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- Họ và tên tác giả: Hoàng Văn Hùng 
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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 
liệu chính sử dụng trong luận án được thu thập và phân tích từ những cuộc 
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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.  

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.  
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SUMMARY OF THE DOCTORAL THESIS 

I. GENERAL INFORMATION 

- Name of PhD candidate: Hoang Van Hung 

- Thesis title: Festivals of the Thai people in the western region of Nghe 
An: Tradition and change 

- Major: Cultural studies 

- Code: 62310640 

- Academic institute: Hanoi University of Culture 

II. SUMMARY CONTENT 

1. Research purpose and object 

Research purpose 

Clarification of the traditional elements and transformations in the Thai 
festivals in the western region of Nghe An, on that basis, set out the problems 
of conservation and promotion of these festivals in the Thai community in 
Nghe An. 

Research object 

Studying characteristics and values of the traditional festivals of the 
Thai people in the western region of Nghe An and its present variations. 

2. Research methods 

Based on the Marxism - Leninism theory and Ho Chi Minh’s ideas and 

the views of the Party and State on ethnicity and culture. 

To address the objectives and main contents of the proposed thesis, the 
author uses the research methods such as: 

- Ethnographic fieldwork: This is the main method to collect 
information related to the subject in the study area. In the local field, we have 
a combination of observation, participant observation, interviews, group 
discussions with technical support such as recording, photographing ... Main 
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data source used in the thesis was collected and analyzed from the fields from 

2011 to 2015 at districts Que Phong and Quy Chau, Nghe An province. 

- Methods of comparison, analysis, synthesis: Inheriting the documents 
available through published works such as books, magazines, reports, 
statistics. Combining secondary sources and conducted fieldwork data the 

author analysised and compared between the old festivals and the festivals of 
the Thai people today. On that basis, there is an overview of the traditional 
angles and variations in the the Thai festivals in the western region of Nghe 

An, simultaneously, determine what contents have been studied and what 
need to further research. 

- Interdisciplinary Approach: geography, history, folklore, sociology 

and ethnography to recognize and solve problems in identifying the traditional 
elements and changes to conserve and promote the cultural values of these 
festivals. 

3. Main results and conclusions 

Main results 

1. Contribution to the literature of the Thai people’s festivals in the 
western region of Nghe An 

2. Clarifying the status of the traditional festivals of the Thai people in 
the western region of Nghe An in terms of tradition and change. 

3. Providing some meaningful solutions in the conservation and 
promotion of the values of those festivals. 

4. Providing references - the basis for conservation planning and 
promoting the values of the traditional festivals of the Thai people in the 
western region of Nghe An. 

Conclusions 

The traditional festivals of the Thai people in the western region of 
Nghe An have both common cultural characteristics of the Thai festival in 
Vietnam and its own cultural identity. The common characteristics are 
expressed through the characteristics of their traditional festivals such as: 
traditional festivals rooted in agriculture and associated with harvest, with 
polytheism. The festival demonstrates the cohesive community and equality 
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in the enjoyment, participate in the festival. However, the traditional festival 
of the Thai people in the western region of Nghe An has some different 
characteristics from the Thai people’s festivals in the Northwest of our 
country, that is, if the Thai people often worship nature gods, some festivals 
of Thai people in Nghe An worship both nuture and human gods. 

The study results show that the traditional festivals of the Thai people 
in the western region of Nghe An are changing and that is inevitable, 
reflecting the objective laws of society and reflecting the needs of spiritual 
culture, exchanges between the Thai community and among Thai people with 
other ethnics. 

The restoration of the traditional festivals of the Thai people has 
positive meanings. The festivals help the Thai people to preserve and promote 
their intangible cultural heritage values, those are the custom, traditions, the 
folk art forms; Help people here to strengthen community cohesion; Develop 
spiritual culture; Contribute to the education of future generations aware of 
conservation, preservation and promotion of traditional cultural values. 

The changes in the traditional festivals of the Thai people today as 
impact results of many factors, many dimensions in the context of 
modernization, urbanization and market economy. The main causes of 
changes such as: The impact of the practice of the policies of the Party and 
State's laws; Awareness of local government; The impact of economic and 
social factors; Due to historical events and time. 

Besides the participation of all levels of government and sectors of 
expertise, we should respect and promote the role of the Thai community in 
the organization and management of the festival. Must stem from the needs 
and the consensus of the Thai community in the organization and 
management of the festival. Mobilize more community involvement in 
activities of the festival, there are also effective measures to preserve and 
promote the cultural identity of the Thai people in the context of integration 
and development. 
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