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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 

 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Họ và tên tác giả: Hoàng Văn Hùng 

- Tên luận án: Lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An: Truyền 

thống và biến đổi 

- Chuyên ngành: Văn hóa học 

- Mã số: 62310640 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

II. NỘI DUNG TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ những yếu tố truyền thống và biến đổi trong lễ hội của người 

Thái ở miền Tây Nghệ An, trên cơ sở đó đặt ra những vấn đề về bảo tồn và 

phát huy những lễ hội này trong cộng đồng người Thái tại địa phương. 

Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu đặc điểm, giá trị trong lễ hội truyền thống của 

người Thái ở miền Tây Nghệ An và những biến đổi của nó hiện nay.  

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

Quan điểm tiếp cận của luận án dựa trên cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về 

dân tộc và văn hóa. 

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

- Điền dã dân tộc học: Đây là phương pháp chính để thu thập thông tin 

liên quan đến đề tài trên địa bàn nghiên cứu. Trong quá trình điền dã tại địa 

phương, chúng tôi đã kết hợp giữa việc quan sát, quan sát tham dự, phỏng vấn 

sâu, thảo luận nhóm với các kỹ thuật hỗ trợ như ghi âm, chụp ảnh… Nguồn tư 
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liệu chính sử dụng trong luận án được thu thập và phân tích từ những cuộc 

điền dã từ năm 2011 đến năm 2015 tại 2 huyện Quế Phong và huyện Quỳ 

Châu, tỉnh Nghệ An. 

- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: Kế thừa các tài liệu có sẵn 

qua các tác phẩm đã công bố như sách, tạp chí, báo cáo, số liệu thống kê. Kết 

hợp nguồn tài liệu thứ cấp và tư liệu điền dã tiến hành phân tích, so sánh giữa 

lễ hội xưa và lễ hội hiện nay của người Thái. Trên cơ sở đó, có cái nhìn tổng 

quan về góc độ truyền thống và những biến đổi trong lễ hội của người Thái ở 

miền Tây Nghệ An, đồng thời, xác định những nội dung nào đã được nghiên 

cứu và nội dung nào cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Phương pháp tiếp cận liên ngành: địa lý học, sử học, văn hoá dân 

gian, xã hội học và dân tộc học để nhìn nhận và giải quyết vấn đề trong việc 

nhận dạng các yếu tố truyền thống và biến đổi nhằm bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hoá của các lễ hội này. 

3. Các kết quả chính và kết luận 

Các kết quả chính 

1. Đóng góp tư liệu nghiên cứu về lễ hội của người Thái ở miền Tây 

Nghệ An. 

2. Làm sáng tỏ thực trạng lễ hội truyền thống của người Thái ở miền 

Tây Nghệ An ở góc độ truyền thống và biến đổi. 

3. Cung cấp một số giải pháp có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy 

giá trị của các lễ hội này. 

4. Làm tài liệu tham khảo, cơ sở để xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát 

huy các giá trị lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An. 

Kết luận 

Lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An vừa có đặc điểm văn hóa 

chung với người Thái vừa có bản sắc văn hóa riêng. Các đặc điểm chung như: 

lễ hội truyền thống bắt nguồn từ sản xuất nông nghiệp và gắn với mùa vụ, có 

tín ngưỡng đa thần, lễ hội thể hiện tính cố kết cộng đồng cao và sự bình đẳng 

trong hưởng thụ, tham gia lễ hội. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống của người 

Thái ở miền Tây Nghệ An có một số đặc điểm riêng đó là nếu như người Thái 

thường thờ các nhiên thần thì một số lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ 

An thờ cả nhiên thần và nhân thần.  

Lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An đang biến đổi 

là xu thế tất yếu, phản ánh quy luật khách quan của xã hội và thể hiện rõ nhu 
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cầu văn hoá tâm linh, giao lưu giữa các cộng đồng người Thái và giữa người 

Thái với các dân tộc khác.  

Nhìn chung, lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An cơ bản còn lưu 

giữ và tái hiện được các giá trị văn hóa truyền thống, mang tính đặc trưng của 

người Thái nơi đây. So với một số dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam, người 

Thái ở Việt Nam nói chung và người Thái ở miền Tây Nghệ An vẫn duy trì 

các tín ngưỡng và lễ hội dân gian của họ.  

Về cơ bản các biến đổi trong lễ hội của người Thái đang theo xu hướng 

tích cực. Lễ hội giúp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của 

người Thái; Giúp người dân nơi đây tăng cường sự gắn kết cộng đồng; Nuôi 

dưỡng và phát triển văn hóa tâm linh; Góp phần giáo dục các thế hệ con cháu 

ý thức bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lí uống 

nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết; Góp phần xây dựng và quảng bá thương 

hiệu của địa phương, thông qua đó phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho 

nhân dân địa phương. 

Những thay đổi trong giá trị văn hóa truyền thống của người Thái hiện 

nay là kết quả tác động của nhiều yếu tố trong bối cảnh hiện đại hóa, đô thị 

hóa và kinh tế thị trường. Các nguyên nhân của biến đổi chủ yếu như: Tác 

động của việc thực hành các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

Nhận thức của chính quyền địa phương; Tác động của các yếu tố kinh tế - xã 

hội; Do biến cố lịch sử và thời gian. 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của người Thái bên 

cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành chuyên môn, cần coi 

trọng và phát huy vai trò của cộng đồng người Thái trong tổ chức và quản lý 

lễ hội. Cần phải xuất phát từ nhu cầu và sự đồng thuận của cộng đồng người 

Thái trong tổ chức và quản lý lễ hội.  

 

Người hướng dẫn 

(đã ký) 

 

 

 

 

GS.TS. Hoàng Nam 

 Nghiên cứu sinh 

(đã ký) 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hùng 

 


