không? 

Rất muốn bản thân và cho con được học   Điêu khắc, hội họa  

Mong muốn bản thân được học  Âm nhạc  

Bản thân không muốn học, nhưng muốn cho con học   Hát tuồng  
 

Câu hỏi 11: Theo Ông/bà xây dựng nông thôn mới có cần góp sức của nhân dân trong 

Phum, Sóc không? 

Rất cần vì nhân dân trong Phum, Sóc là chủ thể xây dựng nông thôn mới   

Cũng cần vì nhân dân trong Phum, Sóc sẽ tham gia một phần   

Không cần vì đó là việc của Nhà nước  

Câu hỏi 12: Theo Ông/bà giá trị văn hóa của tộc người Khmer có phù hợp với chủ trương 

xây dựng nông thôn mới? Khi cần ông bà có sẳn sàng tham gia xây dựng nông thôn mới? 

Rất phù hợp vì cả hai đều hướng tới sự phát triển của tộc người   

Khá phù hợp vì cả hai đều hướng tới sự phát triển của tộc người  

Không phù hợp vì giá trị văn hóa và xây dựng nông thôn mới không giống nhau về ý nghĩa   

 



 

Câu hỏi 13: Theo Ông/bà để xây dựng nông thôn mới thành công ở Phum, Sóc thì cần phải làm gì? 

Cùng góp sức (đất, sức lao động, vận động gia đình, dòng họ, hàng xóm) cùng với chính quyền địa 

phương chung tay xây dựng Phum, Sóc mới 
 

Có thể hiến một phần đất hoặc tiền để chính quyền tự chủ động xây dựng nông thôn mới  

Không quan tâm  

Câu hỏi 14: Theo Ông/bà những yếu tố văn hóa nào ảnh hưởng nhiều đến tiến trình xây 

dựng nông thôn mới ở địa phương nơi ông bà đang sinh sống? 

Chùa, nhà sư và những người có uy tín trong phum, sóc  

Tầng lớp trí thức và điều kiện kinh tế gia đình  

Nhận thức của bản thân và những ý kiến trên  

 

Ông/bà còn ý kiến gì khác………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………… 

Địa bàn cư trú của ông/bà (Phum, Sóc hay ấp, xã)…………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………….. 

Xin chân thành cám ơn ông/bà đã hợp tác./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐIỀU KIỆN KINH TẾ 

Khó khăn  

(Đang XDNTM) 

Khá  

(Đang DNTM) 

Giàu  

(xây dựng NTM TC) 

   

 

 

PHIẾU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 
(Dành cho trụ trì, đội ngũ sư sãi, người có uy tín, cán bộ lãnh đạo cấp xã, huyện) 

------- 
 

I. Giá trị văn hóa vật thể 

Câu hỏi 1: Theo ông/bà đời sống trong phum, sóc hiện nay có thay đổi gì so với xưa? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Câu hỏi 2: Theo ông/ bà nguyên nhân nào dẫn đến những thay đổi đó? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Câu hỏi 3:Theo ông/bà nhà chùa, người có uy tín có vai trò như thế nào trong xây dựng 

nông thôn mới ở vùng người Khmer TNB sinh sống? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

II. Giá trị văn hóa phi vật thể 

Câu hỏi 4: Theo ông/bà lễ hội truyền thống nào quan trọng nhất trong năm? 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Câu hỏi 5: Theo Ông/bà để phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của người Khmer nên làm gì? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Câu hỏi 6: Theo ông/bà NN có phải là hoạt động kinh tế chính của người Khmer? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Phiếu số:…………… 

Phụ lục 2 



 

III. Phát huy giá trị trong xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào Khmer 

sinh sống ở Tây Nam Bộ hiện nay 

Câu hỏi 6: Theo Ông/bà chủ trương xây dựng nông thôn mới có phù hợp với truyền thống lập 

Phum, giữ sóc hay không? Vì sao? 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Câu hỏi 7: Theo Ông/bà ai là chủ thể xây dựng NT  mới? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Câu hỏi 8: Theo Ông/bà giá trị văn hóa của tộc người Khmer có phù hợp với chủ trương xây dựng 

nông thôn mới? Khi cần ông bà có sẳn sàng góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Câu hỏi 9: Theo Ông/bà để xây dựng nông thới thành công ở Phum, Sóc thì cần phải làm gì? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

Câu hỏi 10: Theo Ông/bà những yếu tố nào có thể ảnh hưởng nhiều đến tiến trình xây dựng nông 

thôn mới ở địa phương nơi ông bà đang sinh sống? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………… 

 

Xin chân thành cám ơn ông/bà đã hợp tác./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀN DÃ 

Dành cho người dân Khmer nhiều ngành nghề, trình độ, lứa tuổi khác nhau  

tại những địa phương có đông người Khmer sinh sống 

Câu hỏi 1:Theo ông/bà đời sống trong phum, sóc cần duy trì và 

phát triển như thế nào? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Duy trì theo truyền thống từ trước đến nay vì nó gìn giữ được những giá 

trị của văn hóa dân tộc. 
36.78 18.30 22.77 25.92 

Về cơ bản duy trì theo truyền thống nhưng có cần có bổ sung yếu 

tố để phù hợp thời đại. 
43.25 60.94 59.76 54.74 

Nên có thay đổi theo chủ trương xây dựng nông thôn mới. 19.59 20.00 16.95 18.79 

Câu hỏi 2: Theo ông/bà tinh thần chịu thương, chịu khó trong lao 

động có phải là truyền thống của tộc người? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Là truyền thống  21.26 6.42 8.90 12.15 

Là tài sản, vốn quý của tộc người 64.51 85.85 64.55 71.40 

Tùy vùng, tùy từng gia đình mà xem là truyền thống 13.31 6.60 25.86 15.60 

Câu hỏi 3: Theo ông/bà kiến trúc, điêu khắc, hội họa có cần gìn 

giữ không và phát huy ra sao? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Cần gìn giữ để bảo tồn những giá trị truyền thống. 21.07 13.40 16.44 16.98 

Cần Lưu giữ và phát huy như nghề để mưu sinh  49.54 57.55 38.70 48.28 

Lưu giữ tại nhà chùa để góp phần giáo dục tuổi trẻ 25.51 27.36 44.01 32.63 
 

 

Câu hỏi 4: Theo ông/bà lễ hội truyền thống nào quan trọng nhất 

trong năm? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

(1)Pithi Chol Chnam Thmay (Lễ vào năm mới), (2) Pithi Sene Dolta 

(Lễ cúng ông bà), (3) Lễ Okombok (Lễ đút cốm dẹp), (4) Lễ Um tuk 

(Đua ghe ngo), (5) Lễ Bon kâm san srok (Cầu an).  

78.19 87.36 91.95 85.98 

(1)Lễ phật đản (Bon pisakh Bâuchea), (2) Lễ dâng Y (Ka thin năh 

tean), (3) Lễ dâng bông (Bon phkar), (4) Lễ Giáp tuổi (Pithi Kat 

Chup), (5) Lễ lên nhà mới (Pithi long phteah), (6)Lễ xuất hồn 

(Pithi chênh chât Prôlưng). 

15.34 9.81 6.34 10.39 

(1) Lễ nhập thần (Pithi Đâun long arăk), (2) Lễ cúng sân lúa (Pithi 

Sên lean), (3) Lễ cúng tổ (Phithi thvay kru), (4) Lễ dâng phước 

(Bonđa), (5) Lễ chúc thọ (Bon châmrơnpreah chôn) 

5.73 1.32 0.86 2.60 

Câu hỏi 5: Ông/bà có hiểu giá trị văn hóa hoặc ý nghĩa của các lễ hội trên và bằng cách nào? 

 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Hiểu rất rõ.  31.98 21.51 19.69 24.29 

Học qua các sư 

trong chùa và thế 

hệ trước 

39.74 36.42 30.99 35.59 



 

Hiểu sơ lược. 45.29 63.40 60.96 56.62 
Học qua sách báo 

và thế hệ trước 
38.45 47.17 34.25 39.76 

Không hiểu, 

không quan tâm 
7.39 1.13 5.14 4.59 

Học sư trong 

chùa và sách báo 
18.67 9.43 26.03 18.31 

Câu hỏi 6: Ông/bà có muốn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa các lễ hội đó không và bằng cách nào? 

 

Kiên 

Gian

g % 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 
 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Rất muốn gìn 

giữ và phát 

huy.  

36.23 52.26 24.83 37.34 

Nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần 

và dân trí  

27.36 32.26 29.11 29.55 

Mong muốn 

được gìn giữ 

và phát huy. 

50.46 37.92 37.33 41.81 

Mở trường đào tạo 

riêng người 

Khmer và phát 

huy vai trò của 

nhà chùa.  

40.11 35.28 30.14 35.05 

Không quan tâm 7.58 2.08 7.88 5.92 

Tăng cường đào tạo 

nghệ nhân và các 

giải pháp trên  

29.02 22.64 12.67 21.21 

Câu hỏi 7: TheoÔng/bà ngôn ngữ nào được sử dụng chính trên 

địa bàn đang sinh sống? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Khmer 17.93 6.98 13.01 12.69 

Khmer – Kinh 63.03 89.81 80.48 77.76 

Khmer – Hoa 6.84 1.13 1.03 2.96 

Câu hỏi 8: Ông/bà có muốn học chữ viết Khmer không và học bằng cách nào? 

 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Rất muốn học  32.72 50.94 23.12 35.21 
Do Nhà nước tổ 

chức dạy 
27.73 52.64 41.27 40.48 

Mong muốn 

được học   
50.28 36.60 52.23 46.64 

Do nhà chùa tổ 

chức dạy 
47.13 30.75 28.08 35.17 

Không muốn học 8.50 5.28 15.58 9.98 Khác 20.89 9.06 22.26 17.58 

Câu hỏi 9: Ông/bà đã từng nghe, nhìn, hiểu loại hình nghệ thuật 

Khmer nào không? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Đã từng nghe, nhìn và rất hiểu nhiều loại hình nghệ thuật Khmer 24.40 16.42 16.95 19.24 

Đã từng nghe, nhìn và hiểu một số loại hình nghệ thuật Khmer 49.54 63.21 45.21 52.45 

Đã từng nghe, nhìn nhưng hiểurất ít loại hình nghệ thuật Khmer 18.67 18.87 33.56 24.02 

Câu hỏi 10: Ông/bà có muốn hoặc cho con em mình học loại hình nghệ thuật Khmer nào không? 

 
Kiên 

Giang 

Trà 

Vinh 

Sóc 

Trăng 

Tổng 

hợp 
 

Kiên 

Giang % 

Trà 

Vinh 

Sóc 

Trăng 

Tổng 

hợp 

% 



 

% % % % % % 

Rất muốn bản thân 

và cho con được học  
46.21 52.45 53.60 50.82 

Điêu khắc, 

hội họa 
31.24 34.91 32.88 32.99 

Mong muốn bản 

thân được học 
32.53 27.17 10.62 23.08 Âm nhạc 46.95 53.02 47.95 49.24 

Bản thân không 

muốn học, nhưng 

muốn cho con học  

14.60 11.70 25.34 17.46 Hát tuồng 16.27 2.26 14.73 11.24 

 

Câu hỏi 11: Theo Ông/bà xây dựng nông thôn mới có cần góp 

sức của nhân dân trong Phum, Sóc không? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Rất cần vì nhân dân trong Phum, Sóc là chủ thể xây dựng nông 

thôn mới  
55.08 79.43 48.46 60.54 

Cũng cần vì nhân dân trong Phum, Sóc sẽ tham gia một phần  33.83 17.17 37.50 29.79 

Không cần vì đó là việc của Nhà nước 10.35 2.45 13.70 9.00 

Câu hỏi 12: Theo Ông/bà giá trị văn hóa của tộc người Khmer có 

phù hợp với chủ trương xây dựng nông thôn mới? Khi cần ông bà 

có sẳn sàng tham gia xây dựng nông thôn mới? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Rất phù hợp vì cả hai đều hướng tới sự phát triển của tộc người  45.29 62.83 45.72 51.06 

Khá phù hợp vì cả hai đều hướng tới sự phát triển của tộc người 43.44 34.72 49.49 42.78 

Không phù hợp vì giá trị văn hóa và xây dựng nông thôn mới 

không giống nhau về ý nghĩa  
9.98 2.08 3.77 5.26 

Câu hỏi 13: Theo Ông/bà để xây dựng nông thôn mới thành công ở 

Phum, Sóc thì cần phải làm gì? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Cùng góp sức (đất, sức lao động, vận động gia đình, dòng họ, hàng xóm) 

cùng với chính quyền địa phương chung tay xây dựng Phum, 

Sóc mới 

65.06 83.96 63.70 70.63 

Có thể hiến một phần đất hoặc tiền để chính quyền tự chủ động 

xây dựng nông thôn mới 
25.14 12.45 28.25 22.18 

Không quan tâm 8.50 2.26 8.05 6.34 

Câu hỏi 14: Theo Ông/bà những yếu tố nào có thể ảnh hưởng nhiều 

đến tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương nơi ông bà 

đang sinh sống? 

Kiên 

Giang 

% 

Trà 

Vinh 

% 

Sóc 

Trăng 

% 

Tổng 

hợp 

% 

Chùa, nhà sư và những người có uy tín trong phum, sóc 26.25 32.08 18.66 25.44 

Tầng lớp trí thức và điều kiện kinh tế gia đình 36.78 34.53 30.65 33.90 

Nhận thức của bản thân và những ý kiến trên 33.64 30.75 48.97 38.13 

 

 

 

 



 

Phụ lục 3 

Anh Dương Ngọc Chiêm, ở Ấp Thanh Trì B, Đa Lộc, Châu Thành, Trà Vinh là một 

nghệ nhân điêu khắc, đã từng học nghề tại chùa Hang và hàng ngày vào những ngày nông 

nhàn, anh vào chùa tạc tượng, chạm trổ các họa tiết trên những sản phẩm điêu khắc khi có 

người đến chùa đặt sản phẩm, tiền công anh được nhận từ ông lục của chùa.  

Anh Thạch Quân, Ấp Đa Hòa, Phước Hảo, Châu Thành đã từng tu học và học 

nghề điêu khắc tại chùa và hiện nay anh tự lãnh sản phẩm, chùa cho mượn sân bãi và 

hàng ngày anh vào chùa để làm nghề của mình và sau một tháng tiền công anh được 

hưởng là 15
tr
, trừ chi phí anh còn lãi 10

tr
/sản phẩm.  

Ông Sam Sanl, một nghệ nhân làm hoa văn chạm chổ tại các chùa ở ấp Sum Bua, 

Lương Hòa, Châu Thành, Trà Vinh, cho rằng cuộc sống chính của ông là nghề làm 

hoa văn và chạm trổ, công việc của ông làm tại các chùa hoặc làm ở ngoài, nếu làm 

cho nhà chùa, mỗi ngày ông được 200.000đ, nhưng làm ở ngoài thì khá hơn nhiều, 

mức thu nhập cũng bình thường ổn và ông học nghề từ ông Tư Cục (một nghệ nhân 

điêu khắc, hội họa nổi tiếng của Trà Vinh).  

Đặc biệt, rất nhiều những nghệ nhân lành nghề nổi tiếng trong vùng sinh sống chủ 

yếu bằng nghề truyền thống,như nghệ nhân Danh Bên, ở khóm 1, phường 2, TP.Cà 

Mau, với đôi bàn tay điêu khắc khéo léo của mình, đã thổi hồn vào những công trình 

kiến trúc nghệ thuật, góp phần gìn giữ những GTVH đặc sắc, mang đậm dấu ấn Khmer 

Nam Bộ; Nghệ nhân Thạch Tư, khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh, người thổi hồn vào những pho tượng; nghệ nhân Sơn Đi ở xã Lai Hòa, huyện 

Vĩnh Châu, Srok Trăng đã học nghề từ nghệ nhân Thạch Mười nổi tiếng ở huyện Vĩnh 

Châu, tỉnh Srok Trăng. Tuy trẻ tuổi, nhưng anh Sơn Đi là chủ sở hữu của hơn 100 tác 

phẩm điêu khắc nổi tiếng của địa phương; Nghệ nhân Lâm Phen, ấp Ba Se A, xã Lương 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tinh tế, khéo léo từ đôi bàn tay của nghệ Nhân 

dân gian, Ông đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề chế tác mũ mão, mặt nạ phục vụ cho 

các loại hình văn hóa nghệ thuật Khmer; Nghệ nhân Lý Lết quê ở xã Phú Mỹ, huyện Mỹ 

Tú (Srok Trăng), nơi có tới hơn 90% số dân là đồng bào Khmer, cho nên từ lúc mới sáu, 

bảy tuổi, Lý Lết đã được cha là cụ Lý Nghét (cũng là nghệ nhân xây chùa nổi tiếng), dạy 

cho cách chạm khắc hoa văn trên những công trình chùa Khmer; một gia đình nghệ 

nhân không thể không kể đến đó là gia đình nghệ nhân nhân vẽ hay điêu khắc, người 

Khmer trẻ, tài hoa chị Sơn Sà The ở Phường 2 (TP. Srok Trăng) 

 

 



 

Phụ lục 4 

Bà Nguyễn Bích Kiều, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh: “Tại địa 

phương thì phụ nữ người Khmer hiện nay người ta cũng rất chú trọng vấn đề xây dựng 

truyền thống văn hóa của người dân tộc, người ta tập trung …chăm lo phát triển kinh tế, 

giao thoa văn hóa phụ nữ là người dân tộc phải nói người ta tiến bộ rất nhiều về kinh tế 

phát triển tại hộ gia đình, có những hộ cảm thấy tốt hơn nữa so với những hộ người 

Kinh, người Hoa. Họ cũng dồn sức đầu tư như xây nhà, phát triển kinh tế gia đình, so 

sánh 5 năm nay và 5 năm trở về trước thì kinh tế người dân tộc nâng lên đáng kể, với lại 

người dân tộc có một lợi thế mình thấy khi con cái lớn lên họ cho đi học hành đến nơi 

đến chốn. Ở đây đa số người dân tộc là bác sĩ không từ đây chạy lên Trà Vinh là bác sĩ 

là người dân tộc là nhiều” [Tác giả ghi, người trả lời, Nguyễn Thị Bích Kiều]. 

 

Phụ lục 5 

Bà Nguyễn Thị Kim Liễu, Phó phòng Giáo dục, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên 

Giang, cho rằng: “nói chung, họ chấp hành tốt Chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy 

định gì được địa phương đưa ra thì chấp hành tốt và có những cái do họ không có điều 

kiện và khả năng thì họ chấp hành ở mức độ cho phép với khả năng của họ”[Tác giả 

ghi, người trả lời, Nguyễn Thị Kim Liễu] 

 

Phụ lục 6 

Đại đức Sóc San –chùa Ông Mẹt tỉnh Trà Vinh, cho rằng: “Trong ngôi chùa Phật 

giáo truyền từ cha anh lại, gia đình có con trai thì phải xuất gia tu học, hồi xưa thì bắt 

buộc, mình được cha mẹ cho đi theo để hiểu đạo như một hạt giống sẽ truyền đạt, gieo 

giống cho các lũ trẻ con cháu sau này học theo, cũng như các tôn giáo khác thôi, như 

Công giáo cũng như vậy, truyền đạt giáo dục con cháu không nên rời xa đạo giáo của 

mình, giới Phật tử Khmer khoảng 90% theo Phật giáo Nam tông Khmer, trong số hơn 

31% dân số ở Trà Vinh là phật tử Khmer theo đạo Phật. Cho nên phật tử người  Khmer 

khi sanh con trai phải ghi rõ ngày tháng năm sinh của họ, để từ khi đi tu thì phải trình 

với hòa thượng coi sanh ngày mấy tháng mấy năm nào, tính toán được tuổi sinh, để tới 

tuổi xuất gia đúng 20 tuổi ….”[tác giả ghi, người Trả lời, Sóc San]. 

 

 

 



 

Phụ lục 7 

Anh Hiếu, Phó Công an Huyện Long Phú, Sóc Trăng, nhận xét: “trong thời gian 

2010 đến nay, tỷ lệ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trong tộc người Khmer được kéo 

giảm đáng kể (trước đây người Khmer phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là rất nhiều, như 

giết người, cướp của…). Thời gian gần đây, tội phạm giết người, cướp của là không 

còn, mà đa số phạm tội nhất thời, nhỏ lẽ do hờn, ghen, thù tức rồi đánh nhau hay hủy 

hoại tài sản của người khác” [Tác giả ghi, người trả lời, Anh Hiếu]. 

 

Phụ lục 8 

Đại đức Danh Út, trụ trì chùa Thôn Dôn, Rạch Giá, Kiên Giang, nhìn nhận 

“Thường thì ngày rằm hay 30, họ đem cơm vô chùa cúng kiến, xong buổi cúng kiến 

nhà sư căn dặn về các mặt đời sống tinh thần như thế nào, nhà cửa con cái làm ăn ra 

sao, có buổi tọa đàm, buổi nói chuyện, buổi thuyết pháp, căn dặn bà con làm ăn phát 

triển kinh tế, như căn dặn làm ruộng rẫy, một số người trồng rau…nói chung tập trung 

vào thế mạnh của từng vùng” [Tác giả ghi, người trả lời, Danh Út].  

Thầy Danh Mến, giảng viên trường Trung cấp Pali Sóc Trăng, nhìn nhận “phật tử 

hàng tháng tập trung ngày mùng 8, 15, 23 sẽ tập trung vào chùa cúng và lễ phật. Còn tôi, 

là viên chức Nhà nước, bữa nay tôi không thể đi chùa được vì sinh hoạt đầu tuần tôi 

phải đi vô lớp dạy, nhưng không phải vì thế mà có tội, chủ yếu do tâm niệm mình tốt thì 

nó tốt. Mình nói như vậy, bởi vì mình đã đi tu rồi, mình hiểu biết rồi và chổ đó Phật 

cũng đã dạy “thương Như Lai” thương nhà chùa, không phải đi chùa nhiều, mà là vô 

học và thực hành trong tâm mình vànhà chùa luôn nói cho họ hiểu rõ, nhất là cái hiện 

tại, chứ không phải nói cái tương lai, nhưng trước mắt, mình phải sống tốt trong hiện tại. 

Ví dụ anh muốn đi tới niết bàn mà anh làm không tốt thì sao đi niết bàn được” [Tác giả 

ghi, người trả lời, Danh Mến]. 

Phụ lục 9 

Thầy Danh Mến Trường Trung cấp Pali, thành phố Srok Trăng, cho rằng “ít nhiều 

thì nó cũng có sự thay đổi nhất định, mà nó không phải thay đổi hoàn toàn….nhưng 

cũng không phát huy được như xưa” [Tác giả ghi, (2017), người Trả lời, Danh Mến] 

Đại đức Danh Út, chủ trì chùa Thôn Dôn, Rạch Giá cho rằng “ngày nay, mặc dù 

đã chia theo đơn vị hành chính là ấp, tổ….vẫn còn vị Acha, thông qua vị Acha chùa 

muốn kêu gọi thì gọi điện cho vị Acha để vận động đồng bào đóng góp gạo, tiền để 

cúng chùa khác…trong bao nhiêu hộ, bao nhiêu tổ (phum), tới ngày lễ hội truyền 



 

thống thì họ dâng bông để làm phước…Acha là người trực tiếp vận động còn chỉ đạo 

là sư trụ trì. Đó là sợi dây kết nối trong đồng bào dân tộc” [Tác giả ghi, người Trả lời, 

Danh Út] 

Phụ lục 10 

Anh Danh Kiên Banh, Phó Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết “Tỉnh ủy, Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Ban dân tộc Tỉnh chủ động có chương trình mời các 

vị có uy tín (trụ trì và Acha) của 143 chùa triển khai những chủ trương về xây dựng 

NTM, thông qua họ, làm cho người dân hiểu để tham gia thực hiện mô hình xây dựng 

NTM. Nhà nước hỗ trợ chính sách là cái chung, trách nhiệm riêng của đồng bào DT 

góp phần hoàn thành tất cả các TC, trong đó có TC môi trường như hỗ trợ nhà hỏa 

táng cho các điểm chùa, cũng góp phần cho môi trường NT thêm trong lành” [Tác giả 

ghi, (2017), người trả lời, Danh Kiên Banh] 

 

Phụ lục 11 

Ông Nguyễn Thanh Luân, Phó Giám đốc sở Văn hóa – Thể Thao Tỉnh Trà Vinh, 

cho rằng: “Xây dựng NTM là Chủ trương của Đảng, cả nước thực hiện đâu cần truyền 

thống, đối với người Khmer họ sinh sống hòa quyện trong cộng đồng các dân tộc, bây 

giờ họ thực hiệnnhư người kinh, không có gì đặc biệt cả, thực hiện theo chủ trương của 

Đảng…Nói chung khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM không kể riêng gì văn hóa 

Khmer nữa, mà đó là văn hóa cộng đồng, văn hóa tất cả người dân sống trên địa bàn 

đó….”[Tác giả ghi, (2017), người trả lời, Nguyễn Thanh Luân]. 

 

Phụ lục 12 

Ông Tào Văn Sáng, ở ấp Phố Dưới là một trong những ND đi đầu trong việc hiến 

đất xây dựng trường học. Ông đã hiến trên 1,2 ha đất để xây dựng trường Trung học 

phổ thông và nhà sinh hoạt cộng đồng. Ông Sáng tâm tình: “Nếu ai cũng tiếc tài sản 

của mình, ai cũng giữ khư khư khối tài sản đó mà phum sóc mãi nghèo thì lòng mình 

không thể vui được. Muốn phum sóc giàu đẹp, khang trang thì chúng ta phải cùng 

chung tay với chính quyền xây dựng và bảo vệ tốt những công trình đã thực hiện. Hy 

vọng của tôi là muốn thấy con em được đến trường, con chữ đến với đồng bào Khmer 

chúng tôi nhanh hơn và thuận tiện hơn, có đường NT sạch đẹp thì bà con mới đi lại dễ 

dàng và phum sóc mới mau giàu”. 

 



 

Phụ lục 13 

ỦY BAN DÂN TỘC 

Dân số và số hộ nghèo dân tộc Khmer 
(Phụ lục 1, Đề án chính sách ưu đãi nhằm phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc Khmer; đào tạo,  

bồi dưỡng cán bộ dân tộc Khmer vùng ĐBSCL Giai đoạn:2021-2030) 

STT Tinh/TP 
Dân số chung Hộ nghèo toàn tỉnh  Hộ cận nghèo toàn 

tỉnh 

Dân số Khmer Hộ nghèo 

Khmer 

Hộ cận nghèo 

Số khẩu Số hộ Số hộ Tỷ lệ % Số hộ Tỷ lệ % Số khẩu Sổ hộ Số hộ Tỷ lệ 
% 

Số hộ Tỷ lệ 
% 

1 Sóc Trăng 1.312.490 323.353 38.304 11,85 40.831 12,63 403.049 100.485 18.037 17,95 15.846 15,77 

2 Trà Vinh 1.040 136 274.425 23.078 8,41 23.808 8,68 327 948 88274 13.859 15,70 11. 894 13,47 

3 Kiên Giang 1.776 725 432.981 26.833 6,20 20.781 4,80 237.867 56.373 6.723 11,93 4.365 7,74 
4 Cần Thơ 1.254.420 322.678 8.229 2,55 11433 3,54 22 705 5973 740 12,39 833 13,95 

5 Vĩnh Long 1.051.041 279.011 10.355 3,71 12.889 4,62 25 896 6.859 2.095 30,54 755 1 11,01 

6 Cà Mau 1.198.942 297.875 17.754 5,96 10.485 3,52 41.963 9.665 2.438 25,23 811 8,39 

7 An Giang 2.159.859 543359 28.461 5,24 32.845 6,04 93.717 36 734 4.937 13,44 637 1,73 

8 Hậu Giang 774070 199.576 19.228 9,63 11.862 5,94 24.589 8 130 1 951 24,00 682 8,39 

9 Bạc Liêu 890.351 204.564 17.216 8,42 13.587 6,64 68.192 15.228 3.249 21,34 2.012 13,21 

10 Bến Tre 1.490 600 382 411 30.154 7,89 17.778 4,65 773      

11 Tiền Giang 1.740.200 469.289 19.680 4,19 18.314 3,90 648      

12 Long An 1.265.200 405 432 11.852 2,92 14987 3,70 1.195      

13 Đồng Tháp 1.687.300 443 968 27.146 6,11 26.820 6,04 657 51     

Tổng cộng 17.641.334 4.578.922 278.290 6,08 256.4201 5,60 1.249.199 327.720 54.029 16,49 37.835 11,54 

 

Phụ lục 14 

Ông Đào Thanh, Acha chùa Nước Mặn, Xã Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh 

Sóc Trăng, cho rằng: “Nói riêng ở xã Long Phú nghe nói là xẽ nghèo nhất, ở ấp Nước 

mặn có khoảng 700 nốc nhà thì có 300 – 400 nhà không có đất sản xuất…họ sinh sống 

theo bờ kênh. Ở huyện, xã không có việc làm, dân không đất thì họ sinh sống bằng 

cách làm thuê (ngày), còn bây giờ cắt thì có máy cắt, xới thì có máy xới, không còn 

cày Trâu, Bò gì nữa nên họ phải đi Bình Dương làm ăn. Thí dụ: hai vợ chồng làm, tiền 

lương một người ăn, còn lương một người thì dư ra. Tôi thấy những người làm ruộng 

ở đây 3 công, 5 công không bằng hai người đi làm, ăn tiết kiệm giữ lại để dành cất nhà 

70-80
tr
 vài năm còn được bảo hiểm…”[Tác giả ghi, (2017), người trả lời, Đào Thanh] 

Phụ lục 15 

“Một quản lí người gốc Hoa, có ba mươi năm kinh nghiệm trong nghề gốm ở Khu 

công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết: “Họ chấp nhận chịu cực, chịu khó làm, chịu hôi 

vì công việc nên trong làm gốm có những bộ phận nặng nhọc hay độc hại như bộ phận 

in decal của anh thì người Kinh không có chịu làm đâu, họ chê hôi rồi ảnh hưởng sức 

khỏe này nọ còn người Khmer làm như họ không quan tâm đến điều đó, họ sẵn sàng 

làm việc nặng nhọc miễn là chỗ làm dễ chịu, họ có thể nghỉ làm khi có chuyện mà 

không lo bị đuổi, quản lí không đi theo tò tò khi họ làm việc là họ ưng à (cười)... làm 

như họ không có tính xa”. Cách nhìn công nhân Khmer như là những người chấp nhận 

đánh đổi sức khỏe để mưu sinh của anh quản lí cũng phản ánh phần nào tình cảnh hiện 



 

tại của công nhân hiện nay, và không khác gì so với định nghĩa về giai cấp công nhân là 

tầng lớp kiếm sống “bằng sức lao động”... Từ việc tự nhận công việc của mình đang làm 

chủ yếu dựa vào sức khỏe và không ổn định, những người công nhân Khmer mang 

những mặc cảm về vị thế của mình trong xã hội. Anh N. cũng là một công nhân làm ở 

bộ phận kiểm tra hàng trong công ty gốm nhận định, “Làm bị chửi hoài cũng quê lắm 

nhưng ráng chịu đựng chứ giờ không biết làm gì, họ khinh thì mình cũng chịu thôi vì 

mình đâu có là gì ở xã hội này”. Anh Đôn “Cái nghề này là nghề dạ, ai kêu cái gì thì 

mình dạ (cười) rồi ra sức mà rinh tới cho người ta thôi, có danh giá gì đâu, ai làm cũng 

được chỉ cần có sức khỏe và làm siêng là được. Cũng như đi làm mướn cho người ta 

nhưng cái này mang mác công nhân chứ thật ra thì cũng vậy à anh ơi!” [Lê Anh Vũ, 

(2017), tr.180]. 

Phụ lục 16 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

Số 

tt 
Họ và tên Tuổi Giới tính Nghề nghiệp 

Nhóm sƣ đại đức, chủ trì 

1 Danh Nhưỡng 54 Nam Trụ trì 

2 Đào Như 33 Nam Trụ trì 

3 Thích Giác Toàn 37 Nam Trụ trì 

4 Danh Nâng 43 Nam Trụ trì 

5 Danh Ân 39 Nam Trụ trì 

6 Danh Út 38 Nam Trụ trì 

7 Lâm Linh 43 Nam Trụ trì 

8 Lâm Phến 41 Nam Trụ trì 

9 Danh Lân  36 Nam Trụ trì 

10 Danh Phản 40 Nam Trụ trì 

11 Sóc San 54 Nam Trụ trì 

12 Danh Dỗ 33 Nam Trụ trì 

13 Lâm Tấn 36 Nam Trụ trì 

14 Lâm Thệ 42 Nam Trụ trì 

15 Danh Nạnh 39 Nam Trụ trì 

16 Danh Dal 31 Nam Trụ trì 

17 Danh Sóc Khom 35 Nam Trụ trì 

18 Danh Cô 33 Nam Trụ trì 

Nhóm các vị Àcha 

1 Đào Thanh 62 Nam Làm ruộng 

2 Danh Phal 57 Nam Làm ruộng 

3 Danh Tỷ 51 Nam Làm ruộng 

4 Danh Đinh 63 Nam Làm ruộng 

5 Danh Đen 51 Nam Làm ruộng 

6 Danh Sương 56 Nam Làm ruộng 



 

7 Danh Meo 50 Nam Làm ruộng 

8 Danh Trạng 52 Nam Làm ruộng 

9 Danh Dũng 55 Nam Làm ruộng 

10 Danh Dảnh 53 Nam Làm ruộng 

11 Thạch Tỷ 59 Nam Làm ruộng 

12 Danh Song 54 Nam Làm ruộng 

13 Danh Hiền 63 Nam Làm ruộng 

14 Danh Lợi 51 Nam Làm ruộng 

15 Danh Thiên 56 Nam Làm ruộng 

16 Lâm Quách 50 Nam Làm ruộng 

17 Thạch Nị 52 Nam Làm ruộng 

18 Danh Phal 60 Nam Làm ruộng 

Nhóm trí thức ngƣời Khmer 

1 Danh Mô 45 Nam Viên chức 

2 Danh Bá Tính 32 Nam Viên chức 

3 Thạch Qui Nạt 36 Nam Viên chức 

4 Danh Bình 34 Nam Viên chức 

5 Danh Sol 56 Nam Viên chức 

6 Sam Sanl 40 Nam Nghệ nhân 

7 Danh Mu Ni Rênh 40 Nam Giáo viên 

8 Thạch Quân 49 Nam Nghệ nhân 

9 Danh Xuyên 39 Nam Công chức 

10 Thạch Thị Sa Ry 36 Nữ Viên chức 

11 Danh Mến 46 Nam Viên chức 

12 Danh Kiên Banh 49 Nữ Công chức 

13 Đào Chuông 61 Nam Viên chức 

14 Danh Hoàng Oanh 40 Nữ Viên chức 

15 Dương Ngọc Chiêm 36 Nam Nghệ nhân 

16 Sơn Lương 59 Nam Công chức 

17 Thạch Thị Thảo 34 Nữ Viên chức 

18 Danh Chanh 41 Nam Viên chức 

Nhóm trí thức ngƣời Kinh sống trong vùng Khmer 

1 Nguyễn Thanh Luân 53 Nam Công chức Sở 

2 Diệp Thị Mai 50 Nữ Công chức Sở 

3 Nguyễn Văn Đằng 47 Nam Công chức Sở 

4 Nguyễn Vũ Huy 53 Nam Công chức huyện 

5 Nguyễn Văn Hiền 48 Nam Công chức huyện 

6 Huỳnh Thế Ngà 42 Nam Công chức huyện 

7 Phạm Thúy Hằng 39 Nữ Công chức xã 

8 Khổng Minh Hằng 41 Nữ Công chức xã 

9 Trần Văn Nhân 29 Nam Công chức xã 

10 Đinh Văn Tùng 43 Nam Công chức huyện 

11 Huỳnh Trọng Nghi 46 Nam Công chức huyện 

12 Huỳnh Quốc Trung 47 Nam Công chức huyện 

13 Huỳnh Văn Phán 39 Nam Công chức xã 

14 Quách Thị Sáng 41 Nữ Công chức xã 

15 Nguyễn Thị Nhiều 46 Nữ Công chức xã 



 

16 Lâm Chí Hiếu 45 Nam Công chức huyện 

17 Lâm Văn Hồng 47 Nam Công chức huyện 

18 Nguyễn Thị Thanh Liễu 43 Nữ Công chức huyện 

19 Lâm Khanh Tây 40 Nam Công chức xã 

20 Nguyễn Minh Bằng 29 Nam Công chức xã 

21 Giang Hải Hiếu 37 Nam Công chức xã 

22 Trịnh Hoàng Châu 38 Nam Công chức xã 

23 Phan Hữu Duy 34 Nam Công chức xã 

24 Huỳnh Thúy Ái 30 Nữ Công chức xã 

25 Phạm Thị Phấn 34 Nam Công chức xã 

26 Trần Ái My 30 Nữ Công chức xã 

27 Nguyễn Hoàng Bửu 28 Nam Công chức xã 

 


