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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 dân tộc, 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 

về phát triển văn hóa của nông thôn mới (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 Khmer Tây Nam Bộ (TNB) đã thể hiện sức sống 

mãnh liệt, trường tồn với sự phát triển của tộc người, 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 tộc người và văn hóa 

tộc người Khmer TNB sẽ là 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 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 tộc người Khmer TNB nêu cao ý thức, quyết tâm phát 

huy các GTVH tốt đẹp của tộc người 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 tộc người, những biểu hiện GTVH của tộc người 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 giá trị văn hóa Khmer trong xây dựng NTM ở Tây 

Nam Bộ 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. 
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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 tộc 

người 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, 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 tộc người 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 người Khmer sinh sống. 

- Cung cấp bức tranh về hiện trạng, 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 tộc người 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 tộc người Khmer Tây Nam Bộ hiện 

nay như thế nào? 

- Những biểu hiện GTVH nào của đồng bào Khmer ở TNB sẽ tác động đến quá trình xây dựng NTM ở 

đây và ngược lại? 

- Những yếu tố tích cực và hạn chế của việc phát huy các GTVH của tộc người Khmer vào xây dựng 

NTM hiện nay là gì? 

- Làm thế nào để có thể phát huy các GTVH của tộc người Khmer TNB góp phần xây dựng NTM? 

4.2. Giả thuyết nghiên cứu 

- Trong tộc người 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 tộc người thời gian qua. 

- Nếu như đời sống văn hóa của người dân NT nói chung và tộc người 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 nơi người Khmer 

đang sinh sống ở TNB. 
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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 tộc người 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 giá trị văn hóa tộc người Khmer được phát huy như thế nào trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn từ năm 2010 (từ khi có Quyết định về Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 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 KT - XH của vùng 

và sự hội nhập của đất nước. Đồng thời đề xuất những khuyến 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 tộc người Khmer đến quá trình 

xây dựng NTM ở TNB. 

8. Phƣơng pháp nghiên cứu 

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

chứng, tiếp cận liên ngành, điền dã dân tộc học, phỏng vấn sâu, so sánh đối chiếu, định tính, định lượng, 

nghiên cứu tư liệu từ các tác nhân có liên quan.  

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 tiêu chí 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 tộc người và ở một số địa phương của vùng TNB, nhưng 

mang tính phổ quát của văn hóa các tộc người ở Việt Nam, cũng như đối với những địa phương có điều kiện 

KT - XH 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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CHƯƠNG 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. Các công trình ngiên cứu về văn hóa  

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 Kinh, Hoa, Khmer và nền văn hóa Khmer góp phần quan trọng để tạo ra sắc màu văn hóa độc 

đáo của vùng. 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.  Các công trình nghiên cứu về giá trị và giá trị văn hóa Khmer 

Giá trị là những gì tốt đẹp nhất của văn hóa tộc người, là nền tảng tinh thần, là kiến trúc thượng tầng 

của một hình thái KT-XH. Từng khía cạnh, thời kỳ khác nhau, mà giá trị của văn hóa cũng có cách nhìn 

nhận khác nhau. Vì vậy, đã tạo ra sự đa dạng và phong phú về cách nhìn GTVH của tộc người Khmer Tây 

Nam Bộ. Nhưng nhìn chung, các công trình đã công bố vẫn thống nhất điểm chung GTVH Khmer Tây Nam 

Bộ là những gì tốt đẹp nhất được tộc người lưu giữ trong đời sống vật chất và tinh thần đến ngày nay. Những 

giá trị ấy đã, đang và sẽ tiếp tục là niềm tin, là nền tảng tinh thần không chỉ riêng tộc người Khmer mà là một 

bộ phận của GTVH dân tộc. 

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

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 và sự phát triển của NTnước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt đã phát họa 

được bối cảnh về sự phát triển của nền kinh tế nước ta nói chung, nền NN, NT nói riêng. Các công trình đã 

phân tích tình hình sản xuất NN ở NT, đời sống nhân dân và một số đặc điểm về kinh tế - xã hội NT Việt 

Nam trong thời gian gần đây…cho thấy những thuận lợi, khó khăn và xu thế phát triển hiện nay. 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. 

Và trong quá trình CNH, phải gắn kết chặt chẽ phát triển CN, ĐT với NN, NT. CN phải phục vụ NN, NT, 

lấy thị trường NT nuôi CN 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 

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 đi vào từng khía cạnh cụ thể của công cuộc xây dựng NTM từng 

địa phương, những đề tài chủ yếu tập trung vào khía cạnh kinh tế như: 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 hoặc 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.  

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 tiếp tục nghiên cứu 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 đề 

xuất khuyến nghị cụ thể nhằm phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB giai đoạn tớinhư thế 

nào, đó là những khoảng trống cần có những nghiên cứu sâu. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

Qua lược khảo lịch sử 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 đó, luận án có thể kế thừa thành tựu của những người đi trước, đồng thời hình thành những ý 

niệm về GTVH của tộc người, mối quan hệ GTVH tộc người với xây dựng NTM như thế nào, vai trò GTVH 

tộc người, có cần thiết phải phát huy GTVH tộc người 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.  

CHƢƠNG 2: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ NÔNG THÔN 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 phương thức sinh hoạt, là hoạt động sáng tạo của con người, phục vụ nhu 

cầu và giáo dục con người.  

2.1.1.2. 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.  

2.1.1.3. Giá trị văn hóa: Là nền tảng, cốt lõi của quá trình hình thành và phát triển văn hóa tộc người, 

là đỉnh cao của phương thức quan hệ giữa con người với con người, giữa 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…). Chúng ta có thể nhìn nhận GTVH quan 

biểu đồ sau: 

 

 

    

 

 

2.1.1.4. Giá trị văn hóa tộc người: GTVH tộc người là toàn bộ những đặc trưng khu biệt do tộc người 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.  

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: 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 tộc người; sự phát triển thống nhất của các tộc người, mặc dù có điều kiện sống khác nhau, 

sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng khác nhau, nhưng đối với tộc người sinh sống trên một phạm vi lãnh thổ nhất 

định họ sẽ có những điều kiện phát triển chung của mỗi tộc người đối với quốc gia, dân tộc và điều đó gọi là sự 

thống nhất trong đa dạng. 

2.1.2.2. Cấu trúc của giá trị văn hóa tộc người: 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 tộc người theo lĩnh 

Hình 1.1: cấu trúc giá trị văn hóa 
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vực hoạt động sản xuất, sáng tạo của con người, có như vậy, sẽ không rơi vào trạng thái tư duy lưỡng phân, hạn 

chế được sự phân tích chồng lấn và không tạo ra sự ngộ nhận mà mục tiêu của luận án đã đặt ra.  

2.1.2.3. Những biểu hiện của giá trị văn hóa tộc người: GTVH tộc người 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 tộc người. Từ góc nhìn của luận án, chúng tôi nhìn nhận GTVH tộc người theo từng lĩnh vực của đời 

sống xã hội tộc người. 

2.2. Xây dựng nông thôn mới 

2.2.1. Quan niệm về xây dựng nông thôn mới: Là quá trình tái thiết lại nông thôn, làm cho nông thôn 

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, nông thôn văn minh, ND no ấm.  

2.2.2. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020: 50% số xã đạt tiêu chuẩn 

NTM (theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM). 

2.2.3. Nội dung xây dựng nông thôn mới: Từ những nội dung và tiêu chí xây dựng NTM cho thấy 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 cho thấy, 

NT Việt Nam cần một chiếc áo mới với những cơ cấu, chức năng mới.  

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: GTVH Khmer 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 tộc người 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 và làm giàu thêm những GTVH truyền thống tộc người.   

2.3.2. Vai trò của giá trị văn hóa tộc người trong xây dựng nông thôn mới: 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 người Khmer sinh sống ở TNB nói riêng, không thể bỏ qua vai trò 

của văn hóa và những GTVH của tộc người Khmer TBN. Đó là một trong 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 dựa trên nền tảng nguồn lực con người và 

tiềm năng sáng tạo của con người. Tiềm lực này nằm trong GTVH của tộc người Khmer, 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 người Khmer TNB. 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 thực hiện các nội dung và thừa hưởng thành quả của 

NTM mang lại cho họ đời sống ấm no, hạnh phúc. 

2.3.3. Phát huy giá trị văn hóa tộc người trong xây dựng nông thôn mới 

2.2.3.1. Phát huy: 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. 

2.2.3.2. Phát huy giá trị văn hóa Khmer: Phát huy giá trị văn hóa Khmer TNB là tổng hợp các dạng 

thức, các phương pháp làm cho những nét đẹp văn hóa Khmer luôn duy trì, mở rộng, lan tỏa, ảnh hưởng đến 
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thế giới xung quanh và làm giàu thành tựu văn hóa vốn có của mình, góp phần phát triển tộc người và xây 

dựng đất nước.  

2.2.3.3. Sự cần thiết phát huy giá trị văn hóa tộc người trong xây dựng nông thôn mới: GTVH Khmer 

ở TNB hiện nay cho thấy 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 ở TNB rất cần phát huy một cách có hiệu quả, tích cực tính tự 

chủ, tự giác trong phát huy nội lực truyền thống vốn có của tộc người 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 vào xây dựng NTM. 

2.4. Lý thuyết tiếp cận 

2.4.1. Lý thuyết Vốn xã hội: 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 tộc người. Vận dụng lý thuyết vốn xã hội 

vào trong luận án sẽ giúp trả lời câu hỏi đặt ra đó là: có phải vốn xã hội của tộc người Khmer chưa được tộc 

người 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: Những quan điểm về Phát triển, tập trung phát huy vai trò chủ thể của 

cộng đồng để xây dựng cộng đồng,phải thức tỉnh cộng đồng tới chỗ tăng cường năng lực và rồi cộng đồng sẽ tự 

lực vươn lên hay có thể nói đem sức ta giải phóng cho ta. Do đó, vận dụng những quan điểm về lý thuyết phát 

triển vào luận án để khẳng định rằng vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng NTM ở TNB nói 

chung Vùng người Khmer sinh sống nói riêng.  

2.4.3. Quan điểm xây dựng nông thôn mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 là cơ sở, là điểm tựa để vận dụng và phát huy những GTVH đặc sắc của 

tộc người Khmer TNB trong cải tạo nông thôn, 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 tộc người 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 tộc người đã, đang lan tỏa và ảnh hưởng qua lại với các tộc người 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. 

Đối với NTM ở những nơi tộc người 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 tộc 

người 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 NÔNG THÔN 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  

- Điều kiện tự nhiên vùng tộc người Khmer ở Tây Nam Bộ: là Vùng cực nam của Việt Nam, còn được 

gọi là Vùng đồng bằng sông Mê Kông, Vùng đồng bằng Nam Bộ, Vùng Tây Nam Bộ, Cửu Long hoặc theo 

cách gọi của người dân Việt Nam ngắn gọn là Miền Tây. Diện tích 40.547,2 km² và tổng dân số toàn vùng là 

17.273.630 người. Bắc giáp Đông Nam Bộ, Tây giáp Campuchia, Vịnh Thái Lan, Đông giáp Biển Đông; có 

khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm quanh năm, nền nhiệt độ cao và ổn định, khí hậu từng năm có sự phân 

hoá theo hai mùa; mùa mưa và mùa nắng. 

- Dân số & phân bố dân cư người Khmer Tây Nam bộ, người Khmer có 1,3 triệu người (hơn 1,2 triệu 

người sống ở vùng ĐBSCL) tập trung nhiều tại NT các tỉnh như: Sóc Trăng (397.014 người), Trà 

Vinh (317.203 người), Kiên Giang (210.899 người). 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.  

- Điều kiện kinh tế - xã hội của người Khmer ở Tây Nam Bộ: Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 

đạt 42.06 triệu đồng (tương đương khoảng 1.840 USD/người/năm; Di cư của toàn Vùng - 6,7% và 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. Bênh cạnh đó, 

Tình trạng thiếu đất sản xuất sảy ra triền miên. 

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: Điểm nổi bật trong văn hóa là một 

trong số ít tộc người thiểu số ở Việt Nam có ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết) riêng, khá hoàn chỉnh. Trong quá 

trình phát triển, người Khmer Nam bộ đã không ngừng sáng tạo ra các GTVH, tiếp xúc, giao lưu mạnh mẽ 

với người Kinh, Hoa, Chăm để hình thành nên một cộng đồng người Khmer TNB có nét khác biệt với người 

Khmer ở Campuchia.  

Văn hóa Khmer là sự pha trộn nhiều yếu tố văn hóa cấu thành và có thể nói điểm đặc sắc nhất đó là: 

tích lũy kinh nghiệm và vốn sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, buộc họ phải sáng tạo ra những 

phương thức để có thể tương tác và khai thác thiên nhiên phục vụ cho cuộc sống và dần những sáng tạo ấy 

trở thành nền tảng kiên cố của nền văn hóa Khmer hay gọi là nền văn hóa tự thân. 

3.1.2.2. Những biểu hiện của giá trị văn hóa người Khmer Tây Nam Bộ  

Giá trị văn hóa trong của truyền thống về kinh nghiệm lao động sản xuất của tộc người Khmer, 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. 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 phục vụ cho đời sống kinh tế của tộc người. 

Giá trị văn hóa trong tổ chức cộng đồng thể hiện qua đời sống trong phum, srok của tộc người Khmer, 

tạo nền tảng cho tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của tộc người và ngay cả những tộc người láng 

giềng như người Kinh, người Hoa khi khai phá, cải tạo vùng đất này. 

Giá trị văn hóa trong tổ chức cộng đồng thể hiện qua người có uy tín, 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. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_s%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
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Giá trị về niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của tộc người thể hiện qua thờ Phật, là chỗ dựa tinh thần vững 

chắc nhất của tộc người Khmer, cả tộc người 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 

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 và họ có câu “nếu không có chùa 

không thành người Khmer”. Chùa là nơi linh thiêng, trang trọng và tập trung những gì tinh túy nhất, những ảnh 

hưởng tuyệt đối của ngôi chùa và đội ngũ sư sãi là những GTVH tốt đẹp của cả tộc người Khmer. 

Giá trị những lễ hội truyền thống tiêu biểu của tộc người, thể hiện lòng biết ơn các vị thần, hiếu đạo 

ông bà, tổ tiên; chia sẻ cơm áo với những hoàn cảnh bất hạnh; cầu mong mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu, 

mọi sự đều được an lànhcho con người thoát khỏi khổ ải, sống một cuộc sống an lành, hạnh phúc, gia đình, 

thân tộc, phum, srok, đất nước bình yên. 

Giá trị của ngôn ngữ, văn học tộc người, ngôn ngữ của tộc người Khmer vùng TNB “sợi dây” kết nối 

tộc người, là nam châm để những người trong cộng đồng xích lại gần nhau, gắn kết nhau chung tay xây dựng 

NTM; Văn học mang đậm dấu ấn của Phật giáo, răn dạy con người làm điều thiện, tránh xa gian ác… điều 

chỉnh hành vi của con người theo hướng tốt đẹp: chân – thiện - mỹ. 

Giá trị của nghệ thuật (âm nhạc, ca múa) tộc người, 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 tộc người, phấn chấn, lạc quan yêu đời. 

Giá trị những hình tượng trong kiến trúc, điêu khắc, hội họa tộc người Khmer, là những GTVH đặc sắc, 

đậm nét nhân văn của tộc người, 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 là 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 tộc người  

3.2. Kết quả tích cực và hạn chế việc phát huy giá trị văn hóa Khmer trong xây dựng nôngthôn mới 

3.2.1. Kết quả đạt được 

Qua thực tế xây dựng NTM vùng người Khmer sinh sống, đa phần người Khmer có ý chí mạnh mẽ 

vươn lên làm giàu, khao khát và hướng tới sự ấm no, đầy đủ trong cuộc sống trần tục, phù hợp mục tiêu của 

xây dựng NTM và công tác xây dựng NTM nơi đây cũng đạt những kết quả rất đáng khích lệ như: Trà Vinh, 

đến tháng 9 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 42/85 xã đạt chuẩn NTM, đạt 49,4%; Sóc Trăng, cho đến hiện 

nay (quý 4, 2019) số tiêu chí đạt được bình quân là 15,69 tiêu chí/xã; Kiên Giang, đến tháng 9 năm 2019 có 

64/117 xã, đạt 54,7%  đạt chuẩn NTM, bình quân 16,7 tiêu chí/xã. 

3.2.2. Nguyên nhân kết quả đạt được  

Về khách quan  

Một là, 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. 

Hai là,tác động tích cực của các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước và các địa phương đã đi 

đúng hướng và kịp thời góp phần đáng kể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của vùng sâu, vùng xa, 

vùng người Khmer ở TNB. 

Về chủ quan  

Một là, ý thức tự thân của người Khmer luôn phát huy mạnh mẽ trong việc giữ gìn và phát huy các 

GTVH vốn có của tộc người. 

Hai là, nhà chùa phát huy tốt vai trò của mình và trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 

chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đoàn kết cộng đồng…là nơi sẻ chia kinh nghiệm làm ăn của tộc người, nhất là 

trong lĩnh vực xây dựng NTM như hiện nay . 
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3.2.3. Những khó khăn, hạn chế  

3.2.3.1. Nhận thức của người Khmer về xây dựng nông thôn mới: 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. 

3.2.3.2. Sự mai một về chức năng giáo dục, giải trí của nhà chùa: Ngày nay, thanh niên Khmer đa số 

không quan tâm đến việc tu học tại chùa và 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,…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 con em người 

trẻ ít quan tâm đến việc tu học tại chùa. 

3.2.3.3. Hiệu quả vận động quần chúng của các vị Acha: 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.  

3.2.3.4. Vận dụng văn hóa, nghệ thuật truyền thống trong xây dựng nông thôn mới: Hoạt động văn 

hóa, nghệ thuật của tộc người 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; vấn đề xây dựng NTM chưa phải là chủ đề chính 

trong các hoạt động văn hóa của người Khmer… 

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 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 khi hoàn tục không 

thông thạo những nghề nghiệp đó. Điều này, làm giảm dần chức năng giáo dục của nhà chùa. 

3.2.4. Nguyên nhân của những hạn chế 

3.2.4.1.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 họvà tâm lý trông chờ vào Nhà nước cung cấp nguồn lựcxây 

dựng NTM của người dân NT là tất yếu.  

3.2.4.2. Giá trị văn hóa Khmer chưa được đề cao: Ở một số địa phương vùng TNB, do nhận thức về 

vai trò của GTVH tộc người 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…  

3.2.4.3. Địa phương chỉ tập trung xây dựng những “tiêu chí cứng”: Các địa phương tập trung vào các 

tiêu chí 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 các tiêu chí như: văn hóa xã hội, môi trường, an ninh trật tự… 
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3.2.4.4. Chưa quan tâm đến yếu tố đặc thù của vùng trong quy hoạch: Năng lực đơn vị tư vấn còn yếu 

trong nhận thức về đồ án quy hoạch NTM của nhiều địa phương của Vùng, dẫn đến tham gia tham vấn, góp 

ý còn chậm, có nơi còn lúng túng, bế tắc.  

3.3. Kinh nghiệm, vấn đề đặt ra 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 

3.3.1.1. Phát huy nội lực người Khmer Tây Nam Bộ: Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân 

liệu cũng xong. 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 tộc người Khmer với tư cách là chủ thể trong Chương trình xây dựng NTM. 

3.3.1.2. Phải xác định mục tiêu chủ yếu của xây dựng nông thôn mới là giải quyết việc làm, nâng cao 

thu nhập và cải thiện đời sống cho người Khmer nông thôn: Trong quá trình triển khai xây dựng NTM các 

địa phương tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân NT Khmer là nhiệm vụ trọng yếu. 

Thực tiễn từ nhiều địa phương cho thấy, giải quyết vấn đề việc làm tại chỗvà nâng cao thu nhập cho ND 

Khmer là việc làm khó khăn nhất và cũng là điều người dân mong đợi nhất.  

3.3.1.3. Kết hợp chặt chẽ giữa đạo và đời trong xây dựng nông thôn mới: Thực tế cho thấy, 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 

NTMVùng người Khmer sinh sống ở TNB. 

3.3.1.4. Chú trọng yếu tố văn hóa đặc thù của tộc người Khmer trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

Việc áp dụng Bộ tiêu chí 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 tộc người, nhất là yếu tố văn hóa người Khmer TNB như: 

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. 

3.3.2. Những vấn đề đặt ra của việc phát huy giá trị văn hóa Khmer trong xây dựng nông thôn mới 

3.3.2.1. Đời sống nghèo khó của người Khmer Tây Nam Bộ: Còn rất đông người Khmer có đời sống ở 

mức nghèo và cận nghèo (Sóc Trăng 18%, Trà Vinh 13,23%, Kiên Giang hơn 7,5%), khu vực sinh sống của 

người Khmer chủ yếu có điểm xuất phát thấp và rất thấp về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của vùng; kết 

cấu hạ tầng chưa hoàn chỉnh, thiếu hẳn các dịch vụ để nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. 

Sự khắc nghiệt của thời tiết và biến đổi khí hậucàng dồn người Khmer đến nghèo khó hơn.  

3.3.2.3. Trình độ dân trí người Khmer không đồng đều: Tỷ lệ nhập học của tộc người Khmer có xu 

hướng giảm dần,ở các bậc đào tạo càng cao thì tỷ lệ nhập học càng giảm. Tỷ lệ người Khmer có trình độ 

chuyên môn cao chiếm khoảng 2% trên tổng số dân. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của người Khmer còn thấp, 

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.  

3.3.2.4. Không gian văn hóa truyền thống bị phá vỡ: Từ đầu thế kỷ XX đến nay, hình thức cư trú 

phum, srok thuần Khmer đang dần bị thay thế. Sự tác động của thời gian, điều kiện sinh kế…đã, đang và dần 

phá vỡ loại hình cư trú truyền thống, thay thế vào đó là cấu trúc hỗn hợp, đan xen nhiều tộc người trong khu 

vực như: Việt – Khmer – Hoa hay Việt – Khmer, Khmer – Hoa…Bên cạnh đó, tự thân tộc người cũng sản 

sinh ra hình thức tụ cư mới như: sống ven lộ, ven sông hay ven đô…có sự đan xen mạnh nhiều tộc người 

như Việt – Khmer – Hoa.  
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3.3.2.5. Việc di trú tìm đường sinh kế mới của người Khmer còn nhiều khó khăn: Rời quê tìm đến các 

khu công nghiệp và khu chế xuất có lẽ là biện pháp tình thế, hữu hiệu cho đến thời điểm hiện tại để người 

Khmer thoát khỏi cảnh bần cùng. Nhưng thực tế ở nơi xa quê, xa cái nôi văn hóa của tộc người những 

GTVH không có điều kiện phát huy. Điều đó đã làm cho những người xa quê tỏ ra ngay ngáy, lo lắng về lâu 

về dài, tộc người 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. 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

TNB là vùng đất có rất nhiều điều kiện tự nhiên và XH mang tính đặc thù riêng biệt. Tộc người 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 tộc người qua ngôi chùa của mình và ngôi chùa Khmer là nhà, là điểm tựa tinh thần tộc người vượt 

qua nhiều gian nan và thử thách để xây dựng phum, srok trở thành cái nôi văn hóa tộc người. Từ đây, rất nhiều 

GTVH khác của tộc người được lưu giữ và phát triển đến ngày nay.  

Phát huy GTVH tộc người 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 tộc người 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 

tộc người 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. 

CHƢƠNG 4: 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ  

VĂN HOÁ KHMER TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN 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, Đảng và Nhà nước đã ban 

hành nhiều chủ trương, chính sách cho đồng bào DT thiểu sốnói chung, đối với TNB và tộc người Khmer nói 

riêng đã kịp thời thúc đẩy các mặt của đời sống NT Khmer phát triển, góp phần quan trọng trong gìn giữ và 

phát huy các GTVH Khmer.  

4.1.1.2. Tác động tích cực của công nghệ kỹ thuật số: Thông qua khoa học công nghệ, đặc biệt công 

nghệ viễn thông góp phần trong việc gìn giữ những GTVH tộc người, ghi lại những hình ảnh sóng động 

vềsinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian, hoạt động kinh tế…Công nghệ truyền hình đã trực tiếp giáo 

dục,truyền bá, phổ biến GTVH tộc người Khmer đến với rộng rãi công chúng trong và ngoài nước. 

4.1.2. Tác động không tích cực 

4.1.2.1. Tệ nạn xã hội: 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. 

4.1.2.2. Những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng mờ nhạt: Từ sự thay đổi trong 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 và lợi ích kinh tế là chất keo kết dính của các thành tố 
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trong xã hội ở NT, đây cũng là một trong những biến đổi của những GTVH tộc người Khmer trong xây dựng 

NTM TNB hiện tại và tương lai.  

4.1.2.3. Sự tác động của điều kiện sản xuất: Trước những yêu cầu CNH, HĐH NN NT đang diễn ra rất 

mạnh mẽ, những hoạt động NN truyền thống không còn đáp ứng yêu cầu phát triển, những hoạt động kinh tế 

chính của người Khmer không còn xuất phát từ đất đai, môi trường sống truyền thống, điều kiện mưu sinh, 

sinh hoạt văn hóa thay đổi… ắc hẳn sẽ thay đổi về tập tục văn hóa và đến một ngày nào đó, lớp trẻ người 

Khmer không còn nhận ra nhau nếu không chung những hoạt động văn hóa của tộc người. 

4.1.2.4. Quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa ngày diễn ra mạnh mẽ: 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. Qua việc sử dụng ngôn ngữ trên địa bàn sinh sống thì có 79,59% người Khmer trả 

lời rằng sử dụng song ngữ Khmer – Kinh, 5,31% sử dụng song ngữ Khmer - Hoa. Ở Kiên Giang có 66,91%, 

Trà Vinh 90,2%, Sóc Trăng 81,15%. Chỉ có 15,10% sử dụng thuần tiếng Khmer. 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 

việc, 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. 

4.1.3. Xu hướng biến đổi của giá trị văn hóa Khmer Tây Nam bộ 

4.1.3.1.Sự ảnh hưởng của đội ngũ sư sãi đối với tộc người sẽ dần bị hạn chế: Một là, tốc độ đô thị hóa 

NT diễn ra mạnh mẽ, lối sống đô thịchi phối những gia đình người Khmer NT TNB, sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ ngày càng quyết liệt. Cho nên, vòng xoáy của sự phát triển làm cho người 

Khmer giản lược nhiều GTVH của mình, lớp trẻ đến chùa cũng thưa dần và ít được nghe giáo huấn từ nhà sư; 

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 và rời quê tìm đến thành thị, khu công nghiệp đang diễn ra rất 

mạnh mẽ trong tộc người. Điều đó, làm cho lớp trẻ xa rời cái nôi văn hóa của mình, nhất là vai trò của nhà 

chùa, nhà sư sẽ không còn trực tiếp ảnh hưởng đến họ; Ba là, thanh niên người Khmer hiện nay không phải 

vào chùa đúng tuổi 20 và phải tu học tại chùa 3 năm, 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.  

Trước những xu hướng đó,làm cho vai trò cầu nối tộc người, là luật lệ, là nền tảng tinh thần của nhà sư 

có xu hướng mai một và mất dần ảnh hưởng sẽ diễn ra trong thời gian tới ở tộc người Khmer TNB.  

4.1.3.2. Cơ cấu xã hội sẽ thay đổi mạnh mẽ: Số dân tăng từng ngày, diện tích đất canh tác NN không 

tăng, 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. Điều này làm cho quá trình phân công lao động được đẩy mạnh, những 

lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị tụt hậu và rời quê để tìm đường sinh kế mới. Từ đó, cư dân thành thị, 

thành phần tôn giáo, mọi lứa tuổi, các tầng lớp xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn…khác nhau chi phối 

trong đời sống NT Khmer, dẫn đến cơ cấu xã hội NT Khmer sẽ thay đổi.  

4.1.2.3. Nguy cơ thất truyền nghề truyền thống có thể xảy ra: Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, 

máy móc, thiết bị hiện đại, kĩ thuật tiên tiến làm thay con người màsự tinh xảo, tỉ mỉ, sắc nét không thua người 

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, lợi nhuận 
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từ nghề truyền thống rất thấp, không đủ nuôi sống gia đìnhkhiến phần lớn nghệ nhân người Khmergần như 

“đoạn tuyệt” với nghề truyền thống để làm nghề khác hoặc vào các khu công nghiệp để mưu sinh. 

4.2. Những khuyến nghị  

4.2.1. Nâng cao dân trí cho tộc người Khmer: Thực tế cho thấy, nâng cao dân trí cho người Khmer còn 

nhiều thử thách, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm rất cao củahệ thống chính trị,nhất là ở cơ sở và sự nhận thức thấu 

đáo những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 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 tộc người Khmer phải nhận thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là sự ưu ái đặc biệt đối với tộc người 

mà từ đó hướng phấn đấu trong cuộc sống, nuôi dạy con thật tốt, không để tình trạng con bỏ học giữa chừng. 

4.2.2. Nâng cao nhận thức cho người Khmer: 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, cấp ủy và 

chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tộc người 

Khmer để họ thật sự trở thành chủ thể của quá trình cải tạo quê hương, nơi họ sinh sống. 

4.2.3. Phát huy giá trị văn hóa trong lao động sản xuất: Một là, chú trọng và kích thích sở trường của 

tộc người Khmer chính là lao động NN, có đội ngũ khoa học kỹ thuật luôn hỗ trợ kịp thời đối với ND 

Khmer; Hai là, chú trọng xây dựng các làng nghề truyền thống trong tộc người vừa để tận dụng thời gian 

nông nhàn, vừa tăng thu nhập ổn định cho người Khmer NT; 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; Bốn là, 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.  

4.2.4. Phát huy các thiết chế cộng đồng người Khmer 

4.2.4.1.Phát huy truyền thống lập phum, giữ srok của người Khmer Tây Nam Bộ: 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. Phải thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, bảo vệ danh dự của phum, srok; xây 

dựng quan hệ đoàn kết, thân thiện với các tộc người xung quanh; công tâm, tích phước, thực hiện nghĩa vụ 

đóng góp xây dựng và bảo vệ chùa một cách tự nguyện…Phát huy truyền thống ấy để đem lại những điều tốt 

đẹp nhất cho quê hương, đất nước, trong đó có bản thân và gia đình của người Khmer.  

4.2.4.2. Phát huy vai trò người có uy tín: Một là, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ đối với 

người có uy tín, 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, Ba là, bản thân người có uy tín, nhất là các vị Acha, tầng 

lớp trí thức tộc người 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 tộc người tiếp tục chung sức xây dựng NTM, 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 tộc người; được cung cấp thông tin kịp thời.  

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 tộc người 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, 

http://baodansinh.vn/gia-dinh.htm
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tránh tình trạng giao khoán một phía dẫn đến nhận thức phiến diện, khó thực hiện và sẽ không phát huy được 

giá trị tín ngưỡng của tộc người Khmer trong quá trình xây dựng NTM.   

4.2.5.2. Tăng cường vai trò của nhà chùa: 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 để 

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 tộc người 

Khmer cùng chung tay, góp sức.  

4.2.5.3. Kết hợp hài hòa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội với các vị sư: 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, tránh phô trương, hình thức; chủ động tuyên truyền cho thanh niên 

Khmer thấy 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; 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. 

4.2.6. Phát huy giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống: Phát huy GTVH những lễ hội truyền thống của 

tộc người Khmer trong xây dựng NTM là việc làm thiết thực và hiệu quả, vừa phát huy được những GTVH 

vốn có của lễ hội, vừa không để những lễ hội diễn ra một cách đơn điệu. Thông qua lễ hội sẽ là những ngày hội 

tuyên truyền trong tộc người về ý thức xây dựng NTM, để từ đó, họ có nhận thức mới, hy vọng mới, trách 

nhiệm mới trong công cuộc kiến thiết lại NT ngày một đàng hoàng và to đẹp.  

4.2.7. Vận dụng giá trị của ngôn ngữ, văn học, truyền thuyết: 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 tộc người. 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.  

4.2.8. Vận dụng giá trị của âm nhạc, ca múa: 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 tộc người 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. 

4.2.9.Phát huy giá trị những hình tượng trong kiến trúc, điêu khắc, hội họa: Nghệ thuật kiến trúc, điêu 

khắc, hội họa của người Khmer không chỉ góp phần trang hoàng thêm cho ngôi chánh điện, sala…lộng lẫy 

hơn, mang tầm kiến trúc khu vực và thế giới, tạo thêm những điểm nhấn quan trọng ở NTM, mà còn góp 

phần giải quyết việc làm NT. Bên cạnh đó, cũng là dịp để người Khmer có thể phát huy các giá trị của Phật 

giáo Nam Tông Khmer đến với công chúng nói chung và Phật tử Khmer nói riêng ngày một gần gũi hơn. 

Phật pháp sẽ có điều kiện ảnh hưởng đến nhiều Phật tử hơn.  
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4.3. Một số kiến nghị 

Đối với Chính phủ, xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, cần xây dựng theo hướng mở ở 

các tiêu chí về văn hóa, tinh thần để có thể phát huy tối đa các GTVH tộc người; Bộ, Ban, Ngành Trung 

ương, trước hết là Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tham mưu để lãnh đạo địa phương có hướng chỉ đạo các 

ngành, các cấp phát huy GTVH tộc người Khmer như là một nguồn lực không thể thiếu trong quá trình xây 

dựng NTM; Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới 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; Đối với ngành văn hóa các tỉnh TNB cần 

nhất quán trong nhận thức là nơi nào thuần tộc người Khmer hoặc người Khmer chiếm từ 30 - 40% so với 

các tộc người còn lại (Kinh, Hoa) thì xem tiêu chí xây dựng trung tâm văn hóa đã hoàn thiện trên cơ sở thông 

qua trụ sở của các nhà chùa; Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các địa phương 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 của phật tử; Đối với Ban Dân tộc các địa phương, chủ động 

tập trung tuyên truyền, vận động các tộc người nói chung, người Khmer nói riêng nhận thức sâu sắc về chủ 

trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước. 

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 tộc người nơi đây. Trong điều kiện nhiệm vụ cách mạng mới, để GTVH tộc người 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 tộc người từ vật thể đến phi vật thể và các kiến nghị 

khác trong xây dựng NTM ở TNB trên cơ sở từ bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM đã được đề ra. 

KẾT LUẬN 

Dưới góc nhìn văn hóa tộc người, 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 kinh tế - xã hội của quốc gia, dân tộc.  

1. Luận án làm rõ những cơ sở lý luận để định vị GTVH tộc người, 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 tộc người 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 

tộc người 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 tộc người, đồng thời khắc phục những hạn chế việc vận dụng 

GTVH ấy vào quá trình xây dựng NTM ở nơi tộc người đang sinh sống. Đó là trách nhiệm của cả tộc người, 

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 tiêu chí xây dựng NTM, sao cho phù hợp với đặc điểm văn hóa, tâm 

tính tộc người và tín ngưỡng của người Khmer nơi đây; song song chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
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NTM cần lồng ghép thêm xây dựng các chương trình, dự án nhằm bảo tồn và phát huy GTVH tộc người 

Khmer; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc; mở 

rộng giao lưu văn hóa giữa các tộc người 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 hiện đại hóa 

NT theo tiêu chí NTM.  

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 tộc người 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 tộc người 

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. 

 

 


