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DANH SÁCH THÀNH VIÊN  

THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

  

 I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 

Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 Phạm Mạnh Cường Chủ nhiệm 
Trung tâm Văn hóa, 

Điện ảnh 

2 Dương Thị Chung Thư ký 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 
PGS,TS. Nguyễn 

Đức Chiện 
Thành viên chính 

Viện Xã hội học, Viện 

Hàn lâm Khoa học Xã 

hội Việt Nam 

4 Điêu Thị Thực Thành viên chính Đoàn Nghệ thuật 

5 Trần Văn Hoàn Thành viên chính 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

6 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Thành viên chính 

Trung tâm Văn hóa, 

Điện ảnh 

7 Trần Thị Hồng Hạnh Thành viên chính 
Trung tâm Văn hóa, 

Điện ảnh 

8 
Nguyễn Thị Xuân 

Mùi 
Thành viên chính 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

9 Lê Thị Lan Anh Thành viên chính Bảo tàng tỉnh 

10 
Nguyễn Phương 

Thúy 
Thành viên chính 

Trung tâm Văn hóa, 

Điện ảnh tỉnh 

 II. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH  
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Tên đơn vị 
Nội dung phối hợp 

nghiên cứu 

Họ và tên người  

đại diện đơn vị 

Đoàn Nghệ thuật tỉnh 

Điện Biên 

Hỗ trợ chuyên môn trong 

lĩnh vực nghệ thuật biểu 

diễn 

Điêu Thị Thực - 

Trưởng Đoàn 

Bảo tàng tỉnh Điện 

Biên 

Hỗ trợ chuyên môn trong 

lĩnh vực di sản, dân tộc.  

Đặng Trọng Hà - 

Giám đốc 

Trung tâm Thông tin 

Xúc tiến Du lịch tỉnh 

Điện Biên 

Cung cấp tài liệu, trao đổi, 

góp ý để thực hiện các 

mục tiêu nghiên cứu 

Đặng Minh Phương - 

Phó Giám đốc phụ 

trách 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

KT-XH : Kinh tế xã hội 

DTTS : Dân tộc thiểu số 

NTMDG : Nghệ thuật múa dân gian 

VHTTDL : Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

NĐ : Nghị định 

NQ : Nghị quyết 

QĐ : Quyết định 

UBND : Ủy ban nhân dân 

HĐND : Hội đồng nhân dân 

Tr. : Trang. 

GS : Giáo sư. 

TS : Tiến sĩ. 

NSND : Nghệ sĩ nhân dân. 

TW : Trung ương. 

m : Mét. 

cm : Xen ti mét. 
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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung 

- Tên đề tài: Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch. 

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Mạnh Cường. 

- Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (tháng 08/2020 - 08/2022). 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu thực trạng và phân tích những yếu tố tác động đến công tác 

bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian của các dân tộc tại tỉnh Điện Biên 

trong bối cảnh hiện nay, qua đó đề xuất các nhóm giải pháp góp phần bảo tồn, 

phát triển và quảng bá giá trị nghệ thuật múa dân gian truyền thống của các 

dân tộc phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng và nhận diện chung về nghệ thuật múa 

dân gian của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; phân tích thuận lợi, khó khăn trong 

công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị nghệ thuật múa dân gian các 

dân tộc tỉnh Điện Biên. 

- Xác định vai trò của nghệ thuật múa dân gian các dân tộc đối với đời 

sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và tác động tới nền kinh tế - xã hội nói 

chung, lĩnh vực du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

- Sưu tầm, phục dựng một số điệu múa của 05 dân tộc: Thái, Mông, 

Khơ Mú, Dao, Hà Nhì góp phần bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật múa dân gian 

truyền thống và phục vụ phát triển du lịch. 

- Phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến công tác bảo 

tồn, phát huy và quảng bá; dự báo xu hướng vận động của nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.  

- Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển và quảng bá nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc phù hợp với đặc trưng dân tộc và điều kiện thực tế địa 

phương (trong đó có phục vụ phát triển du lịch) giai đoạn 2020 - 2025 tầm 

nhìn 2030. 
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3. Tính mới và sáng tạo 

3.1. Về lý luận: Nghiên cứu đã hệ thống hóa và phát triển các vấn đề lý 

luận và thực tiễn về bảo tồn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên, 

trong đó tập trung nghiên cứu sâu vào 05 dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Hà 

Nhì gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên; trên cơ sở đó áp dụng 

những nội dung có liên quan và kế thừa các nghiên cứu, công trình nghiên cứu 

trước đó trong quá trình nghiên cứu đề tài. 

3.2. Về cách tiếp cận và nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu này đã tiếp cận tới rộng rãi nhiều đối tượng với sự đa dạng 

về lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, kết hợp giữa điều tra điền dã và thu thập số 

liệu, nghiên cứu tài liệu. Trong quá trình điều tra, ngoài các câu hỏi mang 

định tính, định lượng còn chú trọng khai thác các câu hỏi về đánh giá cá nhân. 

Qua đó tìm hiểu sâu về cảm nhận, mong muốn, nguyện vọng của người dân 

đối với chiều hướng phát triển của múa dân gian dân tộc mình trong mối 

tương quan giữa bảo tồn di sản với khai thác, phát huy giá trị di sản gắn với 

phát triển du lịch. Trong khi đa số các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung 

vào đánh giá thực tại khách quan mà ít chú trọng đến đánh giá tâm lý xã hội, 

dẫn đến việc lựa chọn đề xuất hệ thống giải pháp có thể thiếu tính khả thi. 

3.3. Về phạm vi nghiên cứu 

Đây là nghiên cứu đầu tiên về bảo tồn nghệ thuật múa dân gian gắn với 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đề tài đã hệ thống hóa và phát triển các vấn đề lý luận và thực tiễn 

về quan điểm cơ sở lý luận văn hóa Mác - Lênin; đường lối văn hóa nghệ 

thuật của Đảng và các tài liệu của các học giả bàn về văn hóa, nghệ thuật gắn 

với đường lối cách mạng của Đảng ta. Kết quả nghiên cứu trên cơ sở kết thừa 

các nghiên cứu và công trình nghiên cứu trước đó và thực tiễn tại tỉnh Điện 

Biên. Từ đó, nắm vững lý luận về nghệ thuật múa nói chung, nghệ thuật múa 

dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng trong giai đoạn hiện nay. 

4.2. Về lý thuyết chuyên ngành, nhóm đã tìm hiểu về các công trình 

nghiên cứu về dân tộc học, văn hóa nghệ thuật nói chung, nghệ thuật múa và 

múa dân gian truyền thống các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

Các công trình nghiên cứu được thể hiện qua các đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp tỉnh, cấp Nhà nước, các bài viết, sách chuyên khảo… Nhóm đã nêu được 
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những vấn đề vừa khái quát, vừa cụ thể phù hợp với đặc điểm, xu thế vận 

động đối với nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên, trong đó tập 

trung đi sâu nghiên cứu về 05 dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Hà Nhì.  

Kết quả nghiên cứu không chỉ làm sáng tỏ được nguồn gốc, ý nghĩa, 

đặc điểm, những yếu tố liên quan như không gian văn hóa, âm nhạc, đạo cụ, 

trang phục… của nghệ thuật múa của các dân tộc đó mà còn đặc tả được động 

tác trình diễn của một số điệu múa điển hình. Từ đó có thể trở thành tài liệu 

khoa học phục vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước, cán bộ văn hóa và 

các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên thực hành văn hóa nghệ thuật tại Điện Biên. 

4.3. Nghiên cứu đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và 

cơ hội của nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên trong bối cảnh 

hội nhập, toàn cầu hóa. Dưới tác động của đời sống kinh tế xã hội hiện đại và 

sự du nhập, giao thoa mạnh mẽ của làn sóng văn hóa hiện đại, nhất là văn hóa 

nghệ thuật phương Tây đã làm cho múa dân gian có những tác động lớn. 

Thực tế đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai, hướng đi cho múa dân gian bởi sự 

ảnh hưởng là toàn diện và rất sâu sắc: từ nhận thức của cộng đồng, xã hội đến 

vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của chính quyền, cộng đồng, những người 

thực hành múa, khán giả, không gian thực hành; sự kế thừa, thay đổi hay giao 

thoa, mai một trong bản thân các điệu múa cổ truyền… 

4.4. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc tỉnh Điện Biên theo tiêu chí tiếp cận đa chiều, đề tài đã đưa 

ra những phân tích, đánh giá và giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn, phát huy 

giá trị của nghệ thuật múa truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với 

phát triển du lịch trong hiện tại và những giai đoạn tiếp theo, gồm: Nhóm giải 

pháp chung; nhóm giải pháp cụ thể. Đây sẽ là những gợi ý quan trọng cho các 

cơ quan quản lý, các cán bộ văn hóa cơ sở tham khảo, áp dụng trong quá trình 

thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 

nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật và thu hút du khách, đóng 

góp vào phát triển du lịch tỉnh, nhất là đối với du lịch cộng đồng. 

5. Sản phẩm đề tài 

5.1. Sản phẩm khoa học 

- Các báo cáo khoa học: 

+ Báo cáo tổng quan nghệ thuật múa dân gian truyền thống tỉnh Điện 

Biên. 
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+ Báo cáo phân tích, xử lý số liệu điều tra. 

+ Báo cáo thực trạng nghệ thuật múa dân gian truyền thống nhóm dân 

tộc Môn - Khơ Me tỉnh Điện Biên. 

+ Báo cáo thực trạng nghệ thuật múa dân gian truyền thống nhóm dân 

tộc Mông - Dao tỉnh Điện Biên. 

+ Báo cáo thực trạng nghệ thuật múa dân gian truyền thống nhóm dân 

tộc Tày - Thái tỉnh Điện Biên. 

+ Báo cáo thực trạng nghệ thuật múa dân gian truyền thống nhóm dân 

tộc Tạng - Miến tỉnh Điện Biên. 

+ Báo cáo thực trạng nghệ thuật múa dân gian truyền thống nhóm dân 

tộc Việt - Mường tỉnh Điện Biên. 

+ Báo cáo sưu tầm và khái quát ý nghĩa của các điệu múa dân gian 

truyền thống của 05 dân tộc tỉnh Điện Biên. 

+ Báo cáo thực trạng nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện 

Biên. 

+ Báo cáo giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa 

dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

- Album ảnh. 

- Phim tư liệu khoa học. 

- Đĩa CD thu âm 10 tác phẩm. 

- Sách nghiên cứu “Nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc 

tỉnh Điện Biên”. 

5.2. Sản phẩm phục dựng 

Chương trình công diễn giới thiệu nghệ thuật múa dân gian truyền 

thống của 05 dân tộc tỉnh Điện Biên với 10 tiết mục múa. 

 5.3. Sản phẩm ứng dụng 

- Các dữ liệu, thông tin thuộc Báo cáo phân tích, xử lý số liệu điều tra. 

- Các nhóm giải pháp thuộc Báo cáo Giải pháp nhằm bảo tồn và phát 

huy giá trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

- 10 tiết mục múa cùng với phần âm nhạc đã được phục dựng và hướng 

dẫn cho đội ngũ diễn viên quần chúng. 
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6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích 

mang lại của kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển tới đối tượng theo hình 

thức tương ứng: 

- Đối với sản phẩm sách: Gửi tới các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt 

động trong lĩnh vực văn hóa, tại hệ thống thư viện, Phòng Văn hóa, Thông tin 

các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đối với phim tư liệu và CD phần âm nhạc: Gửi tới các cơ quan hoạt 

động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh và 

Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, trường Cao đẳng Sư phạm, Trường 

Dân tộc Nội trú tỉnh, một số đội văn nghệ quần chúng. 

Lợi ích của đề tài phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau: 

- Phục vụ cơ quan quản lý nhà nước làm phương tiện để đánh giá thực 

trạng, tham khảo các giải pháp được đề xuất để đề ra các chính sách, giải 

pháp cụ thể trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc 

nói chung, nghệ thuật múa dân gian các dân tộc nói riêng gắn với phát triển 

du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Phục vụ các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên,... cho nhu cầu 

nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về văn hóa học, dân tộc học. 

- Phục vụ cho các nghệ sĩ, đội ngũ làm công tác văn hóa cơ sở và các 

đội văn nghệ quần chúng khai thác các tác phẩm đã được phục dựng để làm 

chất liệu trong sáng tạo nghệ thuật, giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân và 

du khách. 

- Phục vụ cho các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn 

nghệ thuật khai thác hệ thống lý luận, lý thuyết và sản phẩm ứng dụng của đề 

tài phục vụ cho hoạt động sự nghiệp phát triển văn hóa, văn nghệ. 

Xác nhận của tổ chức chủ trì 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Cường 
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Phần 1 

MỞ ĐẦU 

Nghệ thuật múa là một trong những loại hình nghệ thuật sớm nhất của 

loài người, gắn bó với con người từ thời nguyên thủy. Trải qua tiến trình hình 

thành, phát triển văn hóa nghệ thuật của con người, múa hiện diện trở thành 

một thành tố văn hóa qua mọi thời kỳ. Trong tiến trình lịch sử ấy, nghệ thuật 

múa luôn phát triển, ngày một hoàn thiện những chức năng, đặc trưng nghệ 

thuật, hàm chứa bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó, nghệ thuật múa mang ý 

nghĩa văn hóa, xã hội và là đối tượng nghiên cứu khoa học của khoa học xã 

hội nhân văn, văn hóa học, nghệ thuật học.  

Trước sự vận động của xã hội, nghệ thuật múa dân gian truyền thống 

của các cộng đồng, dân tộc, vùng miền, quốc gia, khu vực đều có sự biến 

chuyển đáng kể với sự biến mất của những đặc điểm không còn phù hợp với 

xu thế và nhu cầu thời đại; đồng thời bảo lưu, phát triển những giá trị có tính 

bền vững; mặt khác, có sự giao thoa, biến đổi theo ảnh hưởng của những 

luồng văn hóa nghệ thuật đến từ các cộng đồng có sự tiếp xúc, giao lưu. Đây 

có thể là một quá trình dài, từ từ thẩm thấu từ bên trong mọi khía cạnh nội 

hàm song cũng có thể là sự thay đổi đột ngột, đứt gãy trong một thời kỳ ngắn, 

thông thường gắn với những biến động lớn về lịch sử, chính trị, kinh tế - xã 

hội của cộng đồng xã hội đó. Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật 

múa dân gian truyền thống các dân tộc, rất cần có cái nhìn tổng thể, đa chiều 

trên cơ sở nghiên cứu khoa học để từ đó đề ra những giải pháp thiết thực phục 

vụ cho hoạt động trong thực tiễn.  

Trước thực tế trên, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh đã lựa chọn 

nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật múa dân gian 

các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch nhằm nghiên cứu về 

nghệ thuật múa dân gian các dân tộc trong tỉnh, từ đó đề ra những giải pháp 

mang tính khả thi để gắn bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian với phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo. 
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Phần 2 

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Mục tiêu nghiên cứu 

1.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu thực trạng và phân tích những yếu tố tác động đến công tác 

bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian của các dân tộc tại tỉnh Điện Biên 

trong bối cảnh hiện nay, qua đó đề xuất các nhóm giải pháp góp phần bảo tồn, 

phát triển và quảng bá giá trị nghệ thuật múa dân gian truyền thống của các 

dân tộc phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng và nhận diện chung về nghệ thuật múa 

dân gian của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; phân tích thuận lợi, khó khăn trong 

công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị nghệ thuật múa dân gian các 

dân tộc tỉnh Điện Biên. 

- Xác định vai trò của nghệ thuật múa dân gian các dân tộc đối với đời 

sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và tác động tới nền kinh tế - xã hội nói 

chung, lĩnh vực du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

- Sưu tầm, phục dựng một số điệu múa của 05 dân tộc: Thái, Mông, 

Khơ Mú, Dao, Hà Nhì góp phần bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật múa dân gian 

truyền thống và phục vụ phát triển du lịch. 

- Phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến công tác bảo 

tồn, phát huy và quảng bá; dự báo xu hướng vận động của nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.  

- Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển và quảng bá nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc phù hợp với đặc trưng dân tộc và điều kiện thực tế địa 

phương (trong đó có phục vụ phát triển du lịch) giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 

2030. 

2. Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Người dân: Khảo sát người dân 19 dân tộc, trong đó có 18 dân tộc 

Thái; Mông; Kinh; Dao; Khơ Mú; Hà Nhì; Lào; Hoa (Hán); Kháng; Mường; 
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Cống; Xinh Mun; Si La; Nùng; Phù Lá; Thổ; Tày; Sán Chỉ (Sán Chay) và 3 

dân tộc thuộc nhóm dân tộc thứ 19 là các dân tộc khác (Mảng, Xạ Phang, Vân 

Kiều). 

- Nghệ nhân: Các nghệ nhân dân gian là người am hiểu và thực hành 

nghệ thuật múa dân gian theo từng dân tộc. 

- Cán bộ quản lý: Dành cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách 

mảng văn hóa xã hội; Đoàn thể (Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn 

Thanh niên); Ban Tuyên giáo huyện uỷ, Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh, 

Truyền hình huyện. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện 

Biên trong giai đoạn hiện nay. Dự báo xu hướng vận động, biến đổi của nghệ 

thuật múa trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, qua đó đề xuất các giải pháp 

thực tế, cụ thể về bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật múa dân gian 

truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch. 

Phục dựng một số điệu múa tiêu biểu của 05 dân tộc Thái, Mông, Dao, 

Khơ Mú, Hà Nhì để hướng dẫn đội ngũ diễn viên quần chúng thực hành, áp 

dụng trong việc giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh 

Điện Biên và các chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ phục vụ nhân dân 

và du khách. 

2.3. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại các huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

3. Các câu hỏi đặt ra trong quá trình nghiên cứu 

- Nguồn gốc, ý nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng tới nền nghệ thuật múa dân 

gian tỉnh Điện Biên? 

- Thực trạng của múa dân gian trong bối cảnh hiện nay? 

- Nguyên nhân nào dẫn tới nguy cơ mai một, đánh mất bản sắc trong 

nghệ thuật múa đối với một số dân tộc hoặc nhóm dân tộc? 

- Các giải pháp nào cần thực hiện để bảo tồn, phát huy giá trị múa dân 

gian gắn với phát triển du lịch Điện Biên trong thời gian tới? 

4. Phương pháp tiếp cận, nghiên cứu 

4.1. Phương pháp tiếp cận 
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Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu tổng quan về đề tài, nhóm thực 

hiện đề tài chọn cách tiếp cận liên ngành: Triết học, Dân tộc học, Xã hội học, 

Văn hóa học, Bảo tồn học, Tâm lý học, Du lịch… 

4.2. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Là phương pháp tổng thuật các tài 

liệu đã xuất bản liên quan, thu thập thông tin thông qua đọc sách báo, văn 

bản, tài liệu.  

- Phương pháp khảo sát: Thu thập các ý kiến của đồng bào các dân tộc, 

cán bộ địa phương và những tập thể, cá nhân có liên quan.  

- Phương pháp hệ thống, phân loại. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và đánh giá. 

- Phương pháp so sánh. 

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

(phương pháp ăng két) là một phương pháp phỏng vấn viết, được thực hiện 

cùng một lúc với nhiều người theo một bảng hỏi in sẵn. Người được hỏi trả 

lời ý kiến của mình bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo một quy 

ước nào đó. 

Những phương pháp trên được thực hiện song song, hoặc đan xen, hoặc 

kết hợp cùng lúc với nhau. Trên cơ sở tổng hợp các thông tin định tính, định 

lượng, tiến hành xử lý thông tin để đưa ra cái nhìn tổng quan về các vấn đề 

liên quan đến đề tài, bao gồm:  

- Đánh giá tình hình nghiên cứu về lĩnh vực đề tài;  

- Tổng hợp các quan điểm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên về 

các vấn đề liên quan đến đề tài;  

- Đánh giá khái quát về nghệ thuật múa dân gian truyền thống Việt 

Nam, tỉnh Điện Biên;  

- Tác động của xu thế toàn cầu hóa hiện nay tới nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc;  

- Những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của 

nghệ thuật múa truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

5. Hệ thống số liệu nghiên cứu  
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5.1. Nhóm số liệu phản ảnh thực trạng chung về nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc tỉnh Điện Biên 

- Thông tin về các thể loại múa được yêu thích nhất. 

- Đánh giá về mức độ ưa thích/thường xuyên xem và tham gia múa dân 

gian truyền thống. 

- Thông tin về thời gian, địa điểm thực hành múa dân gian truyền 

thống. 

- Thông tin về thể loại múa dân gian còn tồn tại ở địa phương. 

- Việc truyền dạy, trình diễn nghệ thuật múa dân gian. 

- Sự biến đổi của nghệ thuật múa dân gian truyền thống trước tác động 

của bối cảnh. 

- Khảo sát về việc tham gia sinh hoạt văn hoá, văn nghệ tại địa phương. 

- Nhận thức của người dân đối với múa dân gian truyền thống. 

- Nhận thức của người dân về công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghệ 

thuật múa dân gian. 

5.2. Nhóm số liệu đánh giá nghệ thuật múa dân gian 05 dân tộc Thái, 

Mông, Dao, Khơ Mú, Hà Nhì 

- Múa dân tộc Thái. 

- Múa dân tộc Mông. 

- Múa dân tộc Dao. 

- Múa dân tộc Khơ Mú. 

- Múa dân tộc Hà Nhì. 

5.3. Nhóm số liệu phản ánh thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá 

trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên 

- Thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa dân gian 

các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

+ Đánh giá về thực trạng múa tại địa phương. 

+ Thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị múa dân gian truyền thống tại các 

địa phương. 
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- Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản múa dân gian truyền 

thống. 

5.4. Nhóm dữ kiện về các kiến nghị, đề xuất 

- Cấp Bộ, ngành. 

- Cấp tỉnh. 

- Cấp huyện. 

- Cấp xã, bản. 
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Phần 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

VỀ NGHỆ THUẬT MÚA DÂN GIAN 

1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên về phát triển 

văn hóa, nghệ thuật 

Những quan điểm cơ bản của Đảng về văn hóa - văn nghệ dựa trên nền 

tảng quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 

hóa Xã hội Chủ nghĩa, được hình thành và phát triển trong quá trình thực tiễn 

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền văn hóa cách mạng của dân tộc ta từ 1930 đến 

nay. Các quan điểm đó được thể hiện trong các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng và trong các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng 

chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng.  

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình lãnh đạo văn hóa 

của Đảng ta từ 1930 đến nay là luôn luôn khẳng định văn hóa, văn nghệ là bộ 

phận khăng khít của toàn bộ sự nghiệp cách mạng, phục vụ các nhiệm vụ của 

cách mạng trong từng thời kỳ và gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân. Trong 

sự nghiệp đổi mới từ 1986 đến nay, Đảng ta nhấn mạnh văn hóa, văn nghệ là 

một bộ phận khăng khít của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.  

Bàn về văn hóa, trong Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương khóa VIII, Đảng đã khẳng định“Văn hóa vừa là nền tảng tinh 

thần, vừa là mục tiêu, động lực phát triển” và “Chăm lo văn hóa là chăm lo 

củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và 

lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế 

với tiến bộ và công bằng xã hội thì không có sự phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững”. Nếu kinh tế là nền tảng vật chất của đời sống xã hội thì văn hóa là nền 

tảng tinh thần của đời sống ấy và vì thế hai lĩnh vực kinh tế và văn hóa luôn 

luôn giữ vị trí quan trọng và quyết định đối với thực trạng, sự vận động và 

phát triển của xã hội đó. Với vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

- xã hội, văn hóa có khả năng to lớn khơi dậy, nhân lên mọi tiềm năng, sức 

sáng tạo của con người, tạo ra nguồn lực nội sinh quyết định sự phát triển của 

đời sống xã hội. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII khẳng định: "Xây dựng 

và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn 
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minh, con người phát triển toàn diện”,... “Xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nền văn hóa tiên tiến phải 

mang cái riêng, cái độc đáo của truyền thống, đặc tính, cốt cách và tâm hồn 

dân tộc. Nó không thể bị hòa lẫn với nền văn hóa khác và nó hoàn toàn xa lạ 

với sự lai căng, bắt chước, học đòi để đanh mất đi bản sắc, tính độc đáo của 

dân tộc mình. Điều đó cũng có nghĩa là, bản sắc dân tộc không dừng lại ở 

những biểu hiện bề ngoài, hình thức, mà thực chất là biểu hiện sức sống, sức 

sáng tạo, phát triển và tính đặc thù độc đáo của dân tộc. 

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã 

thông qua Nghị quyết số 33-NQ TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Mục tiêu 

chung nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn 

diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, 

dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc 

của xã hội, 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. 

Từ những quan điểm nhất quán của Đảng về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam trong những năm qua, Nhà nước ta cũng đã ban 

hành nhiều chính sách nhằm cụ thể hóa, đưa quan điểm của Đảng vào cuộc 

sống. Chính sách vĩ mô về văn hóa đã được ghi trong Hiến pháp năm 2013: 

“Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại;… phát 

triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành 

mạnh của nhân dân”. Chính sách văn hóa cũng được thể hiện trong các luật 

và các chương trình mục tiêu, chiến lược phát triển văn hóa, gắn phát triển 

văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai và mang lại nhiều 

thành tựu đáng kể trong những năm qua. 

Trong những năm gần đây, dưới chủ trương, đường lối, chính sách 

chung của Đảng và Nhà nước về vấn đề văn hóa, dân tộc, Đảng bộ và chính 

quyền tỉnh Điện Biên đã từng bước cụ thể hóa thông qua các Nghị quyết, 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch.... Cụ thể: Kết luận số 01-KL/TU ngày 

20/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 

20/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII); Nghị quyết số 11-

NQ/TU ngày 29/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; các văn bản của 
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UBND tỉnh Điện Biên: Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 11/11/2016; Kế 

hoạch số 2123/KH-UBND ngày 31/7/2017 liên quan đến việc chỉ đạo tổ chức, 

triển khai Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn 

với phát triển KT-XH trong các giai đoạn từ 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Tỉnh Điện Biên đã nhấn mạnh: “Bảo tồn văn hóa các dân tộc là duy trì, 

phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp;… là trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị và của toàn dân;… là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, cần 

được quán triệt và thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc” (Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc thông qua Đề án tiếp tục 

bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025); “Việc bảo 

tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh làm phong phú sản phẩm du lịch 

tỉnh, định vị hình ảnh, quảng bá thương hiệu du lịch...” (Nghị quyết số 11-

NQ/TU ngày 29/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát 

triển văn hóa dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030). Như vậy có thể thấy, quan điểm 

bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc không chỉ là chủ trương, chính sách từ 

Trung ương đến địa phương mà còn mang tính lý luận, là bộ phận cấu thành 

trong hệ thống học thuyết khoa học chính trị về đường lối xây dựng và phát 

triển đất nước của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. 

Đối với tỉnh Điện Biên, đây là những cơ sở mang tính định hướng quan 

trọng, qua đó tạo điều kiện để văn hóa tỉnh Điện Biên có cơ hội thuận lợi 

trong việc khai thác, tận dụng các nguồn lực và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, 

tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa. Qua đó văn hóa được nuôi dưỡng 

sức sống và tạo thành dòng chảy mạnh mẽ trong đời sống xã hội, thúc đẩy 

kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch phát triển; đóng góp ngày một sâu sắc hơn 

vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã 

hội, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển; 

góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên. 

2. Tổng quan về nghệ thuật múa thế giới 

2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 
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Trên thế giới, đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về đề tài văn 

hóa, nghệ thuật múa, bản sắc văn hóa trong nghệ thuật múa. Các tài liệu này 

có thể bàn về múa dưới góc độ nghệ thuật nhưng cũng có thể là sự kết hợp với 

các ngành khoa học khác hoặc dưới cái nhìn tổng thể về văn hóa. 

AI. Ác nôn đốp (1981) Cơ sở lý luận văn hóa Mác - Lênin dùng lý luận 

chính trị để làm rõ các quan điểm về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Theo tác giả, những vấn đề về văn hóa, con người là vấn đề trọng tâm phản 

ánh tính ưu việt của chế độ chính trị xã hội, phản ánh chất lượng và mục đích 

cuối cùng của sự tăng trưởng kinh tế trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Những 

vấn đề này gắn bó thống nhất, hữu cơ với nhau đảm bảo cho sự phát triển bền 

vững. Trong tác phẩm cũng đưa ra khái niệm về văn hóa “Là toàn bộ những 

giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt 

động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình”. Văn hóa là biểu hiện trình 

độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. 

Năm 1978, Adrienne L. đã xuất bản cuốn sách Dance in 

anthropological perspective. (Tạm dịch là: Múa dưới góc độ của nhân học). 

Trong tác phẩm này, tác giả đã dùng cái nhìn của khoa học về con người để 

tìm hiểu về nghệ thuật múa, trong đó tập trung phân tích, đánh giá tính văn 

hóa, tính nghệ thuật trên hình thể và động tác con người. Theo đó, múa là một 

hình thức hoạt động văn hóa của con người, được sáng tạo bởi những thao tác 

trên cơ thể con người trong thời gian và không gian đặc thù. Các hình thức 

văn hóa được sản xuất mặc dù thoáng qua, có cấu trúc nội dung, là một biểu 

hiện trực quan của các quan hệ xã hội, và có thể là đối tượng của một hệ 

thống thẩm mỹ - chắc chắn của lĩnh vực nhân chủng học (Tr: 32), múa như là 

một giải pháp của văn hóa (dance as a measure of culture) (Tr: 41), là sự phản 

ánh văn hóa (a reflection of culture) (Tr: 45 )… 

Tác giả Eric Hobsbawm trong cuốn Invention of Tradiction: Sáng tạo 

truyền thống (1983) nhằm đưa ra những lý luận liên quan đến nguồn gốc, cảm 

hứng cốt lõi mang tính truyền thống trong sáng tạo nghệ thuật. Những giá trị 

sáng tạo mới, theo khía cạnh nguồn gốc, đều là sự tích lũy, kế thừa của những 

giá trị truyền thống từ trong bất cứ một xã hội nào. Ông cho rằng “việc sử dụng 

những chất liệu, tư liệu cổ để sáng tạo nên truyền thống ở một dạng hoàn toàn 

mới là một mục đích mới mẻ. Số lượng lớn những chất liệu đó được tích lũy 

trong quá khứ của bất cứ xã hội nào và ngôn ngữ phức tạp của các biểu tượng 

thực hành luôn có sẵn. Đôi khi, truyền thống mới có thể dễ dàng kết hợp vào 
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những cái cũ, đôi khi có thể vay mượn từ những nghi lễ, biểu tượng sẵn có 

trong quá khứ” (Tr: 6) 

Theo Barker (2011:299), Bản sắc văn hóa được hiểu tương tự với “bản 

chất” về cái tôi/căn tính. Mỗi một người khi sinh ra sẽ có một bản sắc văn hóa 

xác định và bản sắc này sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Điều này cũng giống như 

việc “mỗi một chúng ta sẽ có một bản sắc cố định của nữ tính, nam tính, của 

người Châu Á…”. Đây là quan điểm bản thể luận hay còn gọi là cách nhìn tĩnh 

hay cố định về bản sắc văn hóa. 

Transculturating bodies: Politics of identity of contemporary dance in 

China [tạm dịch: Pha trộn văn hoá: tính chính trị của bản sắc trong múa đương 

đại ở Trung Quốc], tác giả Helly Minarty (1997) cho rằng nghệ thuật múa 

đương đại ở Trung Quốc được hình thành và chịu sự chi phối mạnh mẽ, một 

mặt, từ nhu cầu phải cách tân, đổi mới để cho kịp với văn minh thời đại, đặc 

biệt là nghệ thuật múa châu Âu, và một mặt khác là từ đòi hỏi phải có tính "bản 

sắc dân tộc" trong mỗi tác phẩm. Chính vì vậy, trong bốn tác phẩm múa đương 

đại kinh điển của Trung Quốc do các nhà biên kịch được đào tạo về nghệ thuật 

múa Trung Quốc truyền thống và múa hiện đại châu Âu thực hiện mà Helly 

chọn để nghiên cứu và phân tích, "sự lựa chọn chủ đề, hình thức thể hiện, cũng 

như phong cách và ngôn ngữ trình bày" (tr. 12) đều đảm bảo phải có sự kết hợp 

giữa các yếu tố truyền thống Trung Hoa và hiện đại Châu Âu. Qua đó gợi mở 

cho người đọc các hướng tiếp cận và suy nghĩ về hướng đi cho múa truyền 

thống của các cộng đồng dân tộc, quốc gia. Sự cách tân, đổi mới là nhu cầu tất 

yếu để giữ gìn và làm giàu sức sống cho múa truyền thống trong xã hội hiện 

đại, không thể không quan tâm đến tính trào lưu và thị hiếu khán giả. Song bên 

cạnh đó vẫn phải giữ những giá trị nguyên bản, tạo nên “hồn sắc” cho bất cứ 

một loại hình, tác phẩm múa truyền thống nào. 

Sách Nghệ thuật múa thế giới (2006) của nhiều tác giả đã phác thảo, 

khái quát tiến trình lịch sử hình thành múa thế giới, nghệ thuật múa năm châu. 

Trong đó nghiên cứu tổng thể về nghệ thuật múa trên góc nhìn lịch sử gắn với 

các nền văn minh tiêu biểu. Gồm những nội dung sau: Tổng quan nghệ thuật 

múa trong nền văn minh thế giới (Tóm lược văn minh Ai Cập - văn minh sông 

Nil, văn minh Hy Lạp, La Mã, Tây Á, Ấn Độ, Trung Hoa, văn minh người 

Maya, Aztéc - Trung Mỹ và văn minh Andes - Nam Mỹ). Nguồn gốc nghệ 

thuật múa qua các tư liệu khảo cổ, điêu khắc, mỹ thuật, truyền thuyết, thần 

thoại, học thuyết về nghệ thuật múa. Từ đó khảo cứu, giới thiệu múa châu Á, 

châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương. Từ tác phẩm này đã cung cấp 
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nhiều tư liệu quý về đặc trưng, những điểm mang tính nhận diện đối với các 

nền nghệ thuật múa của một số quốc gia, nền văn minh lớn tiêu biểu cho các 

châu lục. 

Anthropology and the Dance (2004) (tạm dịch: Nhân chủng học và múa) 

của tác giả Drid Williams là công trình nghiên cứu về mối quan hệ biện chứng 

giữa nhân chủng học và múa, trong đó tập trung làm sáng tỏ tính nghệ thuật 

trong ngôn ngữ hình thể; đồng thời đưa ra những phân tích tổng quan về nguồn 

gốc hình thành các điệu múa và tiến trình nâng tầm lên thành múa nghệ thuật. 

Ở đây, nghệ thuật múa được gắn bó hữu cơ với những đặc điểm về nhân chủng, 

đặc trưng hình thể và tính cách dân tộc. 

Công trình nghiên cứu về yếu tố văn hóa trong múa đương đại 

Choreographing Difference: Body and Identity in Contemporary Dance 

(1997), tạm dịch: Sự khác biệt trong biên đạo: Cơ thể và bản sắc trong múa 

đương đại của học giả, diễn viên múa Ann Cooper Alpright. Trong 6 chương 

của công trình, tác giả đã trình bày múa như một “khoảnh khắc đôi”, trong đó 

cơ thể thể hiện bởi những nền tảng văn hóa, hay nói cách khác, cơ thể vận 

động tự nhiên như bản thân nó và cơ thể vận động dựa trên nền tảng văn hóa; 

ngoài ra còn thảo luận về những dự án múa bắt đầu từ múa ngẫu hứng. 

Nhìn chung, các tác phẩm nghiên cứu khoa học trên thế giới rất phong 

phú, đa dạng, từ nghiên cứu triết học đến mỹ thuật, văn hóa học, nhân chủng 

học, nghệ thuật, tâm lý học, xã hội học… Các công trình nghiên cứu đã tạo 

nên kho tàng kiến thức đồ sộ, nơi những chuyển động, phương tiện, nghệ sĩ, 

phong cách được thể hiện hết sức đa sắc. 

Qua các luận điểm, hệ thống tác phẩm này đã cung cấp nhiều cơ sở lý 

luận và khoa học, mang tính biện chứng, chứa đựng kiến thức phong phú, 

không chỉ là vốn kiến thức nền tảng mà còn là sự kế thừa, phát triển lý luận 

gắn với đời sống nghệ thuật thế giới đương đại. 

2.2. Tổng quan về nghệ thuật múa thế giới 

Theo những nghiên cứu khảo cổ, từ những vết tích tại các di chỉ còn sót 

lại đã phản chiếu những lát cắt của thủa bình minh văn minh nhân loại. Ngành 

khảo cổ học đã minh chứng được nhảy múa là một trong những loại hình 

nghệ thuật cổ xưa, ra đời cùng với âm nhạc trong xã hội nguyên thuỷ cách 

đây khoảng 3.000 năm trước Công nguyên. Ban đầu, đó như sự bộc phát các 

động tác cơ thể để thể hiện trực tiếp niềm vui chiến thắng từ những cuộc săn 

bắt thú rừng hay biểu cảm các hoạt động khác trong đời sống. Dần dần, các 
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động tác được cách điệu và nghệ thuật hóa, lấy cơ thể con người và đạo cụ 

làm ngôn ngữ ước lệ để tái hiện lại các hoạt động vật chất và ý thức của cộng 

đồng, xã hội. Sau khi xã hội nguyên thủy tiến lên một mức độ cao hơn, cùng 

với sự phát triển của ý thức tinh thần, nghệ thuật múa nguyên thủy bắt đầu 

bao hàm các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng, gắn liền với các nghi lễ tâm linh. 

Khi xã hội nguyên thủy kết thúc, vào khoảng thế kỷ thứ I sau Công 

nguyên, một hình thái kinh tế - xã hội mới xuất hiện trong xã hội loài người, 

đó là chiếm hữu nô lệ. Lúc này, cùng với sự phân cấp thứ bậc xã hội, múa bắt 

đầu phân hóa nhằm phục vụ cho các giai cấp chủ nô và nhân dân - nô lệ, hình 

thành rõ ràng 02 dòng múa dân gian và múa nghi lễ. 

Thế kỷ thứ V, chế độ phong kiến châu Âu hình thành và kéo dài đến 

thế kỷ XVII. Đây là thời kỳ phát triển múa chuyên nghiệp, hình thành vũ 

công, đội múa phục vụ cho tầng lớp quý tộc phong kiến. Thời kỳ này, múa 

chuyên nghiệp chứng kiến sự thăng hoa của nhảy múa tạp kỹ và múa ba lê. 

Múa tạp kỹ là tiết mục nhảy múa riêng, dựa trên chất liệu múa dân gian hoặc 

hiện đại cấu thành điệu nhảy mang nội dung cốt truyện, một cảnh múa, diễn 

trong chương trình ca múa tổng hợp nghệ thuật tạp kỹ. Múa ba lê (Balette) ra 

đời thế kỷ XVII (năm 1661), từ múa cung đình Pháp, phát triển sang Ý, 

Nga… và dần trở thành nghệ thuật tổng hợp đỉnh cao tạo hình múa.  

Đến thời đại xã hội công nghiệp (từ thế kỷ XX), nghệ thuật múa cơ bản 

được chia thành bốn loại: múa dân gian, múa tạp kỹ, kịch múa ba lê và nhảy 

múa sinh hoạt đại chúng.  

Trong giai đoạn hiện nay, nghệ thuật múa thế giới đang bước vào thời 

kỳ phát triển chưa từng có. Rất nhiều loại hình múa hiện đại ra đời như nhảy 

múa thể thao, múa đồ vật (là nghệ thuật tung hứng, uốn dẻo), múa do động 

vật trình diễn trong rạp xiếc và mang tính mỹ học cao. Đây là ba hình thức 

múa mới được công nhận bởi nằm trong cấu trúc loại hình nghệ thuật không/ 

thời gian, diễn cảm trực tiếp bằng tạo hình trừu tượng. Bên cạnh tạo hình từ 

động tác cơ thể, các đạo cụ, hiệu ứng sân khấu bổ trợ cho tiết mục múa ngày 

càng ảnh hưởng sâu sắc hơn đến chất lượng nghệ thuật. Chính vì vậy mà đã 

có thêm loại hình nghệ thuật múa bóng (kết hợp bóng của nghệ sĩ với các hình 

ảnh kỹ xảo kỹ thuật số hiện đại). 

 Trong bối cảnh đó, nghệ thuật múa dân gian thế giới đứng trước nhiều 

thách thức và ngã rẽ, đôi khi mang tính quyết định sự tồn vong cho múa dân 

gian của một dân tộc cụ thể. Nếu không kịp thời bảo tồn, gìn giữ giá trị di sản, 
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đồng thời thổi cho nó một sức sống mới phù hợp với nhu cầu xã hội hiện đại 

thì rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi, vô phương phục hồi. 

3. Tổng quan về nghệ thuật múa dân gian Việt Nam 

3.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Cũng như các học giả, nghệ sỹ múa trên thế giới, nghệ thuật múa nói 

chung và múa dân gian dân tộc Việt Nam nói riêng cũng được rất nhiều nhà 

nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật trong nước quan tâm. Nhiều công trình đã 

được công bố về nghệ thuật múa, múa dân gian truyền thống đặt trong mối 

tương quan với văn hóa học, dân tộc học và các yếu tố về lịch sử, thời đại. 

Các công trình này đã mang lại cái nhìn đa chiều và sâu sắc về nghệ thuật 

múa, từ lịch sử hình thành, đặc trưng động tác hình thể và đặc biệt là đặt múa 

trong không gian văn hóa chung. Ở đó, múa theo mỗi loại hình hay từng dân 

tộc đều có những đặc trưng riêng, gắn bó mật thiết tới lối sống cộng đồng, tư 

duy thẩm mỹ, thế giới quan và nhân sinh quan, thể hiện cả những lát cắt về 

lịch sử, chính trị và mang tính thời đại. Đặc biệt đối với các loại hình múa tín 

ngưỡng, lễ hội thì ẩn chứa sau mỗi điệu múa là một thế giới nhân sinh rộng 

lớn với tính cách, tâm hồn dân tộc, chứa đựng niềm tin hay ước mong của con 

người đối với thế giới tự nhiên và xã hội, sâu hơn là những triết lý về cuộc 

sống. Múa không đơn thuần chỉ là những động tác hình thể tự phát, thiếu tính 

lý trí và tư duy sáng tạo nghệ thuật. Giải mã nghệ thuật múa dân gian truyền 

thống cũng là tìm đến với cội nguồn văn hóa, tư tưởng. 

* Xét về hướng tiếp cận, các công trình nghiên cứu khoa học về nghệ 

thuật múa Việt Nam chủ yếu theo hai hướng, đó là công tác sưu tầm và một 

số công trình nghiên cứu lý luận.  

Sưu tầm múa thời kỳ đầu tiên gồm hai mục đích: cung cấp chất liệu 

múa bao gồm động tác múa, điệu múa cho các biên đạo, xây dựng hệ thống 

cơ bản múa phục vụ cho công tác đào tạo diễn viên múa; đồng thời phục vụ 

bộ phận cán bộ nghiên cứu lĩnh vực di sản văn hóa để làm tài liệu khi nghiên 

cứu về văn hóa truyền thống của dân tộc/nhóm dân tộc. 

Đối với sưu tầm múa dân gian có một số tác giả, nhà giáo tiêu biểu như 

Kỳ Thanh, Nghiêm Chí; nhóm Hoàng Túc, Bích Nghĩa; nhóm Hoàng Kiều, 

Năm Ngũ, Dịu Hương; Lê Ngọc Canh; Nguyễn Thúy Hồng… Đặc biệt, tác 

giả Lê Ngọc Canh đã hệ thống múa dân gian, múa chèo của người Việt vùng 

đồng bằng Bắc Bộ. Kết quả này đã được đưa vào chương trình giảng dạy 

khóa múa đầu tiên cho lớp giáo sinh khóa học 1937 - 1938, trở thành giáo 

trình chính thức được giảng dạy tại trường múa khóa chính quy đầu tiên ở 
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Việt Nam. Từ đó đã tạo nên đặc điểm của sáng tác múa chuyên nghiệp thời kỳ 

đầu là sự tập hợp các chất liệu múa dân gian đã được sưu tầm và tư liệu hóa. 

Biên đạo thực hiện việc xâu chuỗi, đội hình hóa các tuyến múa, động tác múa 

dân gian gần như được phản ánh lại một cách nguyên dạng. Dấu ấn sáng tạo  

cá nhân còn rất mờ nhạt và thiếu bản sắc. 

Các công trình nghiên cứu lý luận về nghệ thuật múa, đặc biệt là múa 

dân gian so với các loại hình nghệ thuật khác là không nhiều. Xuất phát từ 

tình yêu, trách nhiệm nghề nghiệp, các nhà khoa học, nghệ sĩ múa đã tiến 

hành nhiều công trình khoa học với các cấp nghiên cứu khác nhau. Đó cũng là 

quá trình hình thành đội ngũ lý luận nghiên cứu nghệ thuật múa, tuy còn 

khiêm tốn, nhưng chính đội ngũ này đã gặt hái được những thành quả nhất 

định. 

Chỉ tính từ thời điểm sau Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước đến nay, ngành nghệ thuật múa đã có khá nhiều công trình nghiên cứu 

khoa học, sách chuyên khảo nghệ thuật múa và luận văn thạc sĩ, luận án tiến 

sĩ về đề tài nghệ thuật múa đã bảo vệ thành công. Nghệ thuật múa thực sự là 

đối tượng nghiên cứu khoa học hấp dẫn, thu hút nhiều nghệ sĩ múa, nhiều nhà 

khoa học để tâm nghiên cứu.  

Ngành nghệ thuật múa đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp 

Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp ngành, trong đó có các phần, chương, mục về 

nghệ thuật múa; các công trình độc lập chuyên về nghệ thuật múa, thuộc công 

trình cấp Bộ, cấp thành phố Hà Nội; công trình sách nhiều loại, nhiều nội 

dung chuyên ngành về nghệ thuật múa; các đề tài luận văn chuyên về nghệ 

thuật múa dân tộc, hiện đại, đề tài luận án chuyên về nghệ thuật múa đã bảo 

vệ thành công và nhận học vị tương đương… Đây là những công trình, sách, 

đề tài, luận văn, luận án có tính đại diện để minh chứng cho những kết quả 

nghiên cứu khoa học chuyên ngành nghệ thuật múa Việt Nam. 

Riêng đối với nghiên cứu lý luận về nghệ thuật múa dân gian, một 

trong số ít các tác giả có công trình nghiên cứu là Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Tô 

Lộc. Các công trình nghiên cứu của ông được ngành múa rất quan tâm và coi 

đây là những đóng góp có hiệu quả trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận múa. 

Tiêu biểu trong số đó là công trình Nghệ thuật múa dân tộc Việt Nam (1994) 

và một số bài viết, công trình khác của tác giả. 

Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh cũng là một tác giả 

có nhiều nghiên cứu về múa dân gian Việt Nam. Tiêu biểu trong số đó là 
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những công trình Nghệ thuật múa Chăm (1982), Nghệ thuật múa tín ngưỡng 

dân gian Việt Nam (1998), 100 điệu múa truyền thống Việt Nam (2002), Nghệ 

thuật múa chèo (2002). Đặc biệt là công trình Khái luận nghệ thuật múa, tác 

giả đã khái quát được tiến trình phát triển nghệ thuật múa dân gian, xác định 

rõ các hình thái múa dân gian. 

Nghệ sĩ nhân dân Ứng Duy Thịnh với luận án Tiến sĩ văn hóa học Múa 

dân gian trong tác phẩm múa chuyên nghiệp Việt Nam (2004) đã đánh giá 

tương đối toàn diện từ lịch sử đến thực trạng việc khai thác chất liệu dân gian 

trong tác phẩm múa chuyên nghiệp. Công trình đã nhận diện chính xác gia tài 

múa dân gian các dân tộc thông qua phân thành các vùng văn hóa khác nhau. 

Tác giả nhận định cách làm này chỉ mang ý nghĩa tương đối bởi 54 dân tộc 

Việt Nam phân bố rộng trên địa bàn cả nước. Nhiều dân tộc sống đan xen 

nhau, có sự giao lưu, ảnh hưởng qua lại về văn hóa, kinh tế, xã hội… Công 

trình đã khái quát về trữ lượng và những đặc điểm tiêu biểu của múa dân gian 

từng vùng, từ đó giúp các biên đạo có cách nhìn tổng thể khi tiếp cận múa dân 

gian nhằm phục vụ cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật của mình.  

* Xét về nội dung phản ánh, có thể kể đến một số hướng nghiên cứu 

sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu sự biến đổi tự thân của nghệ thuật múa trước 

những tác động của hiện thực khách quan.  

Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc hiện nay đang vận động trong bối 

cảnh nền văn hóa có sự giao lưu, hội nhập giữa các cộng đồng dân tộc trong 

nước và với nghệ thuật thế giới theo xu thế toàn cầu hóa. Con đường phát 

triển và sáng tạo của nghệ thuật múa dân gian từ môi trường diễn xướng dân 

gian đến sân khấu biểu diễn phục vụ cho những mục đích khác nhau của xã 

hội đã làm thay đổi căn bản ý nghĩa đích thực của múa dân gian khi đặt nó 

trong môi trường diễn xướng - nơi khởi nguồn của múa dân gian truyền 

thống. Trào lưu “sân khấu hóa” hay “sáng tạo truyền thống” đối với nghệ 

thuật múa dân gian khi Việt Nam mở cửa hội nhập, nhất là trong giai đoạn 

hiện nay với sự lên ngôi của nghệ thuật múa đương đại đã đặt nghệ thuật múa 

dân gian Việt Nam trong bối cảnh có nguy cơ bị “yếu thế”, “mờ nhạt” hay “bị 

lãng quên” như một số nghệ sỹ đang lo ngại. Thực tế đó đặt ra cho nghệ thuật 

múa dân gian yêu cầu bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa mang tính bản sắc 

vừa đảm bảo không ngừng đổi mới, sáng tạo để có được sức sống phù hợp với 

hơi thở thời đại. 

Trước tình hình đó, giới nghệ sỹ múa nói chung cũng đã thể hiện tiếng 

nói, suy nghĩ của mình trước sự phát triển của nghệ thuật múa dân gian Việt 
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Nam bằng nhiều bài viết, bài tham luận, bài báo, đặc biệt là sự thẳng thắn 

tham luận trong các Hội thảo lớn, nhỏ của ngành múa và các hoạt động 

chuyên môn của Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam.  

Có thể kể đến là các nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị Lý luận 

phê bình múa tháng 12/2007, Hội thảo Sáng tác múa trong cơ chế thị trường 

và hội nhập tháng 12/2008, các bài nghiên cứu, phê bình trên Tạp chí Nhịp 

điệu từ năm 2000 trở lại đây, trên tạp chí điện tử vanhoahoc.vn… Nhiều vấn 

đề đã được các Hội thảo, Hội nghị hay các báo, tạp chí chuyên ngành trong 

gần 10 năm trở lại đây dành một thời lượng không nhỏ cho những bàn luận về 

sự phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập với nghệ 

thuật thế giới. Câu hỏi đặt ra luôn là “Hội nhập như thế nào để theo kịp sự 

phát triển của thời đại nhưng không làm mất đi bản sắc dân tộc”?. Hội nhập 

để tạo nên dòng chảy lưu thông hai chiều của các nền văn hóa, một mặt là đưa 

nghệ thuật múa Việt Nam đến với thế giới, mặt khác tiếp thu tinh hoa văn hóa 

nghệ thuật nhân loại để làm giàu thêm kho tàng múa Việt Nam. Đây là hướng 

đi tất yếu trong tiến trình phát triển. Việc bảo tồn, lưu giữ là đặc biệt cần thiết 

nhưng cũng phải tránh khuynh hướng bảo thủ “bế quan tỏa cảng”, coi gốc là 

cái duy nhất, quay lưng lại mọi sự cách tân, đổi mới, phản tiến bộ. Bởi trong 

các hình thái ý thức xã hội, ý thức thẩm mỹ là cái luôn biến động mà trong đó, 

nghệ thuật lại là hình thức biểu hiện cao nhất của ý thức thẩm mỹ. Do đó, 

nghệ thuật cũng có nguồn gốc từ hiện thực của xã hội, phản ánh hiện thực nói 

chung, trong đó cuộc sống phong phú của con người cùng với thế giới nội tâm 

phức tạp của nó là nội dung chủ yếu. Do vậy, nghệ thuật mà xa rời cuộc sống 

thì không thể có nghệ thuật chân chính và là nghệ thuật kém giá trị. Đây cũng 

là chủ chương, chính sách của Đảng được thể hiện trong nghị quyết TW 5 

khóa VIII về phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

Nói đến vấn đề sáng tạo múa dân gian với nghệ thuật múa đương đại, 

Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam đã cho xuất bản 2 tập sách Nghệ thuật múa 

những khoảnh khắc sáng tạo tập I và tập II (NXB Mỹ thuật, tháng 6/2015), có 

nội dung về sự sáng tạo của nghệ thuật múa hiện nay. Hai tập sách ngoài việc 

giới thiệu các tác phẩm sáng tạo mới, cũng là sự cổ vũ, ghi nhận những cống 

hiến, lao động sáng tạo trong nghệ thuật để có những tác phẩm mới hợp thời 

đại. Song, cũng lại một lần nữa đặt vấn đề sáng tạo, hội nhập như hiện nay có 

đang đi đúng con đường phát triển của nghệ thuật múa nước nhà theo quan 

điểm chủ trương của Đảng và mong muốn của đại bộ phận nghệ sỹ, biên đạo 

múa về giữ gìn bản sắc của múa dân gian hay không? Những bài báo, sách, tài 
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liệu và các công trình như vừa điểm luận trên đây đã tiếp cận về múa theo 

hướng mô tả về thực trạng phát triển trước bối cảnh hội nhập. 

Thứ hai, nghiên cứu về nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân 

tộc.  

Về đề tài nghệ thuật múa dân gian, có không nhiều các công trình 

nghiên cứu độc lập về 19 dân tộc tỉnh Điện Biên (đối tượng của đề tài). Một 

số tác phẩm đề cập chung đến các nhóm dân tộc như cuốn sách Múa tín 

ngưỡng dân gian Việt Nam: Một số dân tộc (1998) đề cập sự hiện diện của 

nghệ thuật múa, là một thành tố quan trọng của văn hóa tín ngưỡng. Phần đầu 

sách trình bày khái niệm múa, tín ngưỡng, múa tín ngưỡng và những chuyên 

đề về múa tín ngưỡng của một số tộc người như: Việt, Tày, Thái, Dao, 

Mường, Chăm, Khmer, Chơro. Những đặc trưng múa tín ngưỡng thể hiện nét 

đặc sắc mang tính khái quát, đại diện cho vùng miền trong hệ thống các giá trị 

múa tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đối với các hình thức múa khác không 

thuộc phạm vi sinh hoạt tín ngưỡng không được đề cập tại đây. 

Trong cuốn Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu các dân tộc (Các 

bài tham luận trong Hội nghị; 1994) gồm tập hợp các bài tham luận, nghiên 

cứu lý luận văn hóa, chủ yếu phân tích thực trạng, những khó khăn, tồn tại 

trong công tác bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu, đồng thời đưa ra một 

số định hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan. Cuốn sách không 

khảo tả hay đặc tả về hình thức diễn xướng, giá trị nghệ thuật của múa dân 

gian các dân tộc tỉnh Điện Biên, do đó các giải pháp mang tầm vĩ mô, khó áp 

dụng trực tiếp đối với các chủ thể văn hóa trong từng cộng đồng.  

Khảo cứu múa dân tộc vùng Tây Bắc (2017) của Bùi Chí Thanh. Đây là 

một công trình công phu, nghiêm túc, có giá trị lý luận và thực tiễn chuyên 

sâu về nghệ thuật múa các dân tộc vùng Tây Bắc, đặt múa dân gian trong sự 

thẩm thấu của văn hóa, đặc biệt là tính thiêng của lễ hội truyền thống. Văn 

hóa nghệ thuật múa tự thân luôn biến đổi, phù hợp với sự phát triển dân tộc, 

xã hội, đất nước, do đó, ẩn chứa trong múa dân gian là cội nguồn văn hóa và 

tâm hồn dân tộc. 

Tương tự là các tác phẩm Múa dân gian một số dân tộc vùng Tây Bắc 

(2003) của nhóm tác giả: Trương Văn Sơn, Điêu Thúy Hoàn, Nguyễn Thị 

Mai Hương; Lê Ngọc Canh (2009),  Lịch sử nghệ thuật múa Việt Nam; (1998) 

Múa tín ngưỡng dân gian Việt Nam;  Lâm Tô Lộc (2001), Tìm hiểu về nghệ 

thuật múa Việt Nam; Ứng Duy Thịnh (2006) Múa dân gian trong tác phẩm 
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múa chuyên nghiệp Việt Nam; Nguyễn Hằng Phương, Phạm Văn Vũ (2017) 

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; 

(1979) Nghệ thuật múa dân tộc Việt;...  Các công trình nghiên cứu tập trung 

nghiên cứu về một thể loại múa của dân tộc cụ thể và tìm hiểu kho tàng nghệ 

thuật múa của các dân tộc đó với các đặc trưng về ngôn ngữ động tác, tuyến 

múa và phong cách thể hiện. Qua đó đã giúp cho việc biên soạn giáo trình và 

chỉnh lý giáo trình múa dân gian dân tộc phục vụ công tác đào tạo diễn viên, 

biên đạo múa hiện nay được dễ dàng và thuận lợi hơn. Và đây cũng là cơ hội 

cho các nghiên cứu về múa sau này có cơ sở lý luận nền tảng về hệ thống múa 

của từng tộc người cụ thể làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo. 

Một số công trình nghiên cứu độc lập về nghệ thuật múa của riêng một 

tộc người, trong đó đi sâu phân tích, nhận diện những đặc trưng trong ngôn 

ngữ hình thể, không gian văn hóa, vai trò, ý nghĩa của múa trong đời sống 

tinh thần, tín ngưỡng và đời sống xã hội của cộng đồng dân tộc đó. Một số 

công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về đề tài này, tiêu biểu là (2005) Nghệ 

thuật múa người Mạ; (2005) Nghệ thuật múa tộc người Châu Ro;… 

Rất ít các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu về nghệ thuật múa 

dân gian truyền thống của 19 dân tộc tỉnh Điện Biên. Đề tài luận văn thạc sĩ 

của tác giả Phạm Thị Đào (2016) Sử dụng chất liệu múa Khơ Mú trên sân 

khấu hiện nay đã có sự nghiên cứu chuyên sâu, bài bản về nghệ thuật múa dân 

tộc Khơ Mú và đặt ra nhiều vấn đề liên quan như phân tích thực trạng, vai trò, 

giá trị của múa Khơ Mú, tìm hiểu về trang phục, âm nhạc, đạo cụ, về không 

gian diễn xướng trong cộng đồng… Tuy nhiên, khi đưa ra các giải pháp để 

bảo tồn và phát huy giá trị trong giai đoạn hiện nay, đề tài chưa thấy được mối 

liên hệ giữa bảo tồn văn hóa và khai thác, phát huy gắn với phục vụ du lịch 

nói riêng, kinh tế - xã hội tại địa phương nói chung. 

Thứ ba, là các công trình văn hóa học, dân tộc học nghiên cứu về các 

dân tộc Việt Nam, trong đó có các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc.  

Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, đặc 

trưng dân tộc của các tộc người, đặc biệt là các dân tộc thiểu số Việt Nam 

được đẩy mạnh và thu được những thành tựu đáng kể, góp phần không nhỏ 

làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Cuốn sách Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam (2001) của Nguyễn 

Văn Huy đã đề cập một cách khái quát về 54 dân tộc Việt Nam, trong đó có 

các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc. Phần viết về bức tranh văn hóa các dân tộc 
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vùng Điện Biên, tác giả đã giới thiệu khái quát về lịch sử, văn hóa, phong tục 

tập quán, hoạt động kinh tế  và những yếu tố liên quan đến nhu cầu thiết yếu 

của người dân như: Ăn, ở, mặc, phương tiện vận chuyển, quan hệ xã hội, cưới 

xin, sinh đẻ, ma chay, thờ cúng, lễ tết... Tuy nhiên, cuốn sách chưa đi sâu về 

các hình thức diễn xướng dân gian, dân ca, dân vũ các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

Trong cuốn Truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 

(2006), Vũ Ngọc Khánh đã đề cập đến truyền thống văn hóa của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam ở khía cạnh địa danh, con người huyền thoại dưới dạng các 

câu chuyện. Một số tác phẩm tương tự phản ánh về đời sống văn hóa - xã hội 

của cộng đồng các dân tộc, trong đó có 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên, cụ thể như: Một con đường tiếp cận di sản văn hóa (Cục Di sản Văn 

hóa); Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người của Nguyễn Từ Chi (2003); 

Giữ gìn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc Tây Bắc (Văn hóa dân tộc, 

2001); Về văn hóa văn nghệ các dân tộc thiểu số của tác giả Hà Văn Thư 

(1996); Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt 

Nam của Nguyễn Thị Huế (2011);… 

Ngoài những công trình vừa nêu, còn có nhóm các công trình nghiên 

cứu bàn chuyên sâu về 05 dân tộc liên quan đến đối tượng phản ánh của đề tài 

(Thái, Mông, Khơ Mú, Dao, Hà Nhì). Tiêu biểu như: Sự phát triển văn hóa xã 

hội của người Dao: Hiện tại và tương lai (Kỷ yếu hội thảo, Trung tâm Khoa 

học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, 1998) phân tích, luận bàn về quá trình vận 

động và những yếu tố tác động, xu hướng phát triển trong đời sống văn hóa 

xã hội của dân tộc Dao; Tìm hiểu văn hóa dân tộc Hà Nhì ở Việt Nam (Chu 

Thùy Liên, 2004) cho ta cái nhìn toàn cảnh về đời sống văn hóa của người Hà 

Nhì, trong đó luận giải về nền tảng tinh thần, những nét văn hóa mang tính 

bản sắc; Dân tộc Hà Nhì ở tỉnh Điện Biên (2013); Văn hóa và lịch sử người 

Thái ở Việt Nam (Chương trình Thái học Việt Nam, Biên tập: Hoàng Thị 

Thiệu, 1998) phân tích, giới thiệu về văn hóa và lịch sử của cộng đồng dân 

tộc Thái, trong đó có người Thái tại Điện Biên; Văn hóa Thái, tìm hiểu và 

khám phá (2015); Dân tộc Khơ Mú tỉnh Điện Biên (2016);… Những công 

trình vừa nêu đều có cách tiếp cận khá tổng thể về đời sống xã hội và đặc 

trưng văn hóa của các dân tộc này, song chưa có những phân tích, đánh giá cụ 

thể về đặc điểm, thực trạng phát triển của nghệ thuật múa dân gian trong dòng 

chảy thời đại. 

Tóm lại, đã có nhiều công trình nghiên cứu về dân tộc học, văn hóa 

nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa, về nghệ thuật múa, nghệ thuật múa 
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dân gian truyền thống, về văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên song đều ở các 

góc độ tiếp cận khác nhau từ sử học, xã hội học đến văn hóa, nghệ thuật. Nhìn 

chung các công trình về nghệ thuật múa chủ yếu là hệ thống lý thuyết, nghiên 

cứu về nghệ thuật múa nói chung; còn các công trình về 19 dân tộc tỉnh Điện 

Biên tập trung vào các khía cạnh về lịch sử, tính cách dân tộc, phong tục tập 

quán, đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Gần như chưa có công 

trình nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân 

tộc tỉnh Điện Biên dưới góc nhìn bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát 

triển kinh tế - xã hội. Đây là khoảng trống quan trọng rất cần sự quan tâm 

nhiều hơn nữa của các học giả để có những phân tích, đánh giá và đưa ra 

những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật múa 

truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển du lịch trong hiện 

tại và những giai đoạn tiếp theo. 

3.2. Tổng quan về nghệ thuật múa dân gian Việt Nam 

Múa dân gian (folkdance) là một hình thái trong múa dân tộc, là kết quả 

sáng tạo của nhiều thế hệ, được tồn tại, lưu giữ trong lòng nhân dân. Múa dân 

gian được hình thành trong quá trình lao động, trong sinh hoạt vật chất và tinh 

thần của nhân dân. Trải qua thời gian, múa dân gian không ngừng được điều 

chỉnh, bổ sung để phù hợp với đời sống và quan điểm thẩm mỹ của nhân dân. 

Chủ thể của múa dân gian chính là nhân dân: họ vừa là lực lượng sáng tạo, 

vừa đồng thời là người thưởng thức. 

Nghệ thuật múa được coi là một trong những yếu tố biểu hiện trình độ, 

tri thức văn hóa, tư duy thẩm mĩ, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của các tộc 

người. Nghệ thuật múa tham gia vào nhiều sinh hoạt văn hóa cộng đồng như 

phong tục, tập quán, đời sống tâm linh và lễ hội, được coi như một thực thể 

tồn tại, có sức sống riêng trong đời sống xã hội. Tiến trình hình thành và phát 

triển của nghệ thuật múa dân gian gắn liền với lịch sử xã hội loài người ở mức 

độ phát triển nhất định, do đó, cũng có những thay đổi không ngừng theo sự 

vận động chung của xã hội. 

Lịch sử múa dân gian truyền thống Việt Nam đã chứng kiến những thay 

đổi đó. Sự thay đổi có thể do ý chí chủ quan của con người, cũng có thể do tác 

động từ hoàn cảnh lịch sử, thiên tai, dịch bệnh dẫn đến biến mất một phần 

hoặc hoàn toàn các di sản văn hóa, trong đó có nghệ thuật múa dân gian 

truyền thống.  
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Nghệ thuật múa Việt Nam từ khi hình thành đã mang dấu ấn đậm nét 

của cư dân nông nghiệp, phản ánh mối quan hệ với thiên nhiên (đất, trời, mưa, 

nắng…), mang dấu ấn của không gian lao động và tập quán canh tác, đồng 

thời thể hiện nguyện vọng, ước mong về những vụ mùa màng bội thu, cuộc 

sống ấm no thanh bình. Xuất phát từ nhu cầu ban đầu là giải trí sau thời gian 

lao động, các động tác hình thể dần được cách điệu và nghệ thuật hóa, trở nên 

bài bản và hàm chứa những giá trị tinh thần của người sáng tạo. Múa dân gian 

tồn tại trong cộng đồng một cách tự nhiên, vốn có như một phần không thể 

thiếu trong đời sống tinh thần. 

Nghệ thuật múa của mỗi cộng đồng dân tộc, vùng miền được nhận diện 

bởi nhiều yếu tố. Không chỉ bao gồm những động tác hình thể của người biểu 

diễn mà múa dân gian còn cần thiết có những yếu tố nhân chủng, văn hóa, tự 

nhiên, xã hội có liên quan như đặc tính tộc người, tập quán sản xuất, trang 

phục, đạo cụ, âm nhạc, tín ngưỡng, không gian diễn xướng, thời gian, thời 

điểm, người trình diễn… Chính vì vậy, xét một cách toàn diện, múa dân gian 

là di sản văn hóa, là một trong những thành tố, cơ sở quan trọng để xác định 

bản sắc của mỗi tộc người. Đời sống cộng đồng, cộng cảm được thể hiện rõ 

nét qua múa, 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 quần chúng. Thông qua 

nó, phản ánh phong tục tập quán, thái độ, ý thức, thẩm mỹ trong lao động sản 

xuất; trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, giữa con người với 

con người, giữa con người với niềm tin tâm linh tín ngưỡng; đồng thời cũng 

phán ánh sức sáng tạo nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Do 

có cấu trúc mở nên trong quá trình phát triển, múa dân gian luôn thâu nhận 

vào mình những sáng tạo mới của quần chúng nhân dân nhằm thỏa mãn nhu 

cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. 

Đến nay, qua các công trình nghiên cứu, chưa có khẳng định chắc chắn 

nào về mốc được thời gian ra đời của nghệ thuật múa Việt Nam. Nhìn chung, 

các nghiên cứu chỉ ra rằng nghệ thuật múa đã ra đời từ kho tàng diễn xướng 

dân gian (gồm cả phục vụ tín ngưỡng và nhu cầu thưởng thức của con người). 

Nếu như trước thế kỷ X, múa thường được dùng trong tín ngưỡng, thì từ khi 

có nhà nước độc lập, nghệ thuật múa đã phát triển rộng hơn trong dân gian và 

được nâng cao về nghệ thuật bởi triều đình phong kiến. Hầu như phải đến dịp 

hội làng, tế lễ nơi tôn miếu, người nông dân làng xã mới có dịp thưởng thức 

nghệ thuật múa, nhưng nó đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, và chính họ lại tác 

động trở lại, phát triển múa dân gian. 
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Nghệ thuật múa của dân tộc Việt Nam từ xa xưa đã có 02 hình thái múa 

chính là múa dân gian và múa cung đình. Theo thời gian, hai loại hình múa 

này được sáng tạo, phát triển khá phong phú và đã gặt hái được nhiều thành 

quả to lớn với những tác phẩm múa được cải biên, phát triển, sáng tạo, nâng 

được bản sắc dân tộc lên tầm cao mới cùng thời đại chứ không làm mất đi cái 

hồn, cái gốc của dân tộc.  

Bắt đầu từ thời kỳ văn hóa Đại Việt nhà Lý (thế kỷ 11 - 12) nở rộ, đạt 

đến trình độ cao, đã phân chia rõ rệt thành 02 dòng phục vụ cung đình (gắn 

với các nghi lễ) và phục vụ đời sống nhân dân. Màu sắc nghệ thuật múa chịu 

ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa nhà Tống (Trung Quốc) và Chiêm Thành 

(mang màu sắc Ấn Độ). Năm 1025, Lý Thái Tổ đặt chức quản giáp cho những 

người múa hát phục vụ ở làng xã, khi mở hội vào đám tế xuân. Thời kỳ này 

đã xuất hiện các phường múa do nhân dân tự tổ chức.  

Đến thời Trần (thế kỷ 13 - 14), ngoài chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc, 

Chiêm Thành, Ấn Độ, nghệ thuật biểu diễn thời kỳ này còn tác động mạnh mẽ 

từ văn hóa Mông Cổ với sự ra đời của nghệ thuật tuồng, phát triển mạnh các 

loại hình ca kịch được sân khấu hóa… Nhà Trần phát triển múa hát dân gian 

làm tăng tinh thần và hoà khí nhân dân, góp phân đoàn kết dân tộc. Nhưng 

vào thời hậu Lê, múa hát dân gian bị hạn chế, đặc biệt múa hát của các dân 

tộc thiểu số bị coi thường. 

Đến thời Nguyễn, múa dân gian và cung đình đã tách rời nhau. Múa 

cung đình tập trung vào chức năng lễ thức hoặc biểu tượng vương quyền, còn 

múa dân gian được bảo lưu bằng những phong tục, lễ nghi. 

Nhìn chung, mỗi triều đại đều có đặc trưng văn hóa nghệ thuật riêng 

gắn với ý chí, quyền lực và vai trò của triều đình thống trị. Trong đó, múa 

cũng thể hiện màu sắc riêng biệt và chia thành hai dòng phát triển độc lập 

tương đối nhằm phục vụ cho hai bộ phận trong xã hội: Phục vụ quyền lực của 

giai cấp phong kiến tập quyền và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ 

thuật của người dân lao động.  

Đề cập tới múa dân gian, có thể cho thấy sự phát triển của loại hình này 

và vai trò của nó trong lịch sử. Múa dân gian là loại hình nghệ thuật múa được 

biểu diễn trong quần chúng do những người diễn viên không chuyên biểu 

diễn. Bình thường họ là những người nông dân, khi hội làng, hội tế cần họ 

tham gia tập luyện và biểu diễn. Ngôn ngữ của múa dân gian chủ yếu là các 

động tác phản ánh quá trình lao động của người dân. Người nghệ sỹ đưa vào 
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động tác múa tính hài hoà đăng đối của vẻ đẹp; động tác thể hiện cả giới tính 

của nhân vật: nữ múa mềm mại, uyển chuyển, múa nam phóng khoáng khoẻ 

mạnh. Đồng thời tình cảm và tính cách nhân vật cũng được thể hiện ở động 

tác múa. Những đường nét lượn sóng được thể hiện qua nhiều động tác múa, 

tuyến múa, đội hình múa làm tôn nên sắc thái văn hoá lúa nước và những vẻ 

duyên dáng, tinh tế, kín đáo của người Việt.  

Trong lịch sử đương đại, sự thay đổi sâu sắc của văn hóa nghệ thuật 

Việt Nam nói chung, nghệ thuật múa nói riêng có thể thấy rõ nét qua các cuộc 

chiến tranh vệ quốc và thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Từ đầu thế kỷ 19, 

sự chiếm đóng và đô hộ của Thực dân Pháp đã đưa nghệ thuật múa hiện đại, 

tiêu biểu nhất là múa ballet vào Việt Nam; thời kỳ Mỹ can thiệp và du nhập 

văn hóa phương Tây một cách đậm đặc vào miền Nam Việt Nam, hình thành 

nên các hình thức múa hiện đại mới. Đến giai đoạn cách mạng giải phóng dân 

tộc thành công, thống nhất đất nước và bước vào thời kỳ quá độ tiến lên Chủ 

nghĩa xã hội, văn hóa Việt Nam trong đó có nghệ thuật múa đã phát triển nở 

rộ, kết hợp giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân 

tộc, mang tư tưởng tiến bộ của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối nghệ thuật 

cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp thu những tinh hóa văn hóa nhân 

loại. Từ đó, nghệ thuật múa dân gian Việt Nam đã sáng tạo, hình thành nên 

nhiều thể tài múa mới phù hợp với yêu cầu xã hội và mang tính thời đại…  

Cuối những năm 90 của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI đã xuất hiện một 

số lượng lớn những tác phẩm múa dân gian, cung đình, tôn giáo mới, nhưng 

còn ít tác phẩm có ấn tượng sâu sắc và có tính bền vững trong lòng khán giả. 

Và cũng có một số quá đà, thiếu bản sắc, không phân định rõ nét dân gian hay 

hiện đại, lạm dụng âm nhạc điện tử nên đã phá hỏng tính nguyên thể của loại 

hình múa dân gian, gây phản cảm, hiệu ứng ngược và là “mối nguy” của nghệ 

thuật múa dân gian trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn “trăm hoa đua nở”. 

Có thể thấy qua hàng trăm năm, nghệ thuật múa của người Việt Nam đã 

phát triển không ngừng, từ điệu thức đơn giản đến phức tạp, từ quy mô một 

vùng mở rộng ra nhiều khu vực và phát triển với nhiều hình thức khác nhau, 

trở thành bản sắc văn hoá Việt Nam. 

Tựu trung lại, có thể nói bức tranh nghệ thuật múa dân gian Việt Nam 

luôn luôn diễn ra sự vận động và biến đổi không ngừng. Đó vừa là sự phản 

ánh các giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội, đồng thời cũng thể hiện xu thế phát 

triển đi lên cả trong tư duy lý luận, cảm quan nghệ thuật của các thế hệ nghệ 
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sĩ và những thành tựu mà nghệ thuật múa mang lại. Mặc dù có những giai 

đoạn, nền nghệ thuật ấy có thể bị xâm lăng, hủy hoại hay gián đoạn, tuy 

nhiên, xét cho cùng, bằng con đường này hay con đường khác, nghệ thuật 

múa vẫn tiếp tục phát triển đi lên song song với sự phát triển chung của một 

cộng đồng xã hội nói riêng, của văn minh nhân loại nói chung.  

3.3. Múa dân gian Việt Nam trước tác động của xu thế toàn cầu 

hóa 

Trong thời đại ngày nay, nghệ thuật múa nói chung và múa dân gian 

dân tộc Việt Nam nói riêng đang vận động trong bối cảnh nền văn hóa có sự 

giao lưu, hội nhập giữa các cộng đồng dân tộc trong nước và với nghệ thuật 

thế giới theo xu thế toàn cầu hóa. Sự hội nhập quốc tế đã đưa đến sự tiếp xúc 

giữa các nền văn hóa, văn minh. Vì vậy, xuất hiện các lý thuyết mới và dự 

báo về xung đột giữa các nền văn minh.  

Huntington trong tác phẩm Huntinton S: The Clash of Civilizations and 

the Remarking of  World Order, N.Y., 1996 dự đoán rằng, nguồn gốc xung đột 

trong thế giới mới không còn là hệ tư tưởng và kinh tế nữa, mà là văn hóa. 

Ông cho rằng văn hóa là cơ sở của các nền văn minh và khẳng định “Sự xung 

đột giữa các nền văn minh sẽ là nhân tố chủ đạo của chính trị thế giới”.  

Khuynh hướng chung lớn của nhân loại là “Đối thoại giữa các nền văn 

hóa”, ủng hộ Tuyên bố của UNESCO về đa dạng văn hóa, coi đa dạng văn 

hóa như “di sản chung của nhân loại”; sự đối thoại giữa các nền văn minh sẽ 

đưa đến “sự hiểu biết lẫn nhau mang tính lịch sử”. Trong quá trình hội nhập 

ấy, vấn đề giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc là quan trọng, bởi bản 

sắc văn hóa chính là yếu tố làm cho dân tộc này không là cái bóng của dân tộc 

khác. Song, giữ gìn bản sắc không loại trừ sự tiếp biến văn hóa; văn hóa dân 

tộc phải hội lưu với văn hóa nhân loại, rồi theo dòng chảy của nó mà tiếp thu 

những cái “chân - thiện - mỹ” của các nền văn hóa trên thế giới để bồi đắp 

cho văn hóa bản địa. 

Trong bối cảnh chung của văn hóa Việt Nam đương đại, múa dân gian 

được đặt trong những chủ trương, chính sách về xây dựng và phát triển văn 

hóa của Đảng và Nhà nước; đồng thời chịu tác động mạnh mẽ từ sự biến đổi 

không ngừng của hiện thực cuộc sống và dòng chảy nghệ thuật thế giới du 

nhập vào Việt Nam. Thực tế đó đặt ra cho nghệ thuật múa dân gian yêu cầu 

bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa mang tính bản sắc vừa đảm bảo phù hợp 

với hơi thở thời đại. 



38 
 

Nghệ thuật múa Việt Nam hôm nay được bắt nguồn và kế thừa từ nền 

nghệ thuật múa dân tộc truyền thống. Trên cái nền cội nguồn đó, mỗi thế hệ 

đã góp phần sáng tạo của mình để gìn giữ và làm giầu hơn bản sắc tâm hồn 

dân tộc bằng cách phát huy những giá trị vốn có, bên cạnh đó cần phải sáng 

tạo những yếu tố mới, sắc thái mới trên cơ sở tiếp nhận và cải biên các giá trị 

văn hoá nội vi và ngoại lai để phát triển nền nghệ thuật múa nước nhà cho phù 

hợp với điều kiện, hoàn cảnh của dân tộc mình.          

Giữ gìn cái cốt lõi, tinh tuý nhất trong vốn múa, giữ được cái “đặc 

trưng”, “tiêu biểu” nhất để từ đó phát triển và bổ sung cho hoàn thiện hơn vốn 

múa của dân tộc, nó sẽ là nguồn mạch bản sắc văn hoá vô cùng quan trọng để 

các nhà biên đạo khai thác và kế thừa. Kế thừa không đơn thuần là sự khai 

thác và sử dụng tinh hoa của múa dân gian dân tộc mà còn phải biết phát huy, 

bổ sung những thiếu hụt của nó. 

Múa dân gian dân tộc Việt Nam là hệ thống múa phong phú, đa dạng, 

nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó đã hoàn chỉnh, bất biến. Nắm vững và 

vận dụng ngôn ngữ múa nước ngoài (múa ballet, múa hiện đại…), một di sản 

văn hoá của nhân loại tiếp thu vào việc sáng tác múa hiện nay, là việc làm vô 

cùng cần thiết. Múa ballet, múa hiện đại phương Tây với hệ thống ngôn ngữ 

động tác múa khoa học, linh hoạt, có kỹ thuật cao, cùng với phương pháp cấu 

trúc ngôn ngữ, cấu trúc tác phẩm chặt chẽ có tính lôgic cao… Có thể sử dụng 

những nét tiên tiến đó để hoà trộn với ngôn ngữ múa dân gian dân tộc giúp 

phản ánh sâu sắc hơn tâm tư, tình cảm nguyện vọng của con người Việt Nam 

đương đại. Do đó, phải công nhận rằng sự có mặt của ballet cổ điển châu Âu 

và múa hiện đại phương Tây ở nhiều nước trên thế giới, được sử dụng như 

một phương tiện, phương pháp trong quá trình xây dựng ngôn ngữ múa của 

mình, đã làm tăng lên hiệu quả nghệ thuật cho các tác phẩm múa của nước đó. 

Chính vì vậy mà sự kết hợp giữa hai dòng ngôn ngữ múa dân gian dân tộc với 

múa ballet cổ điển châu Âu hoặc múa hiện đại phương Tây đã trở thành một 

xu hướng trong thời đại ngày nay. 

Tuy nhiên, quá trình lai tạo ngôn ngữ này đòi hỏi các nhà biên đạo phải 

nghiên cứu một cách khoa học, tìm tòi và kết hợp khéo léo, biết nhào nặn cái 

nào là chính, cái nào là phụ, ứng dụng chúng vào trong mỗi tổ hợp múa, mỗi 

một đoạn múa, khúc múa đều có sự liên kết lôgíc giữa những động tác múa 

dân gian dân tộc với những động tác múa nước ngoài. Sao cho nhân vật, tác 

phẩm một mặt vẫn mang phong cách, tâm hồn dân tộc, mặt khác vẫn đáp ứng 

và hoàn thiện hơn về kỹ năng, kỹ xảo múa, góp phần làm phong phú hơn 
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ngôn ngữ múa trong quá trình xây dựng múa dân tộc hiện đại. Bên cạnh đó, 

cũng cần lưu ý hiện tượng lạm dụng ngôn ngữ múa nước ngoài, sự hoà trộn 

một cách sống sượng, đan xen hoặc quá ham khai thác những yếu tố kỹ thuật 

cao của ngôn ngữ múa nước ngoài mà quên mất sự tinh tế, kín đáo của múa 

dân tộc, đánh mất đi các giá trị thẩm mỹ vốn có của nó, gây cho người xem 

những cảm nhận hoàn toàn trái ngược, phản cảm trong hưởng thụ nghệ thuật. 

Trên con đường sáng tạo nghệ thuật, các biên đạo Việt Nam đã đi bằng 

nhiều con đường khác nhau, tìm kiếm sáng tạo theo nhiều xu hướng khác 

nhau để cùng đến một đích - múa Việt Nam dân tộc hiện đại. Chúng ta có thể 

điểm qua một số xu hướng sáng tác như: Xu hướng phát triển từ chất liệu múa 

dân gian; Xu hướng kết hợp múa dân gian với những động tác sinh hoạt 

đương đại; Xu hướng kết hợp múa dân gian với múa nước ngoài (múa ballet 

cổ điển và múa hiện đại phương Tây). 

Dù sáng tạo theo một xu hướng nào đi chăng nữa, thực tiễn đòi hỏi mỗi 

nhà biên đạo múa phải nắm vững 2 yếu tố: Dân tộc và hiện đại - 2 yếu tố 

không thể tách rời trong một tác phẩm múa hiện nay. Dân tộc để không đánh 

rơi truyền thống, đánh mất chính mình, hiện đại để phù hợp với nhịp sống 

mới, hơi thở mới của thời đại. 

Phải biết coi trọng vốn múa dân gian, khai thác chọn lọc và phát triển 

chúng theo những quy luật thẩm mỹ của dân tộc. Đồng thời, phải biết vận 

dụng tiếp thu những ưu điểm từ hệ thống ngôn ngữ cùng phương pháp sáng 

tác, động tác luật động của múa cổ điển Châu Âu. Đặc biệt là những phương 

pháp tư duy trừu tượng nhưng gợi mở, được thể hiện thông qua tính tạo hình 

sâu sắc, giàu sức biểu cảm, được kết hợp với tính phức điệu cao trong một bố 

cục không gian đa chiều của dòng múa hiện đại phương Tây, sẽ là những sự 

tìm tòi mới lạ với những yếu tố bất ngờ lúc thuận, lúc nghịch tạo nên những 

giá trị thẩm mỹ mới, sự lôi cuốn, sức hấp dẫn đầy ấn tượng cho tác phẩm 

múa. 

Ở đây, tính chất dân tộc và hiện đại phải được kết hợp chặt chẽ, xen 

vào từng hơi thở của từng yếu tố ngôn ngữ, tạo hình và cấu trúc đề tài trong 

mỗi tác phẩm múa. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc và hiện đại trong nghệ thuật 

múa trên cơ sở biết kế thừa nguồn vốn của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc 

những tinh hoa của ngôn ngữ múa nước ngoài trong quá trình sáng tạo nghệ 

thuật sẽ mang lại những tác phẩm múa có giá trị, có sức cuốn hút cao, nhiều 

ấn tượng và cảm xúc mãnh liệt cho công chúng đương thời. 
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Quá trình gìn giữ bản sắc dân tộc không chỉ được hiểu như là quá trình 

phát huy những giá trị vốn có mà chủ yếu phải sáng tạo những đường nét, sắc 

thái mới của dân tộc dựa trên những đặc điểm múa dân gian Việt Nam theo 

những phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, quan niệm thẩm mỹ của dân 

tộc và sự tiếp thu có sáng tạo tinh hoa nghệ thuật múa của các nước trên thế 

giới. Từ đó xây dựng và phát triển nền nghệ thuật múa chuyên nghiệp Việt 

Nam tiến những bước dài hoà mình vào bước tiến của dân tộc, của thời đại. 

4. Tổng quan nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên 

Tỉnh Điện Biên là nơi cư ngụ của 19 dân tộc, qua chiều dài lịch sử đã 

lắng tụ trong mình những giá trị di sản văn hóa vô cùng phong phú và quý 

báu, trong đó có nền nghệ thuật múa dân gian. Là một phần của văn hóa Tây 

Bắc, nghệ thuật múa dân gian Điện Biên đã hình thành, phát triển từ 3 - 4 

nghìn năm trước. Một số dân tộc di cư từ các nước láng giềng mang theo các 

lễ thức, lễ hội và nghệ thuật múa dân gian vào Điện Biên sinh cơ lập nghiệp. 

Thực tiễn đó đã góp phần tạo nên tính đa dạng, phong phú và đặc sắc trong 

văn hóa truyền thống nói chung, nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh 

Điện Biên nói riêng. 

Đối với các dân tộc Điện Biên, hầu hết những truyền thuyết về nghệ 

thuật múa đều do dân gian qua các thời đại truyền ngôn, truyền điệu lại, 

không có sách vở, cổ tự nào ghi chép cả. Chính vì vậy, nguồn cội của nghệ 

thuật múa không chỉ được bảo lưu, trao truyền mà còn không ngừng được bồi 

đắp, sáng tạo, cải biến qua các thế hệ. Trong mỗi điệu múa đa phần đều ẩn 

chứa một câu chuyện, tượng trưng cho những suy nghĩ hay tâm tư, tình cảm 

nào đó của con người. Chính vì vậy, giải mã múa dân gian dân tộc tỉnh Điện 

Biên cũng là giúp các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ cùng ôn lại những giá trị mà 

tiền nhân đã chắt chiu, giữ gìn và sáng tạo nghệ thuật. 

Cũng như các dân tộc Tây Bắc khác, múa dân gian các dân tộc tỉnh 

Điện Biên chủ yếu gồm 02 loại hình là múa phản ánh lại đời sống sản xuất, 

sinh hoạt của người dân và múa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, thông thường 

gắn với các lễ hội hay nghi thức tâm linh. Các điệu múa này đều bắt nguồn từ 

chính thế giới quan, nhân sinh quan chung của cộng động, được thừa nhận 

một cách tự nguyện và thấm nhuần tự nhiên vào cảm thức của mọi người. Các 

hình tượng trong điệu múa đều được hình tượng hóa từ các sự vật, hiện tượng 

xung quanh (như núi rừng, mưa nắng, cỏ cây, động vật, tập quán sản xuất, thủ 
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tục liên quan đến vòng đời…) hay các thần linh (cả nhân thần và nhiên thần) 

mà cộng đồng đó sùng bái.  

Ví dụ như các điệu múa lễ thức trong lễ hội dân tộc Thái như Xên bản, 

Xên Mường, Xên lẩu nó… đều gửi gắm lời khấn của thầy Mo, coi các động 

tác múa như ngôn ngữ giao tiếp giữa con người với đấng thần linh. 

Hay trong lễ nhảy lửa của người Dao đỏ (ở Nậm Pồ, Điện Biên) đã diễn 

ra một số điệu múa gồm có múa ra binh vào tướng; điệu múa phát nương, 

múa điệu bắt ba ba; múa gà… Đây là các điệu múa thể hiện sức mạnh của 

tướng quân âm binh, biểu dương tinh thần thượng võ và tái hiện lại đời sống 

sinh hoạt, lao động thường ngày của người dân. 

Phương thức canh tác chọc lỗ tra hạt của người Khơ Mú với những 

động tác đã in sâu vào núi rừng và tiềm thức đồng bào qua nghìn năm đã 

được cách điệu hóa trong điệu múa Giỗ ống. Với lối trình diễn mạnh mẽ, dẻo 

dai như tái hiện lại tập quán sản xuất, canh tác trên triền đồi cao của họ làm 

người xem như đang hòa mình vào khung cảnh rộn ràng trên nương. 

Xòe vòng - điệu múa mang tính phổ biến, toàn dân của người Thái 

cũng bắt nguồn từ cuộc sống lao động và truyền lại từ rất xa xưa, thể hiện 

niềm vui sướng khi săn được thú, khi đánh bại được kẻ thù, mọi người lại 

nắm tay nhau hò reo bên đống lửa. Qua nhiều thế hệ, cùng với sự thay đổi của 

phương thức kiếm sống và phát triển nhận thức, những động tác xòe ngẫu 

hứng được định hình và trở thành hành động nghệ thuật, hình thức sinh hoạt 

văn hóa dân gian phổ biến rộng rãi. Xòe đến nay không chỉ là nghệ thuật múa 

dân gian mà còn được coi là một hình thức giao lưu của cộng đồng… 

Bên cạnh những đặc trưng riêng biệt của nghệ thuật múa các dân tộc thì 

Điện Biên cũng cho thấy có sự giao thoa, ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau giữa 

các cộng đồng này. Từ trong cổ sử đến nay Điện Biên đã trải qua nhiều giai 

đoạn hưng thịnh khác nhau của từng nền văn minh, từng nhóm dân tộc (giữ 

vai trò thống trị). Tiêu biểu như có những giai đoạn phát triển cực thịnh của 

văn hóa Lự, văn hóa Thái… Thực tế đó dẫn đến hệ quả là sự chi phối về văn 

hóa, nghệ thuật: nhóm dân tộc giữ vai trò lãnh đạo xã hội sẽ có ảnh hưởng đến 

các nhóm dân tộc nhỏ, yếm thế khác. Bên cạnh đó, trong quá trình quần cư 

trên cùng địa bàn lãnh thổ, giữa các dân tộc/nhóm dân tộc đã có sự trao đổi, 

giao lưu và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau trên nhiều mặt: kinh tế - văn hóa - xã 

hội. Do đó, có một số hình thức múa cùng tồn tại ở nhiều cộng đồng dân tộc, 
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tuy có khác nhau về động tác, phong thái trình diễn song về cơ bản đều là một 

hình thức. Tiêu biểu như múa sạp có cả ở người Thái và người Khơ Mú. 

Nhìn chung, nghệ thuật múa dân gian tỉnh Điện Biên đã hình thành và 

phát triển ở một trình độ nhất định. Những động tác múa đạt đến tính khái 

quát, tượng trưng của nghệ thuật múa. Nghiên cứu các mặt ngôn ngữ múa, kết 

cấu, nội dung, ý niệm và lối trình diễn cùng việc sử dụng điệu múa, âm nhạc, 

đạo cụ, trang phục, không gian trình diễn đã cho thấy nghệ thuật múa dân 

gian chính là “nghệ thuật cội nguồn, nghệ thuật tâm hồn” như Nghệ sĩ ưu tú 

Bùi Chí Thanh đã đúc kết trong tác phẩm “Khảo cứu múa dân tộc vùng Tây 

Bắc”. Tuy nhiên đến nay, cùng với sự vận động của đời sống kinh tế - xã hội, 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Vì 

vậy, một số thể loại, hình thức múa dân gian truyền thống đã có sự biến đổi, 

yếu tố nguyên bản cũng mai một, phai nhạt đi ít nhiều. 

* Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên trước tác 

động của xu thế toàn cầu hóa 

Như trên đã nêu, có thể khẳng định nghệ thuật múa dân gian tỉnh Điện 

Biên có bề dày lịch sử lâu dài, phát triển phong phú và đã đạt đến một trình 

độ nhất định. Những giá trị di sản còn lưu giữ lại đến hôm nay là thành quả 

sáng tạo, trao truyền từ tổ tiên của 19 dân tộc Điện Biên. Đây thực sự là kho 

tàng văn hóa quý báu mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm giữ gìn, tiếp tục bồi 

đắp và phát huy giá trị. 

Đứng trước bối cảnh thay đổi toàn diện dưới tác động của xu thế toàn 

cầu hóa, nghệ thuật múa dân gian tỉnh Điện Biên cũng không tránh khỏi 

những chi phối, hệ quả mang tính hai mặt. 

Về thuận lợi: Thứ nhất, toàn cầu hóa mở ra cơ hội giao lưu, tiếp xúc với 

các nền văn hóa khác trong nước và trên phạm vi toàn thế giới. Các nhà 

nghiên cứu lý luận cũng như đội ngũ sáng tác, biên đạo, nghệ sĩ, nghệ nhân có 

điều kiện tiếp cận tới nguồn tri thức, cơ sở lý luận về văn hóa nghệ thuật cũng 

như nghệ thuật múa, trong đó có múa dân gian. Nền nghệ thuật múa dân gian 

đạt tới trình độ cao của Châu Âu, một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, 

Trung Quốc,… sẽ cung cấp, trang bị cho những người làm nghệ thuật ở Điện 

Biên thêm kiến thức và kỹ năng trong quá trình làm nghề. Đồng thời, gợi mở, 

trao đổi kinh nghiệm, định hướng, cách thức phù hợp để phục hưng và phát 

triển múa dân gian trong tình hình mới (ví dụ như tham khảo Đoàn Nghệ 
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thuật Thần Vận đã đem nghệ thuật múa dân gian Trung Quốc đến với công 

chúng trên khắp thế giới và được đón nhận nồng nhiệt). 

Thứ hai, Điện Biên có thể quảng bá, giới thiệu, đưa các giá trị quý báu 

của nghệ thuật múa dân gian đến với mọi người. Các điệu múa dân gian vốn 

được trình diễn trên các bản làng xa xôi, trong không gian tâm linh của một 

nghi thức tế lễ nào đó… có thể trở thành chất liệu sân khấu hóa để đưa vào tác 

phẩm nghệ thuật múa chuyên nghiệp phục vụ công chúng; hay tư liệu hóa để 

tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng. 

Thứ ba, có thể tìm kiếm và huy động được nhiều nguồn lực trong xã 

hội nhằm đóng góp vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị của múa dân gian. 

Thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, các cơ quan, tổ 

chức, lực lượng trong và ngoài tỉnh có cơ hội tiếp xúc với nhau để đi đến 

những hỗ trợ mới, thỏa thuận chung nhằm gia tăng các nguồn lực thông tin, 

nhân lực hay tài chính. Đặc biệt trong đó là sự kết hợp hữu cơ giữa bảo tồn 

văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội mà cụ thể và tập trung nhất là phát triển 

du lịch (trọng tâm là du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa). 

Về khó khăn, nguy cơ, thách thức: Chủ yếu và tiêu biểu nhất đó là nguy 

cơ mất bản sắc dân tộc và thất truyền  

Sự xâm lăng mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai với nhiều luồng văn hóa 

độc hại nhưng lại thu hút thị hiếu của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới 

trẻ. Hệ lụy gây ra là những lệch chuẩn về đạo đức, thẩm mỹ, nhận định sai 

lầm về cái tôi (bản ngã) để chạy theo lối sống thực dụng, ưa chuộng các giá trị 

hào nhoáng bên ngoài, khuyến khích nảy sinh tư tưởng vong bản, sính ngoại. 

Từ đó có thể tạo tâm lý quay lưng lại với những giá trị truyền thống, trong đó 

có múa dân gian. 

Quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ và 

triệt để làm nảy sinh hiện tượng đánh mất bản sắc, pha trộn văn hóa dẫn đến 

không phân định được đâu là yếu tố nguyên bản, đâu là kết quả tiếp biến văn 

hóa. Văn hóa gốc không tránh khỏi nguy cơ mai một bản sắc, thậm chí là tiêu 

biến nhiều di sản văn hóa, nhất là đối với những nhóm dân tộc “yếu thế” đặc 

biệt ít người.  

Nghệ thuật múa dân gian đã và đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền: 

Những người nắm giữ di sản truyền thống đa phần đều đã có tuổi cao, ý thức, 

sự quan tâm của một số người dân và các cấp chính quyền chưa thường 

xuyên, rất nhiều điệu múa, dân vũ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của người già, 
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một số khác mai một hẳn, không ai còn nhớ đến. Nếu không kịp thời khai 

thác, tiếp thu thì rất có thể nhiều di sản văn hóa phi vật thể sẽ mất đi vĩnh 

viễn, không có khả năng phục hồi. 

Trong xu thế toàn cầu hóa, việc bảo tồn và giữ gìn di sản văn hóa, nghệ 

thuật múa dân gian trong phát triển du lịch đang đặt ra những vấn đề cấp 

bách. Việc khai thác di sản quá mức, phát triển du lịch quá nóng, thiếu 

nguyên tắc sẽ đem tới những mặt trái, những tác động tiêu cực đến di sản. 

Nhiều di sản văn hóa phải đối mặt với những thách thức, áp lực từ tình trạng 

thương mại hóa, làm tổn thương hoặc biến dạng di sản, nhất là đối với di sản 

văn hóa phi vật thể như múa dân gian. Không ít sản phẩm văn hóa do chạy 

theo mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu kinh tế đã bóp méo, cải biên di sản, phản 

ánh không chân thực giá trị của truyền thống, làm sai lệch hình ảnh văn hóa 

dân tộc. 

Đây là những vấn đề đang tồn tại rõ ràng và cụ thể trong thực tiễn. Từ 

đó đặt ra cho những người làm công tác nghiên cứu khoa học và các tập thể, 

cá nhân có thẩm quyền liên quan cần nghiêm túc tư duy, đề ra những giải 

pháp thiết thực và kịp thời để đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật 

múa dân gian các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; “làm giàu giá trị” cho nghệ thuật múa dân gian, đồng thời tạo ra những 

sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao đời sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho tỉnh nhà. 

5. Giá trị, vai trò của múa dân gian 

5.1. Giá trị của múa dân gian 

- Giá trị lịch sử: Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên tồn 

tại, phát triển đến nay là một minh chứng lịch sử cho sự phát triển của nghệ 

thuật múa dân gian Việt Nam nói chung và của dân tộc tỉnh Điện Biên nói 

riêng. Thông qua nghệ thuật múa có thể nghiên cứu, tìm về  lịch sử hình thành, 

bản sắc văn hóa của tộc người và hiểu được những tư duy, sáng tạo nghệ thuật 

của cộng đồng.  

- Giá trị văn hóa: Nghệ thuật múa thể hiện rõ nét đẹp văn hóa đặc 

trưng của đồng bào. Khi thưởng thức những điệu múa sẽ được chiêm ngưỡng 

cả vẻ đẹp tinh túy của những bộ trang phục truyền thống. Âm nhạc, đạo cụ sử 

dụng trong múa cũng phản ánh sự sáng tạo và tri thức của người dân. Hơn 

nữa, tìm hiểu về múa còn giúp chúng ta am hiểu về các lễ hội truyền thống 

cũng như các tập quán xã hội và tín ngưỡng của tộc người bởi những điệu 
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múa được bắt nguồn từ trong đời sống sinh hoạt, từ trong các lễ hội. Nghệ 

thuật múa đã trở thành phong tục của cộng đồng và cuốn hút mọi người rộn 

ràng trong tiếng trống, tiếng chiêng trong các lễ hội, ngày hội, các cuộc vui 

của cộng đồng.   

- Giá trị khoa học: Nghệ thuật múa là cơ sở cho các nhà nghiên cứu về 

văn hóa nói chung và văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng xác định được 

loại hình nghệ thuật này đã xuất hiện, tồn tại và phát triển gắn với  lịch sử 

phát triển của đất nước, địa phương. Đây là di sản văn hóa mang giá trị tiêu 

biểu của dân tộc; đồng thời nghệ thuật múa còn khơi nguồn cảm hứng cho 

những người say mê nghệ thuật và cho ra đời những tác phẩm, những công 

trình nghiên cứu, những sáng tạo nghệ thuật có giá trị. 

- Giá trị thẩm mỹ: Nghệ thuật múa được sáng tạo từ quan niệm, tư duy, 

cảm nhận về cái đẹp, về giá trị thẩm mỹ; đồng thời thực hiện các chức năng 

nghệ thuật là giáo dục thẩm mỹ, đem lại sự cảm thụ về cái đẹp cho mọi người. 

Cái đẹp ấy được bắt nguồn từ ý tưởng thẩm mỹ và sự sáng tạo của mỗi dân 

tộc. Do vậy, giá trị thẩm mỹ của múa dân gian được hình thành và mang 

những nét độc đáo riêng theo con mắt cảm quan nghệ thuật của mỗi tộc 

người. Các điệu múa đã nêu lên quan niệm về cái đẹp đối với con người, thiên 

nhiên và đất trời. Các điệu múa đã thể hiện khát vọng về tình yêu đôi lứa, cầu 

cho mưa thuận gió hòa, giúp dân bản có cuộc sống no ấm, mùa màng bội thu. 

Quan niệm thẩm mỹ còn được thể hiện ở trang phục múa với nhiều màu sắc, 

đường nét hoa văn độc đáo hoặc sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa các nhạc cụ, 

đạo cụ trong múa. Quan niệm thẩm mỹ về múa luôn được sáng tạo cho phù 

hợp với trình độ thẩm mỹ và tri thức của cộng đồng. 

- Giá trị giáo dục: Nghệ thuật múa dân gian là nhân tố quan trọng trong 

việc hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, góp phần hoàn thiện tâm hồn, 

nhân cách con người. Từ những điệu múa và quá trình trao truyền trong cộng 

động giúp khơi dậy lòng yêu quê hương, dân tộc; tôn trọng và trân quý thành 

quả sáng tạo của các thế hệ đi trước; hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp 

mà cha ông để lại.  

- Giá trị xã hội: Nghệ thuật múa dân gian làm thắt chặt hơn nữa tình 

cảm giữa các thành viên trong gia đình, họ tộc, làng bản; tăng cường tính cố 

kết cộng đồng; góp phần xây dựng môi trường văn hoá chung lành mạnh, tiến 

bộ, phù hợp với sự phát triển toàn diện của các cá nhân bên trong môi trương 

đó. 
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- Giá trị kinh tế: Trước đây, múa dân gian giúp con người giải toả 

những mệt mỏi, căng thẳng sau quá trình lao động, sản xuất để cân bằng cuộc 

sống, khơi dậy  niềm tin tâm linh vào sự phù trợ của các đấng thần linh để tự 

tin lao động, sản xuất, xây dựng gia đình, dòng họ, bản làng ấm no, hạnh 

phúc. Sự phát triển hài hoà về tinh thần sẽ là động lực để nâng cao đời sống 

vật chất cho nhân dân. 

Trong giai đoạn hiện nay, múa dân gian đã được tỉnh chú trọng phát 

triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến 

sự quan tâm và tình cảm yêu mến của du khách. Từ đó không ngừng thu hút 

du khách, kết hợp cùng các sản phẩm, dịch vụ du lịch khác để làm phong phú 

và hấp dẫn thêm trải nghiệm của du khách đối với Điện Biên, qua đó góp 

phần thúc đẩy du lịch Điện Biên phát triển. 

5.2. Vai trò của nghệ thuật múa dân gian trong đời sống xã hội 

- Nghệ thuật múa dân gian giúp nhận diện và phát huy văn hoá 

truyền thống của dân tộc 

Một yếu tố quan trọng để hình thành bản sắc dân tộc trong múa là 

không gian "địa lý - văn hóa". Yếu tố địa lý - văn hóa là không gian do con 

người sinh ra từ khi hình thành xã hội để nuôi dưỡng hoạt động trong lĩnh vực 

tinh thần, tình cảm. Từ đó, hình thành nên các giá trị chân - thiện - mỹ nói 

riêng, đời sống tinh thần của đồng bào nói chung.  

Mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Điện Biên đã sáng tạo nên 

nhiều điệu múa gắn bó với đời sống bằng những động tác vừa thực tiễn vừa 

mô phỏng, ước lệ phù hợp với không gian sống, đời sống vật chất và tinh 

thần. Nghệ thuật múa của mỗi cộng đồng dân tộc được nhận diện bởi nhiều 

yếu tố. Không chỉ bao gồm những động tác hình thể của người biểu diễn mà 

múa dân gian còn cần thiết có những yếu tố nhân chủng, văn hóa, tự nhiên, xã 

hội có liên quan như đặc tính tộc người, tập quán sản xuất, trang phục, đạo cụ, 

âm nhạc, tín ngưỡng, không gian diễn xướng, thời gian, thời điểm, người trình 

diễn… Chính vì vậy, xét một cách toàn diện, múa dân gian là di sản văn hóa, 

là một trong những thành tố, cơ sở quan trọng để xác định bản sắc của mỗi tộc 

người.  

Đời sống cộng đồng, cộng cảm được thể hiện rõ nét qua múa, 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 quần chúng. Thông qua nó, phản ánh phong 

tục tập quán, thái độ, ý thức, thẩm mỹ trong lao động sản xuất; trong mối 
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quan hệ giữa con người và thiên nhiên, giữa con người với con người, giữa 

con người với niềm tin tâm linh tín ngưỡng; đồng thời cũng phán ánh sức 

sáng tạo nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Do có cấu trúc mở 

nên trong quá trình phát triển, múa dân gian luôn thâu nhận vào mình những 

sáng tạo mới của quần chúng nhân dân nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt văn 

hóa của cộng đồng. 

- Nghệ thuật múa góp phần bảo tồn nghệ thuật trình diễn dân gian 

của các dân tộc 

Việc duy trì nghệ thuật múa truyền thống là cơ sở để phát triển nhiều 

điệu múa hơn nữa do sự sáng tạo không ngừng của các thế hệ trong quá trình 

thực hành di sản. Bên cạnh đó còn góp phần bảo tồn nhạc cụ dân tộc: Âm 

nhạc giữ vai trò quan trọng trong Nghệ thuật múa. Các loại nhạc cụ được coi 

là âm thanh để mời gọi, để báo hiệu cho một cuộc vui bắt đầu. Thiếu âm nhạc, 

thiếu các loại nhạc cụ thì cộng đồng không thể múa. Vì thế các nhạc cụ dân 

tộc, đặc biệt là trống, chiêng là các nhạc cụ thiết yếu phải có trong múa để 

tăng thêm khí thế, tiếp thêm động lực và tinh thần cho mỗi người khi tham 

gia. Do đó nghệ thuật múa cần được diễn ra thường xuyên để phát huy giá trị 

của nhạc cụ dân tộc đồng thời giúp cho cộng đồng thỏa sức với sự sáng tạo và 

gửi gắm tình cảm, khát vọng về cuộc sống tốt đẹp. 

 Nghệ thuật múa giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các làn điệu 

dân ca: Việc múa và hát trong nghệ thuật trình diễn dân gian luôn có sự gắn 

kết, đan xen, hòa quyện và bổ trợ cho nhau nhằm làm tăng giá trị của loại 

hình nghệ thuật này. Các dân tộc có thể vừa múa vừa hát dân ca, đặc biệt là 

trong  xòe vòng trai gái cầm tay nhau đưa bước chân xòe và cất lên những lời 

dân ca đối ứng để thể hiện tình yêu nam nữ. Nghệ thuật múa đã trở thành 

nguồn cảm hứng để nảy sinh các làn điệu dân ca và khả năng sáng tạo của con 

người. Trong nghệ thuật Then Thái cũng  thể hiện khá rõ về sự kết hợp giữa 

xòe và hát, chẳng hạn như: Xòe khăn, xòe quạt kết hợp với các làn điệu Then 

để mời các quan Then từ mường trời về dự lễ hoặc xen lẫn với các nghi lễ, 

thầy Then và cộng đồng cùng gõ vang nhịp trống chiêng và kết nối vòng xòe 

với niềm hân hoan để tạ ơn Then. Do vậy các điệu múa phụ họa được sử dụng 

trong nghi lễ đã giúp cho các lễ thức trở lên sinh động và tạo sự gần gũi với 

đời thực. 

- Nghệ thuật múa góp phần bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc  
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Trang phục chính là một trong những vấn đề được coi là mối quan tâm 

hàng đầu khi thực hiện bất kì một cuộc giao tiếp nào trong xã hội. Quan niệm 

về cái đẹp trong trang phục của cộng đồng dân tộc ông cha ta thường nhắc 

nhở con cháu “ăn cho mình, mặc cho người” nghĩa là  mình mặc như thế nào 

cho đẹp không chỉ là sở thích của mỗi cá nhân mà quan trọng là phải phù hợp 

với hoàn cảnh, với công việc và với cả vóc dáng của mỗi cá nhân nữa. Hay 

nói cách khác, đẹp trong trang phục chính là sự kết hợp của hai yếu tố hợp lí 

và hài hòa đã được sự thừa nhận của cả một cộng đồng dân tộc.  

Trang phục các dân tộc tham gia múa trong sinh hoạt hoặc múa biểu 

diễn khá đa dạng và đẹp mắt, đặc biệt là trang phục phụ nữ với nghệ thuật tạo 

nhiều hoa văn phong phú và màu sắc sặc sỡ góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp 

của các điệu múa. 

- Nghệ thuật múa góp phần bảo tồn tập quán xã hội và tín ngưỡng 

của dân tộc 

Nghệ thuật múa không thể thiếu trong các nghi lễ như: Lễ Kin pang 

Then, Kin pang Một, kin lẩu nó, xên bản, xên mường...của người Thái; lễ 

mừng cơm mới, lễ cầu mưa, Tết té nước của người Lào; lễ Gạ ma thú (lễ cúng 

bản) của người Hà Nhì; Mền Loóng phạt ái (Tết Hoa) của người Cống; Lễ cầu 

mưa, lễ cầu mùa, lễ cúng bản của người Khơ Mú… Nói cách khác khi tổ chức 

các nghi lễ đó là phải có múa. Sự tồn tại song song giữa các nghi lễ và múa 

trong nghi lễ cho thấy sự tác động qua lại và hỗ trợ nhau để cùng phát triển. 

Các nghi lễ được tổ chức có sự thực hành của các điệu múa đã cho thấy sức 

sống và vai trò của nghệ thuật múa đối với việc bảo tồn tập quán xã hội và tín 

ngưỡng của tộc người. 

-  Nghệ thuật múa góp phần phát triển du lịch tỉnh Điện Biên 

Luật Du lịch năm 2017 đã đưa ra khái niệm Du lịch văn hóa là loại 

hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của 

nhân loại. Điều này cho thấy giữa di sản và du lịch có mối quan thệ mật thiết, 

có sự tác động qua lại lẫn nhau. Muốn phát triển du lịch phải khai thác, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống; ngược lại muốn gìn giữ, phát huy giá trị di 

sản văn hóa thì những di sản này phải được giới thiệu tới du khách trong và 

ngoài nước để khi họ nhắc tới các di sản thì biết đó là vùng đất, con người 

Điện Biên.  
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Hiện nay mỗi dân tộc đều duy trì những hoạt động văn hóa dân gian 

đặc trưng riêng như: Người Thái có Nghệ thuật Xòe Thái; có Lễ Kin pang 

Then ở bản Na Nát, phường Na Lay, thị xã Mường Lay và bản Nậm Nèn, xã 

Nậm Nèn, huyện Mường Chà. Người Mông có tết Nào pê chầu - còn tồn tại 

phổ biến ở nhiều bản người Mông sinh sống. Người Khơ Mú có Lễ cầu mùa ở 

bản Huổi Lốt, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo. Người Lào có lễ hội Bun 

huột nặm (Tết té nước). Người Hà Nhì có Lễ gạ ma thú (lễ cúng rừng) và tổ 

chức tết riêng của người Hà Nhì... Trong mỗi di sản này đều tồn tại nghệ thuật 

múa dân gian truyền thống. Gìn giữ phát huy các di sản cũng là bảo tồn nghệ 

thuật múa dân gian của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

Hiện nay, di sản múa dân gian truyền thống đang được du lịch Điện 

Biên khai thác tích cực, coi đó là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn mang 

tính độc đáo, hấp dẫn, giàu giá trị và sức hút. Nghệ thuật múa được khai thác 

trên nhiều bình diện như tổ chức các chương trình, sự kiện, sinh hoạt văn hóa 

để tuyên truyền, quảng bá tới du khách trong và ngoài nước; sử dụng làm chất 

liệu cho nghệ thuật biểu diễn phục vụ công chúng hay trở thành một sản phẩm 

trong du lịch cộng đồng, nhất là tại các bản văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Trong số các di sản đó chủ yếu do chủ thể văn hóa duy trì thực thành và 

một phần do chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo tồn và mong 

muốn  các địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng việc tổ chức các loại hình di 

sản, đặc biệt là nghệ thuật múa dân gian theo hướng tổ chức theo định kỳ 

hàng năm vào những thời điểm cụ thể cùng với việc tuyên truyền, giới thiệu 

rộng rãi tới du khách nhằm bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch. 
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Chương 2 

TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT MÚA DÂN GIAN 

05 DÂN TỘC THÁI, MÔNG, KHƠ MÚ, DAO, HÀ NHÌ 

 

1. Nghệ thuật múa dân gian dân tộc Thái 

Dân tộc Thái tại tỉnh Điện Biên có số dân đứng thứ 2 của tỉnh (sau dân 

tộc Mông), gồm 02 ngành là Thái đen và Thái trắng. Người Thái sinh sống 

phân bố tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Dân tộc Thái có bề dày lịch sử, văn hóa, có đặc trưng về kiến trúc nhà ở 

là nhà sàn; trang phục truyền thống với áo cóm, khăn piêu và phong phú về 

ngữ văn dân gian, những tập quán xã hội và tín ngưỡng vô cùng độc đáo; 

những lễ hội truyền thống thể hiện tri thức dân gian và bản sắc văn hóa Thái 

như: Xên bản, xên mường, lễ Kin pang Then, Kin pang Một, Kin lẩu nó, lễ 

Then Cầu con, lễ mừng cơm mới, hội hạn khuống..., đặc biệt nổi bật với nghệ 

thuật trình diễn dân gian như các làn điệu dân ca Thái, đặc biệt là nghệ thuật 

xòe Thái(múa Thái) với rất nhiều điệu xòe như: xoè vòng, xoè khăn, xoè nón, 

xoè quạt, xoè sạp, xoè nhạc, xoè chai. Trong đó xòe vòng là điệu múa mang ý 

nghĩa truyền thống và phổ biến nhất của người Thái.  

Nghệ thuật xòe đã trở thành phong tục của người Thái và cuốn hút mọi 

người cùng hòa một nhịp trong tiếng trống, tiếng chiêng mỗi dịp tết đến, xuân 

về hay trong các cuộc vui: Mừng cơm mới, mừng nhà mới, đám cưới... Nghệ 

thuật xòe đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, là sự kết tinh những kinh 

nghiệm sống và tư duy sáng tạo trong đời sống sinh hoạt thường ngày của 

người Thái. Nghệ thuật xòe Tháiđã cho chúng ta cảm nhận được nhịp sống và 

hơi thở của con người Tây Bắc và thực sự trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu 

trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị to lớn của nghệ thuật xòe Thái, 

ngày 15/12/2021, trong kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban liên chính phủ Công 

ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Paris (Pháp), nghệ thuật xòe 

Thái đã được UNESCO ghi danh Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. 

1.1. Các điệu múa cơ bản 

- Xòe nón (múa nón) đối với tỉnh Điện Biên có múa nón Mường Lay đã 

trở thành điệu múa tiêu biểu trong nghệ thuật xòe Thái và được ghi chép lại 
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bởi các nhà nghiên cứu. Múa nón Mường Lay là điệu múa nữ khá linh hoạt và 

duyên dáng. Múa nón Mường Lay (Điện Biên) đã tiếp thu múa nón vùng 

Phong Thổ (Lai Châu) nhưng phát triển theo một hướng riêng. Với xòe nón 

Phong Thổ bước kép là phổ biến và tiết tấu nhạc múa nón nhanh, dồn dập còn 

xòe nón Mường Lay sử dụng nhún nẩy với bước chéo ngang kết hợp với sáng 

tạo những động tác mới tạo nên phong cách múa nón Mường Lay. Cách bước 

chân trong múa nón Mường Lay được sử dụng cả trong múa khăn, múa nhạc, 

múa quạt. 

Tiếp thu những động tác múa nón Phong Thổ như: 

Đưa nón sang hai bên người: Hai tay thả xuôi bên cạnh, giữ nón ngang 

đùi, đưa nón từ phải sang trái, kết hợp chân bước kép (chân phải bước lên, 

chân trái ký sau chân phải, trọng tâm dồn chân phải; tiếp tục đổi chân trái 

bước lên, chân phải ký sau chân trái) 

Nhún ngang, đưa nón sau gáy: Hai tay đưa ngang nón sang hai bên 

đầu, nón chấm vai kết hợp với bước nhún ngang. Khi đưa nón sang bên phải 

thì chân phải bước ngang sang bên phải, chân trái chống lên trên nửa trước 

bàn chân. Khi đưa nón trở về bên trái thì chân trái nhún xuống. 

Nghiêng nón hai bên đầu: Hai tay đỡ nón trên đầu rồi nghiêng bên 

phải, nghiêng bên trái 

Lao nón: Hai tay cầm đứng nón phía sau gáy, người hơi ngửa rồi hai 

tay cầm nón đưa thẳng ra đằng trước mặt và nón cao hơn đầu. 

Xoay nón trên đầu: cầm ngang nón trên đỉnh đầu, hai tay mở ngang rồi 

cùng xoay nón theo một góc 90 độ (tay phải đưa ra đằng trước mặt còn tay 

trái đưa ra đằng sau gáy). Hai tay xoay nón ngược lại chiều ban đầu theo một 

góc 180 độ, chân bước kép. 

Ngồi chống nón trước mặt: Chân phải bước tới. Hai tay cầm nón đưa 

vòng sang bên trái từ thấp lên cao quá đầu. Tiếp tục, hai tay hạ nón xuống 

đằng trước mặt, chống nón xuống đất. Ngồi trên gót chân trái, chân phải 

chống thẳng đầu gối. 

Múa nón Mường Lay có sáng tạo riêng về bước chân đi chéo ngang và 

những động tác như:  

Động tác nâng nón: đưa thẳng nón ra đằng trước mặt.  
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Động tác ngửa nón: Hai tay cầm ngửa nón, hơi vát xuôi vành ngoài 

thấp hơn vành trong để người xem có thể nhìn thấy được lòng nón. Cánh tay 

nằm ở dưới nón, cảm giác như đỡ nón, độ cao ngang thắt lưng và  đưa ngang 

nón qua phải qua trái. 

Động tác nâng nón sau lưng: Tay phải cầm một cạnh nón phía trước áp 

ngang vai bên phải, chóp nón sát bả vai tay trái quặt về đằng sau thắt lưng. 

Chân phải kéo về lấy đà bước vội đồng thời nón lạng về bên phải, để nguyên 

tư thế. Khi chân nhún lên, nón xoay xuống phía trước, tay phải hạ xuống, 

khung tay tròn, tay sau hơi đẩy lên. Lòng nón và chóp nón ló ra trước, người 

nghiêng xuôi theo hướng xoay của nón. Khi chân trái bước lùi, nón từ từ đưa 

trả về thế ban đầu. 

Động tác đọ nón: Hai người cầm hai nón ngang đằng trước múa ngược 

chiều nhau, xoay nón vào và mở nón ra. 

Động tác xoay nón trước ngực: Hai tay cầm nón ngang đằng trước mặt, 

tay trái cầm cạnh trên của nón, tay phải cầm đỡ cạnh dưới của nón và xoay 

nón chuyển động nhịp nhàng theo nhạc xòe.  

Xòe nón còn được sáng tạo kết thành đội hình như bông hoa khoe sắc 

vô cùng sinh động trên nền nhạc dân gian truyền thống. 

- Xòe sạp (múa sạp) được phát triển trên điệu “xé cắp” (múa cạm bẫy). 

Đó là điệu múa hai người hỗ trợ cho một người biểu diễn. Hai người cầm hai 

đòn tre đặt trên hai đoạn gỗ kê, ngồi xổm gõ và sập theo nhịp 2/4. Cứ gõ hai 

tiếng ở nhịp nhẹ xuống hai đoạn gỗ kê, lại một lần khép sập vào nhịp mạnh. 

Người biểu diễn phải nhảy làm sao đôi chân bước qua đôi sập trong lúc hai 

người hỗ trợ đang gõ nhịp nhẹ, đến khi đòn tre khép vào để gõ nhịp mạnh thì 

hai chân của người biểu diễn phải thoát ra khỏi đòn sập. Cứ như vậy khi động 

tác thành thục và hứng thú cao độ thì người xem chỉ thấy đôi chân của người 

biểu diễn  thoăn thoắt như đưa thoi. Người biểu diễn sau khi đã thỏa mãn và 

cảm thấy thấm mệt thì nhường chỗ cho người khác vào thay.  

Cũng có người cho rằng xòe sạp bắt nguồn từ trò chơi nhảy chày trong 

ngày tết. Hai cái chày được kê trên hai khúc gỗ, do hai người ngồi ở hai đầu 

điều khiển, một người nhảy trên chày, ai nhảy giỏi không bị kẹp chân thì được 

thưởng rượu còn người nhảy vụng thì bị chày kẹp đau chân và bị người khác 

cười chê. Sau từ hai chiếc chày nặng được thay thế bằng hai cây vầu hoặc hai 

cây tre. Nhìn chung có hai quan điểm có sự khác nhau về nguồn gốc của xòe 

sạp nhưng cơ bản các động tác và cách biểu diễn là giống nhau. 



53 
 

Ban đầu xòe sạp chỉ thực hành đối với số ít người cùng tham gia vì chỉ 

có hai cây tre hoặc hai cái chày để gõ. Sau đó con người dần sáng tạo sử dụng 

nhiều cây tre dành cho nhiều người ngồi gõ để phục vụ cho nhiều người cùng 

tham gia múa. Thông thường múa sạp ngày nay chuẩn bị đạo cụ cần thiết phải 

có hai cây tre to, thẳng và dài làm sạp cái và nhiều cặp sạp con bằng tre nhỏ 

hay nứa (đường kính khoảng 3 - 4cm, dài 3 - 4m).  

Khi múa, đặt hai sạp cái cách nhau vừa đủ để gác hai đầu các cây sạp 

con, từng cây sạp con đặt song song với khoảng cách đều nhau chừng 30 - 

40cm tạo thành dàn sạp. Người múa chia ra một tốp đập sàn và một tốp múa, 

mỗi tốp có đội hình là những đôi trai gái, càng nhiều cặp tham gia càng khiến 

đội hình thêm phong phú, sinh động. Đối với tốp đập sàn, mỗi đôi trai gái 

ngồi hai đầu một cặp sạp con rồi gõ, cứ ba lần gõ sạp con lên sạp cái thì một 

lần gõ hai sạp con vào nhau tạo ra âm thanh, tiết tấu cho múa, kết hợp vừa gõ 

vừa hát. Đối với tốp múa, lần lượt từng cặp trai gái nhảy vào dàn sạp, có khi 

người múa chỉ là nữ, phụ nữ Thái thường khoác trên mình khăn lụa dài hoặc 

khăn piêu hay cầm chiếc quạt với màu sắc rực rỡ để múa khi vung lên, khi 

uốn lượn quanh người. Động tác khi lướt nhẹ nhàng, uyển chuyển, lúc dồn 

dập. Đội hình biến đổi ngang, dọc, chéo, tròn tất cả đều diễn ra trên dàn sạp 

nhưng vẫn chú ý đúng nhịp và hai chân không bị kẹp khi hai sạp con chập vào 

nhau. Hai tốp sạp và tốp múa thay nhau  tạo không khí luôn rộn ràng trong 

tiếng trống, tiếng chiêng. Người Thái thường tổ chức múa sạp khi có lễ hội, 

trong ngày tết, các cuộc vui. 

- Xòe vòng (múa vòng): Tiếng Thái gọi là Xé cống tức một hình thức 

múa vòng của người Thái, những người múa nắm tay nhau nên còn có tên gọi 

là xé khăm khen (múa cầm tay), thường múa quanh đống lửa. Thông thường 

để tổ chức một cuộc xòe vòng, công tác chuẩn bị là hết sức quan trọng: Người 

trưởng bản hoặc ban tổ chức phải  chọn địa điểm, thường bố trí ở một không 

gian rộng; chuẩn bị các phương tiện vật dụng, các đạo cụ, nhạc cụ, âm thanh, 

ánh sáng cần thiết cho một đêm múa xòe; phải thông báo cho nhân dân ở 

trong bản được biết và tranh thủ hoàn tất các công việc trong nhà để mọi 

thành viên trong gia đình đi tham gia hội xòe.  

Về đội hình xòe vòng : Khi tiếng trống, tiếng chiêng khai hội vang lên 

như mời gọi mọi người cùng hân hoan đến với vòng xòe, mọi người nắm tay 

nhau múa thành vòng tròn. Vòng xòe ban đầu hẹp và dần được mở rộng. 

Vòng xòe khi đông người sẽ tự tách thành hai - ba vòng xòe vòng đồng tâm 

chuyển động ngược chiều nhau, nam nữ, già trẻ đứng xen kẽ nhau để xòe.  
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Về động tác của xòe vòng gồm 02 bước chính và 02 bước phụ. Bước 

thứ nhất tiến, chân sau bước lên ngang với bàn chân trước dậm nhẹ rồi lùi 

chân sau, chân trước rút về ngang với bàn chân sau dậm tiếp theo nhịp. Cùng 

với nhịp chân, bàn tay được nắm chặt vào nhau rồi nâng lên hạ xuống tiến 

hành đồng thời phụ họa với bước chân dậm nhẹ, lúc tiến, lúc lùi theo nhịp của 

trống, của nhạc. Các động tác cứ như vậy được lặp đi lặp lại nhiều lần và 

vòng xòe dần dần được  mở rộng, được nhân lên bởi mỗi lúc mọi người tham 

gia xòe một đông. 

Trong trường hợp cụ thể: Khi vòng xòe được chuyển động từ trái sang 

phải thì bước chân phải trước, dậm chân trái theo rồi lùi chân trái về, chân 

phải trở về dậm nhịp tại vị trí bên trái. Và ngược lại, nếu vòng xòe đi từ phải 

sang trái thì bước chân trái trước, dậm chân phải theo rồi lùi chân phải về, 

chân trái trở về dậm nhịp tại vị trí bên phải. Khi thưởng thức xòe vòng chúng 

ta dễ nhận thấy đặc điểm về động tác: những bước chân không bước rộng mà 

được bước lên bước xuống nhẹ nhàng; bước nhẹ êm (có khi như lướt) và nhún 

nhẹ nhàng; kết hợp với bước chân như vậy là động tác vung tay đưa lên đưa 

xuống không hết đà (chỉ ở ngang người). Tuy nhiên, khi người tham gia xòe 

vòng trở lên cao hứng, phần nhạc đệm sẽ diễn ra với tiết tấu nhanh, mạnh 

hơn; kết hợp theo đó là động tác chân bước nhanh và tay vung cao hơn. 

Xòe vòng thường diễn ra trong các dịp lễ, tết, hội vui, các dịp mừng của 

gia đình, bản làng như xên bản, lên nhà mới, các dịp tổ chức sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng, hội thi, hội diễn, ngày hội…  Như vậy, xòe vòng là điệu xòe 

rất phổ biến, sử dụng trong nhiều không gian khác nhau, mọi người cùng nắm 

tay nhau nối vòng tay lớn, xiết chặt vòng xòe và đưa những bước chân nhịp 

nhàng hòa mình trong không khí náo nức, rộn ràng.  

- Xòe khăn (múa khăn): là điệu múa được tiếp thu từ múa lễ thức “Kin 

pang then”. Những cô gái được bà then dạy múa để mua vui cho những vị 

khách trên trời được mời về dự lễ và múa khi tan cuộc vui trong ngày lễ. 

Đối với phụ nữ Thái trắng không đội piêu (khăn) thường sử dụng khăn 

lụa dài để múa còn phụ nữ Thái đen họ sử dụng chiếc piêu  đội đầu có thêu 

những hoa văn rất đẹp để múa. Những chiếc khăn được khoác lên mình các cô 

gái xòe để biến những động tác sinh hoạt hàng ngày thành những động tác 

múa duyên dáng, uyển chuyền. Múa khăn có động tác đứng vung khăn ra 

đằng trước, vung quá đầu, vung ngang ngực, vung sang bên cạnh và động tác 

ngồi vung khăn. Ngoài ra, múa khăn còn có động tác vung khăn quàng sau 
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lưng, mỗi nữ cầm hai khăn dài gập đôi; khi thì một tay chống nạnh, một tay 

vung khăn; khi thì hai tay cùng vung khăn.  

- Xòe quạt (múa quạt): có hai kiểu, múa một quạt và múa hai quạt. 

Múa một quạt thường đi đôi với khăn, người múa cầm quạt xòe ở tay phải, 

khăn (gập đôi) ở tay trái. Còn múa hai quạt thì cầm quạt xòe ở hai tay, quạt 

cũng có khi xòe khi gập. Với điệu múa này tạo ra được sự duyên dáng, uyển 

chuyển, linh hoạt của người biểu diễn. 

- Xòe nhạc (múa quả nhạc): Người múa đeo chùm nhạc (từ 3 - 5 quả), 

đeo vào ngón giữa, có thể đeo cả hai tay nhưng thông thường đeo một tay 

phải. Quả nhạc nằm hướng trên mu bàn tay. Trong múa nhạc sử dụng bước 

chân Phong Thổ (thuộc tỉnh Lai Châu) và Mường Lay (thuộc tỉnh Điện Biên) 

và bước vội. Khi múa, hai bàn tay xấp chồng lên nhau, tay phải ở trên; từ tư 

thế này hai tay đánh nhạc ra hai bên mở xế gần 45 độ, sau đó hai tay múa  như 

vuốt nhẹ trở vào và về tư thế ban đầu. Quá trình đánh ra - vào chùm nhạc phát 

ra âm thanh vang như tiếng chuông reo hòa với âm thanh của các loại nhạc cụ 

khác, khi múa sử dụng mu bàn tay để bật cho chùm nhạc vang lên những âm 

thanh, không dùng bàn tay nắm vào mở ra, mắt nhìn theo tay.  

Động tác múa ngồi: hai tay để chồng nhau ở sườn trái (tay phải ở trên), 

hai tay đánh đuổi nhau (tay phải vào, tay trái ra; tay trái vào, tay phải ra); tay 

đánh vào ở phía trên, tay đánh ra ở phía dưới. Khi tay phải đánh ra đồng thời 

mở đưa vòng sang sườn bên phải để đánh đổi bên. Tiếp tục đánh đuổi nhau 

như vậy nhưng ở sườn phải và khi tay phải đánh ra đồng thời đưa vòng sang 

sườn trái để làm bên trái. Kết hợp với động tác tay đó là ngồi rung nhạc 

chuyển, hai tay song song rung nhạc theo nhịp nhẹ nhàng trên một đường 

ngang là là mặt đất từ bên trái sang phải và ngược lại đồng thời người chuyển 

nghiêng và ngả theo tay.  

Động tác đứng tại chỗ và nhảy đổi chỗ cho nhau: khi múa đứng tại chỗ 

tay đánh nhạc giống múa ngồi nhưng đánh bên chân làm trụ sau đó nhảy đổi 

qua nhau. Chân trái nhảy lên một bước, co bàn chân phải ngang kheo gối trái, 

tay đánh nhạc bên trái. Chân phải nhảy lên một bước, chân trái co, đánh nhạc 

bên phải. Chân trái nhảy lùi về một bước, chân phải co, đánh nhạc bên trái. 

Chân phải nhảy đồng thời đổi hướng (½ vòng), đổi chỗ hai người qua nhau. 

Động tác bước vội: bước hai bước trái, phải và trọng tâm chuyển ngang 

sang chân phải (đặt trước); chuyển trọng tâm về chân trái, chân phải kéo miết 

về sau, chân trái nhún nhẹ xuống. Sau đó đổi chân phải bước trước. Bàn tay 
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đặt xấp, đánh xa trước sau, chân nọ tay kia. Tay đánh phải, trái, phải kéo về; 

khi kéo về bàn tay miết xuống theo chân. 

Động tác xòe tay chiến: chân bước nhún Mường Lay sang phải, tay 

phải cất nhạc, khung tay cao ngang sườn phải. Từ đó đánh rung nhạc từ từ lên 

cao theo hướng xế trái trước mặt rồi nẩy lên và buông xuống ngang thắt lưng 

trái. Đầu và người nghiêng theo tay đánh để có cảm giác như đang nghe nhạc. 

Chân bước nhún Mường Lay sang trái, tay phải từ thắt lưng trái vừa bật nhạc 

vừa vẽ tròn qua đầu đến xế phải nẩy lên và buông xuống thắt lưng phải. 

- Xòe chai (múa chai): là điệu múa sử dụng đạo cụ là chiếc chai thường 

được giữ cân bằng trên đỉnh đầu của người múa kết hợp với những động tác 

uyển chuyển, khéo léo mà không bị rơi, ý nghĩa của điệu múa này là để mời 

rượu. 

Thông qua những điệu xòe của nghệ thuật xòe Thái (ngoại trừ xòe vòng 

không phân biệt giới tính, tuổi tác tham gia) chúng ta dễ nhận thấy đặc điểm 

chung được rút ra đó là: Nghệ thuật xòe Thái chủ yếu dành cho nữ, nữ múa là 

chính; tính chất múa nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng linh hoạt. Trong khi 

múa, bước chân thường nhẹ êm, không nhảy cao, không bước rộng, khi ngửa 

người, không uốn lưng nhiều. Nếu có nam tham gia thì cũng không có động 

tác quay, nhảy bước lớn, ít động tác thể hiện sự dũng mãnh mang tính chiến 

đấu như các dân tộc khác. Nghệ thuật xòe Thái là loại múa đồng diễn, múa 

đông người, múa tập thể. Đội hình thường gặp là vòng tròn, hai hàng dọc 

ngang có thêm nhảy đổi chỗ cho nhau.  

1.2. Âm nhạc trong nghệ thuật xòe 

Nhạc cụ cổ xưa nhất trong nghệ thuật xòe là các sản phẩm của tự nhiên 

như những đoạn gỗ, tre, nứa từng gắn bó với con người từ thuở hoang sơ ở 

núi rừng dùng gõ nhịp vào nhau để tạo ra âm thanh hòa theo nhịp điệu xòe, 

sau này con người đã sáng tạo ra các loại nhạc cụ như: trống, chiêng, chũm 

chọe, đàn tính (tính tẩu), đàn nhị… Tìm hiểu các nghệ nhân đã giúp chúng ta 

hiểu hơn về sự phát triển của các loại nhạc cụ: Trước đây thời kỳ kim khí 

chưa phát triển, người dân chỉ dùng các vật dụng trong tự nhiên như tre, gỗ, 

trống để gõ phát ra những âm thanh. Khi thời kì kim khí phát triển mới có 

thêm chiêng, chũm chọe, phối hợp cùng với tiếng trống gõ theo nhịp điệu.  

Trống được làm bằng da trâu sau khi đã vệ sinh sạch sẽ và phơi khô 

một thời gian nhất định; thân trống được làm bằng cây gỗ rỗng có chiều dài 

khoảng 1,2m. Hai mặt trống nhất thiết một bên phải bịt là da của con trâu đực, 
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một bên là da con trâu cái để tạo âm thanh trầm bổng. 

Sau này đời sống kinh tế phát triển, nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh 

thần của nhân dân được nâng cao, các âm thanh của một số nhạc cụ như tính 

tẩu, đàn nhị cũng được các nghệ nhân vận dụng và sáng tạo để đưa vào hòa 

tấu cùng với tiếng trống, tiếng chiêng như một dàn hợp xướng với những âm 

thanh đẹp tạo nên sức sống mới của mỗi bản làng và giá trị văn hóa tinh thần 

cũng được nâng lên.  

Trước năm 1954 chỉ có nhà phìa tạo mới có trống chiêng vì nhà giàu và 

có thế lực mới có điều kiện mua sắm và sử dụng các nhạc cụ này, người dân 

không được mua và chơi ở nhà riêng, ngày lễ tết muốn được đánh trống, 

chiêng phải lên nhà phìa tạo xin phép để đánh, có trống chiêng mới có thể 

múa vòng (xòe vòng) được. Ngày nay được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 

về các chính sách dân tộc nên phần lớn các nhà văn hóa bản đã được hỗ trợ 

các trang thiết bị như tăng âm, loa đài, trống và các loại nhạc cụ tạo thuận lợi 

cho bà con dân bản tổ chức hội xòe. 

1.3. Trang phục trong nghệ thuật xoè  

Trang phục truyền thống đã làm tôn thêm nét đẹp truyền thống, đặc biệt 

đối với phụ nữ Thái càng duyên dáng hơn nhờ chiếc cóm (áo nữ) đủ màu sắc 

đính hàng khuy bạc hình bướm, hình nhện, hình ve sầu… chạy trên đường 

nẹp xẻ ngực, bó sát thân kết hợp với chiếc váy vải màu thâm, hình ống dài tha 

thướt; eo lưng được thắt bằng dải lụa màu xanh lá cây; dây xà tích bạc đính 

hình lục lạc, con bướm, ve, cá đeo ngoài cạp váy càng tạo nên nét quyến rũ 

của người phụ nữ Thái trong điệu xòe. Vào những ngày lễ trọng đại, khi tham 

gia xòe người phụ nữ Thái còn mặc thêm áo dài đen, xẻ nách hoặc kiểu chui 

đầu, hở ngực có hàng khuy bướm của áo cánh, chiết eo, vai bồng đính vải 

trang trí ở sườn nách và đôi vai ở phía trước như của người Thái trắng. Nữ 

Thái đen đội piêu (khăn), nổi bật với các hình hoa văn thêu nhiều màu sắc rực 

rỡ.  

Trang phục nam người Thái, quần được cắt theo kiểu chân què có cạp 

để thắt lưng trước kia được thắt bằng dây rừng, ngày nay loại quần này ít 

được phổ biến; áo cánh xẻ ngực có túi ở hai bên gấu vạt, áo người Thái trắng 

có thêm một túi ở ngực trái; cài khuy tết bằng dây vải, áo cổ đứng chỉ có chân 

thấp không có ve. Màu quần áo phổ biến là màu chàm. Ngày lễ mặc áo đen 

dài, xẻ nách, bên trong mặc  một lần áo trắng. 
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1.4. Đạo cụ trong nghệ thuật xoè: Thường sử dụng đạo cụ là khăn, 

nón, chai, sạp tre, chùm nhạc…  

1.5. Không gian văn hóa liên quan đến nghệ thuật xoè Thái 

 Ngày nay, nghệ thuật xòe Thái được cộng đồng và các chủ thể văn hóa 

thực hành trong sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng. Điều này dễ nhận biết bởi 

hầu hết các bản người Thái sinh sống đều thành lập đội văn nghệ, họ thường 

xuyên thực hành các điệu múa trong các cuộc vui của bản hoặc tham gia các 

hoạt động, sự kiện văn hóa của địa phương. Đây thực sự là những hạt giống 

để cùng với cộng đồng duy trì, truyền dạy và phát triển nghệ thuật xòe Thái. 

- Người Thái thường xòe trong dịp Tết nguyên đán. Trong không khí 

rộn ràng của mùa xuân, người Thái nô nức, hớn hở chuẩn bị mọi thứ để đón 

năm mới, đi chúc tết và cùng nhau đưa bước chân xòe với mong muốn "năm 

mới có nhiều niềm vui mới". Hay khi lên nhà mới, trong tiệc rượu, những 

người đến dự thường hát chúc chủ nhà có nơi ở tốt, con cái khỏe mạnh, làm 

ăn khấm khá đồng thời còn tổ chức xòe với nhiều người cùng chung vui nhảy 

múa ngay trên sàn nhà. Lễ mừng cơm mới của người Thái được coi là ngày 

hội của các gia đình trong bản. Sau nghi lễ mừng cơm mới, các thành viên 

trong gia đình, dòng họ cùng nâng chén rượu mừng cho thành quả của mùa vụ 

mới, tiếp đến là cùng nhau xòe vòng.... 

- Thực hành nghệ thuật xoè Thái trong các lễ hội: Tại tỉnh Điện Biên có 

một lễ hội truyền thống được tổ chức với quy mô lớn nhất, thu hút cộng đồng 

các dân tộc tham gia nhiều hoạt động - đó là lễ hội đền Hoàng Công Chất hay 

còn gọi là Lễ hội thành Bản Phủ. Lễ hội đền Hoàng Công Chất được tổ chức 

vào ngày 24 - 25/2 âm lịch hằng năm, có nguồn gốc từ tục thờ cúng Hoàng 

Công Chất cùng các vị tướng lĩnh đã có công đánh giặc Phẻ giải phóng 

Mường Thanh, bảo vệ bản mường vào năm 1754. Ngoài lễ hội đền Hoàng 

Công Chất, xòe còn xuất hiện trong hầu hết các lễ hội truyền thống của đồng 

bào dân tộc Thái.  

- Thực hành nghệ thuật xoè Thái trong các nghi lễ: Nghệ thuật xòe Thái 

không chỉ được phát huy trong đời sống sinh hoạt mà còn thể hiện rõ nét 

trong một số nghi lễ của người Thái như: Lễ Kin pang then, Lễ bắc cầu truyền 

nghề then, Lễ Then cầu con. 

- Xoè trên sân khấu: Trong số những điệu xòe của nghệ thuật xòe Thái, 

xòe vòng là điệu xòe không hạn chế về số người tham gia, động tác đơn giản 

nhịp nhàng, múa mà không cần có đạo cụ, chỉ là cái nắm tay ấm áp tình người 



59 
 

và chân bước theo nhịp điệu xòe. Còn lại những điệu xòe khăn, xòe nón, xòe 

quạt, xòe sạp, xòe nhạc, xòe chai là những điệu xòe mang tính chất biểu diễn, 

bắt buộc phải có nhạc cụ, đạo cụ, giới hạn người tham gia, có đội hình, có 

biên đạo và thường được sử dụng nhiều trên sân khấu. Những điệu xoè này 

được các diễn viên múa dàn dựng và thể hiện những nét cơ bản của múa 

truyền thống thông qua ngôn ngữ hình thể một cách sáng tạo, linh hoạt và 

mang giá trị thẩm mỹ cao. 

Nghệ thuật xòe Thái, đặc biệt là xòe vòng có sức lan tỏa tới cộng đồng 

các dân tộc bởi có sức thu hút mọi đối tượng tham gia, không kể già - trẻ, gái 

- trai hay dân tộc này với dân tộc khác. Nghệ thuật trình diễn dân gian của 

một số dân tộc có sự tiếp thu, ảnh hưởng từ xòe Thái như: Dân tộc Khơ Mú, 

Hà Nhì cũng đều thực hành xòe vòng. Nghệ thuật xòe là nét đẹp văn hóa được 

nhân dân các dân tộc vùng cao hưởng ứng rộng rãi, do đó người Thái lấy làm 

hãnh diện, tự hào về văn hóa truyền thống mà cha ông đã gây dựng, trao 

truyền. 

 Tại các bản, người Thái đều thành lập đội văn nghệ, họ thường xuyên 

múa xòe mỗi khi có công việc của bản và tham gia các hoạt động văn hóa của 

xã, huyện, tỉnh khi có sự kiện. Các điệu xòe không chỉ diễn ra trong cộng 

đồng mà còn phát huy giá trị ở nhiều không gian văn hóa khác nhau như: Tại 

các sân khấu chuyên nghiệp, trong các lễ hội, ngày hội văn hóa, thể thao du 

lịch; trong các hội thi, hội diễn của Trung ương và địa phương; các hoạt động 

giao lưu văn hóa giữa các dân tộc hoặc trong các hoạt động đối ngoại. Nghệ 

thuật xòe Thái trở thành sợi dây cố kết cộng đồng các dân tộc và mọi du 

khách khi đến với Điện Biên. 

2. Nghệ thuật múa dân gian dân tộc Mông 

Người Mông ở Điện Biên cư trú ở hầu hết các huyện, thị xã và thành 

phố trong tỉnh Điện Biên: Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, các 

huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm 

Pồ, Mường Ảng, Mường Chà. Đa số nam giới người Mông từ thiếu niên đến 

những người trưởng thành đều có khả năng sử dụng cây Khèn, tuy nhiên số 

người giỏi chế tác Khèn không còn nhiều, chỉ còn một số cá nhân cư trú tại 

các huyện Mường Ảng, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên Đông, 

Mường Chà. 

Đồng bào cư trú trên các triền núi cao, tạo thành các thôn bản, mỗi 

thôn, bản khoảng 30 đến 80 hộ gia đình, với có các dòng họ: Giàng, Thào, 
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Sùng, Vàng, Vừ, Mùa, Hờ, Li, Lầu, Hạng, Chang, Cứ…. cùng chung 

sống. Với những bản có nhiều dòng họ (dân tộc Mông) cùng sinh sống, sẽ có 

một hoặc hai dòng họ lớn. Thường thì trưởng dòng họ là người có tiếng nói 

quan trọng, có uy tín nhất sẽ được bầu làm trưởng thôn, bản. 

Hoạt động sản xuất chính là làm nương rẫy với các loại cây lương thực 

chính được trồng là: lúa nương, ngô, đậu… Ngoài ra, dân tộc Mông còn trồng 

cây lanh để lấy sợi dệt vải. Người phụ nữ dân tộc Mông ngoài thời gian làm 

nương rẫy và nội trợ gia đình họ còn thêu thùa váy áo. 

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Mông cơ bản vẫn được duy trì, 

trình diễn trong các ngày lễ hội. Tuy nhiên, các loại hình trình diễn dân gian 

truyền thống đang mai một nếu không có biện pháp bảo tồn kịp thời. 

2.1. Các điệu múa cơ bản 

+ Múa khèn 

Múa khèn là múa dân gian dân tộc Mông trong các cuộc vui, trong hội 

hè và phiên chợ xuân, là điệu múa của nam giới, rất độc đáo, có tinh thần 

thượng võ, tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhanh nhẹn, khéo léo, tài hoa với 

nhiều yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật cao, phải vừa thổi khèn vừa múa mà 

không được để khèn ngắt quãng. Động tác múa khèn rất phong phú, đa dạng. 

Người ta thống kê được hàng chục động tác, tổ hợp múa khèn. 

Múa khèn có nhiều điệu: Động tác, luật động múa, đội hình phong phú, 

đẹp, kỹ xảo khó, nghệ thuật biểu diễn điêu luyện, biểu hiện sâu sắc tư tưởng, 

tình cảm, tính cách, tâm hồn con người và có sức truyền cảm mạnh mẽ. 

Người múa quay đứng, ngồi quay tại chỗ, ít quay di chuyển rộng. Có thể 

nhiều chàng trai Mông cùng nhau múa khèn trên bãi cỏ, đất bằng phẳng với 

những vũ đạo đẹp mắt, những bước nhún, bước đảo, bước quay hoặc vừa ôm 

khèn vừa lăn mình trên đất. Vừa múa vừa thổi khèn nên rất tốn hơi sức, động 

tác, luật động, cơ bắp và tín hiệu nội tâm chuyển động nhanh mạnh, liên tục 

và không ngắt đoạn rời rạc. Ngoài ra có nhiều nghệ nhân có trình độ múa 

khèn điêu luyện, biểu diễn nhiều mô típ siêu việt, độc đáo: múa khèn trên một 

gốc cây lớn cưa bằng, trên 4 cọc trồng hình vuông hay trên cây gỗ tròn bắc 

qua suối, múa và quay trên cọc, trên chảo nước sôi... 

Người Mông sở hữu rất nhiều điệu múa khèn và luôn nâng tầm, biến 

hoá những điệu múa dân gian ấy. Với các chàng trai cường tráng, mạnh mẽ và 

tự tin, ngay khi trình diễn múa khèn, đôi khi ngẫu hứng họ tự ứng tác, sáng 
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tác tức thì để tạo nên những động tác, đoạn múa mới lạ, truyền cảm hứng rất 

mạnh cho những người xung quanh. Những động tác, điệu múa ngẫu hứng 

được chắt lọc, lưu giữ rồi trao truyền trong dân gian. Ngôn ngữ múa ngẫu 

hứng đó chủ yếu được sáng tác dưới sự chi phối của cảm xúc, cấu trúc tạo 

hình và luật động thông thường không theo tổ chức logic hành động hình thể 

mà phát triển từ hành động nội tâm nên nhiều cảm tính hơn là lý tính, do đó 

mang tính mới mẻ, hồn nhiên và gần gũi với cuộc sống. Múa ngẫu hứng phát 

triển theo 02 chiều: Một số không được lưu giữ, mờ dần theo thời gian; một 

số được trau dồi để đạt đến độ chuẩn mực, có tính điển hình, khái quát hoá và 

tính thẩm mỹ cao, từ tính cá thể trở thành tính cộng đồng và được cộng đồng 

thừa nhận, các thế hệ kế thừa, xây dựng và làm giàu thêm kho tàng múa khèn 

Mông. 

Nghệ thuật múa khèn của người Mông thể hiện tính cố kết cộng đồng, 

tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng. Trong những dịp lễ hội, sinh 

hoạt văn hoá, văn nghệ, các bài biểu diễn múa khèn có nội dung vui nhộn, 

mang ý nghĩa chúc tụng và mời bạn bè cùng tụ họp, vui chơi. Tiếng khèn làm 

quên đi những khó khăn, vất vả sau một năm chăm chỉ lao động mệt nhọc, 

góp phần gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng xóm với nhau. Múa và thổi 

khèn trong đám ma thể hiện lòng tiếc thương của con cháu đối với người đã 

khuất, tiễn đưa người mất sang bên kia thế giới, nhắc nhở con cháu nhớ về 

công lao của người đã khuất. Múa và thổi khèn vừa thể hiện tính nhân văn, 

vừa thể hiện tính nghệ thuật, không chỉ cho người Mông niềm tin vào cuộc 

sống mà còn thỏa mãn những nhu cầu tâm linh của họ. Tiếng khèn vui khiến 

người nghe có cảm giác hưng phấn, rạo rực, nhưng tiếng khèn buồn có thể 

khiến người nghe cảm thấy xúc động mạnh mẽ.  

Múa khèn Mông với các vũ điệu đẹp, tài hoa, dũng mãnh và trữ tình, có 

sức sống mãnh liệt, lâu bền của văn hoá Mông, được nhân dân trong, ngoài 

nước yêu thích, ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, nghệ thuật Múa khèn của người 

Mông cũng chứa đựng những sáng tạo mang tính khoa học độc đáo, được 

biểu hiện qua tiết tấu đa dạng, biến hóa khi thổi khèn kết hợp với vũ điệu 

uyển chuyển, nhịp nhàng khi múa. 

+ Múa ô 

Múa ô là thể loại múa dân gian phổ biến của người Mông, dành riêng 

cho  nữ giới. Đạo cụ chính của điệu múa này là ô làm bằng vải, có cán sắt 

hoặc tre, khi giơ lên tạo thành hình tròn. Ô để múa thường có nhiều màu sắc 
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như màu đen, hồng, đỏ, xanh,… kích thước vừa phải, có độ khum của mặt ô 

tương đối nhỏ; tán ô không quá rộng, cán không quá dài để phù hợp với các 

cô gái khi sử dụng để múa. 

Tính chất các động tác múa ô thể hiện sự uyển chuyển dựa trên sự chắc 

chắn của đôi chân, uyển chuyển của phần eo, linh hoạt ở phần cổ. Người con 

gái một tay cầm ô một tay múa kết hợp với chân nhún, lắc mông theo nhịp 

điệu. Ô có thể được giơ lên trên cao, để trên vai xoay tròn hoặc cầm lắc, xoay 

quanh người, thậm chí đặt xuống đất để tạo hình, tạo khối và mang lại ngôn 

ngữ cảm xúc riêng cho điệu múa. Đặc trưng chung của múa ô là sự uyển 

chuyển và mang nét tươi trẻ, khoẻ khoắn, tràn đầy sức sống. Tạo hình phổ 

biến của múa ô là mô phỏng lại hành động đi nhún nhảy của người nữ, giống 

như được chứng kiến các thiếu nữ Mông đang vui vẻ đi chợ phiên, đi hội; khi 

thì tinh nghịch, khi thì thẹn thùng nép người, giấu mặt sau tán ô. Cùng với 

chân váy xoè hoa rung rinh nhịp nhàng theo nhịp điệu kết hợp với các động 

tác hình thể và chiếc ô tạo nên những sắc màu tươi vui, ngập tràn hứng khởi 

cho những người xung quanh. 

Múa ô thường diễn ra dưới hình thức múa tập thể, tạo nên không khí 

hết sức vui tươi, giàu sức sống. Múa ô thường gắn liền với các dịp vui lễ tết, 

hội xuân, trong các dịp giao lưu tại chợ phiên. 

+ Múa khăn 

Đây là loại hình múa dành riêng cho nữ giới theo hình thức múa tập 

thể, thường xuất hiện trong các dịp vui hội, lên nhà mới, sinh hoạt văn hoá 

cộng đồng,… đem lại cảm giác mềm mại, uyển chuyển, nhịp nhàng cho người 

xem. Đội hình múa khăn thường từ 8 đến 12 người, các động tác múa được 

kết hợp với đội hình di chuyển để thêm phần đặc sắc. 

Khi múa, người múa cầm mép khăn sử dụng tay để tạo nên các động 

tác tung khăn, nâng khăn, đưa khăn, vòng khăn… Cùng với nhịp đưa của 

cánh tay, chân cũng nhịp nhàng nhún và di chuyển đồng nhịp điệu, thay đổi 

chân giữ trụ để cơ thể nhún nhảy duyên dáng. Phần hông, eo của người múa 

nhờ vậy mà có sự uyển chuyển, mềm mại tự nhiên, thân và vai cũng chuyển 

nghiêng theo điệu mở tay và nhịp chân. 

Múa khăn chứa đựng những giá trị và vẻ đẹp riêng cho người phụ nữ 

Mông. Các động tác không chỉ là ngôn ngữ tạo hình của cơ thể mà còn mô 

phỏng lại nhiều sinh hoạt đời thường và tập quán sản xuất của đồng bào như 

lên nương, trồng ngô, trồng lúa…  
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Chiếc khăn đạo cụ múa thường do người phụ nữ tự chế tác, thêu dệt 

nên, thể hiện nét tài hoa và sự chăm chỉ của người con gái. Trong không gian 

múa, khăn cùng với trang phục truyền thống và những chuyển động đầy sắc 

thái rộn ràng, tươi vui và không kém phần nữ tính đã hàm chứa trong mình 

nét đẹp, tâm tư, tình cảm của người phụ nữ Mông. 

2.2. Trang phục dân tộc Mông 

* Trang phục nam giới: Tương đối đơn giản, quần áo đều là màu chàm 

đen, quần cạp lá tọa, chân què, đũng rộng, áo cổ đứng, chiếc áo ngắn, thường 

để phanh ngực hay cài cúc giữa ngực. Ngành Mông xanh tay áo trang trí các 

nẹp hoa văn bằng các loại vải màu. 

* Trang phục nữ giới: Có sự khác nhau giữa các ngành Mông, phân 

biệt màu sắc theo tên gọi của ngành Mông. 

- Váy: Trang phục nữ giới thường là váy ngắn không có hoa văn, được 

dệt bằng sợi lanh, may kiểu xếp nếp phần trên sát eo và mông, dưới xòe rộng, 

do kinh tế nương rẫy phải đi lại nhiều nên chân phụ nữ thường được quấn xà 

cạp (là một dải dây vải được bện hay khâu bằng vải nhiều màu, quấn xung 

quanh bắp chân lên tới đầu gối), xà cạp có tác dụng bảo vệ bắp chân khỏi rắn, 

vắt, ruồi, muỗi cắn, cây cỏ cứa vào chân, giữ ấm và tránh nứt nẻ cho chân vào 

mùa đông.  

- Áo: Áo của phụ nữ may kiểu ba vạt, hai vạt trước và một vạt sau, 

thường may bằng vải công nghiệp màu đen gồm 2 lớp, cổ và tay áo thêu hoa 

văn bằng các loại chỉ màu sặc sỡ, lớp trong cũng là vải. Phụ nữ Mông xanh 

mặc thêm chiếc áo ngoài ngắn trang trí hoa văn. 

- Khăn đội đầu, phụ kiện trang trí: Ngành Mông hoa tùy từng vùng mà 

đồng bào có sử dụng các loại khăn khác nhau. Đi cùng với trang phục của 

đồng bào thường có 1 hoặc 2 chiếc vòng đeo cổ, vòng đeo tay, nhẫn và hoa tai 

được làm bằng kim loại; bạc, nhôm hoặc bằng đồng. 

Khăn đội đầu của phụ nữ dân tộc Mông, ngành Mông đen tùy từng 

vùng mà đồng bào có sử dụng các loại khăn khác nhau. Đồng bào vùng huyện 

Tủa Chùa thường sử dụng khăn vuông bằng sợi len bán tại thị trường. Nhưng 

đồng bào sống ở vùng thành phố Điện Biên Phủ hay Huyện Mường Ảng lại 

sử dụng khăn Piêu của đồng bào dân tộc Thái cải biên một số chi tiết hoa văn 

để sử dụng cho dân tộc mình, Hoặc đồng bào Mông đen tại xã Mường Phăng 

lại trang trí trên đầu của phụ nữ theo kiểu vấn tóc theo ngành Mông đỏ. Đi 
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cùng với trang phục của đồng bào thường có 1 hoặc 2 chiếc vòng đeo cổ, 

vòng đeo tay, nhẫn và hoa tai được làm bằng kim loại; bạc, nhôm hoặc bằng 

đồng. 

Phụ nữ Mông xanh thường đội khăn len các màu trên đầu mà không đội 

tóc giả (làm từ lông đuôi ngựa) như người Mông Si (Mông hoa) ở khu vực 

Mường Lay, Mường Chà... 

Phụ nữ Mông trắng chỉ để một phần tóc ở đỉnh đầu sau đó dùng khăn 

vành rộng để quấn xung quanh. 

2.3. Nhạc cụ, đạo cụ múa 

Trong múa khèn 

Khèn vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ không thể thiếu của loại hình múa 

khèn Mông. Với cây khèn độc đáo này, người chơi có thể thổi hơi ra, có thể 

hít hơi vào. Khèn cũng là đạo cụ múa có cấu tạo phù hợp với dáng khum 

người và các thế quay, nhảy. Nghệ nhân múa khèn với những bước nhún, 

bước đảo, bước quay hoặc vừa ôm khèn, vừa lăn mình trên đất tạo nên vũ đạo 

rất đẹp. Tiếng khèn dường như đã trở thành một phương thức để người Mông 

chuyển tải, thổ lộ những tâm tư nguyện vọng của mình,... 

Thân khèn được chế tác bằng gỗ pơ-mu cùng với sáu ống trúc lớn, nhỏ, 

dài ngắn khác nhau được khai thác ở rừng sâu, có độ tuổi hơn 10 năm. Sáu 

ống trúc được xuyên qua bầu khèn (hộp cộng hưởng) hình bắp chuối, xếp 

khéo léo, song song trên thân khèn. Các ống trúc được ghép thành từng đôi từ 

nhỏ đến lớn, từ dài đến ngắn. Trong mỗi ống trúc có gắn một lá đồng mỏng để 

phát ra âm thanh riêng. Độ cao thấp, vang ngân của ống trúc phụ thuộc vào 

việc điều chỉnh các lá đồng và độ dài ngắn, to, nhỏ của cây trúc. Khi thổi 

khèn, các âm từ sáu ống trúc vang lên, tạo ra những âm thanh trầm bổng khác 

nhau. 

Đóng vai trò quan trọng đến chất lượng âm thanh của tiếng khèn là 

những lá đồng. Để có được lá đồng, người chế tác khèn phải chọn những 

đồng vàng nguyên chất hay tự nấu đồng, rèn thành lưỡi mỏng. Một lưỡi lam 

đồng được chọn để chế tác khèn phải phát ra âm thanh và có độ rung, ngân đủ 

tiêu chí nhất định theo kinh nghiệm của người chế tác. 

Cây khèn vừa là nhạc cụ độc đáo vừa là đạo cụ múa có cấu tạo phù hợp 

với dáng khum người và các thế quay, nhảy... Tiếng khèn có thể một lúc phát 

ra đa âm, nhiều bè, vang xa trầm hùng như tiếng của gió ngàn, của suối reo, 
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chim kêu, vượn hót, tiết tấu theo nhịp 4/4 hoặc 2/4 thích hợp với các động tác 

múa khèn. 

Trong múa ô truyền thống thường sử dụng chính các loại ô trong sinh 

hoạt thường ngày. Gắn bó với cuộc sống sinh hoạt và sản xuất, ô Mông hướng 

tới sự tiện dụng và linh hoạt.  

Trước đây, người Mông thường tự chế tác ô cho mình từ các loại 

nguyên vật liệu tự nhiên, phổ biến tại làng bản. Ô có cán dài từ 60 - 70cm, 

được làm bằng thanh gỗ tròn với đường kính khoảng 3cm, vừa với tay người 

cầm nắm. Cán ô bằng gỗ thường thẳng, không được uốn cong phần chuôi như 

ngày nay. Sau này, nhờ sự giao lưu, tiếp xúc cũng như sự thay đổi trong việc 

sử dụng nguyên liệu, người Mông đã thay thế cán gỗ bằng cây song để có thể 

uốn cong phần chuôi. Sau những tháng năm sử dụng, cán ô bằng song lên 

nước bóng đẹp như ẩn chứa trong mình những dấu ấn thời gian. 

Tán ô truyền thống được làm từ các thanh nan tre, thông thường lựa 

chọn số lượng nan theo số lẻ. Tán ô khi xoè rộng có đường kính từ 70 - 80cm, 

không khum vòng cung nhiều như ô ngày nay mà chỉ hơi vòng nhẹ. Với kích 

thước đó, ô Mông đủ để che nắng, mưa, sương gió trong đời sống sinh hoạt, 

cũng đủ duyên dáng và ý nhị khi trình diễn trong các điệu múa ô cổ truyền.  

Đồng bào Mông sử dụng vải lanh để dán lên các nan tre tạo thành tán ô. 

Đối với người Mông Điện Biên, cây lanh có sự gắn bó mật thiết. Đây cũng 

chính là nguyên liệu chính để người Mông dệt nên những bộ trang phục 

truyền thống cho dân tộc mình. Họ sử dụng kỹ thuật dán vải lanh lên các nan 

tre bằng sáp ong. Trước đây tán ô bằng vải lanh được nhuộm đen nhưng đến 

nay chủ yếu sử dụng ô làm sẵn mua trên thị trường nên hết sức phong phú, đa 

dạng về màu sắc và chất liệu. 

Có thể nói, một chiếc ô nhỏ bé nhưng chứa đựng rất nhiều lối sống, tình 

cảm, tính cách của đồng bào dân tộc Mông. Đó là lối sống gắn bó hài hoà với 

thiên nhiên, thể hiện sự chăm chỉ, khéo léo của những người làm ra nó. 

Nhạc cụ trong múa ô: Sử dụng kết hợp nhiều loại nhạc cụ khác nhau 

như khèn, khèn lá, đàn môi, sáo… 

Đàn môi được làm bằng 1 miếng đồng dát mỏng hay mảnh tre vót 

mỏng tạo dáng chiếc lá tre. Người ta cắt một chiếc lưỡi dài theo chiều thân 

đàn, phần đầu lưỡi rời ra chỉ còn phần gốc dính vào thân đàn. Chiếc lưỡi này 
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là bộ phận rung của nhạc cụ. Phần cuối thân đàn có buộc 1 sợi dây hay có 1 

tay cầm. 

Kèn lá là một loại nhạc cụ tự tạo đơn giản. Người thổi kèn lá thường 

chọn loại lá hơi mềm, tương đối dai, mép lá trơn. Kèn lá được dùng để bày tỏ 

nỗi lòng trước thiên nhiên, trước con người. Khi thổi kèn lá chỉ việc áp vào 

giữa đôi môi, dùng hơi ở khoang miệng điều chỉnh âm thanh trầm bổng theo 

âm điệu bài hát, làn điệu dân ca quen thuộc. 

Sáo là nhạc cụ thuộc bộ hơi. Cây sáo truyền thống của người Mông 

được làm từ cây nứa dày hoặc trúc chỉ dài khoảng 20cm, đường kính khoảng 

0,7cm và khoét từ 2 đến 4 lỗ. Nhưng sau này đã được cải tiến nhiều, có thể 

dài đến 45cm và đường kính 2cm để tạo thêm được những âm thanh trầm 

bổng khác nhau và có thể kết hợp chơi cùng các nhạc cụ hiện đại. Trong cây 

sáo của người Mông có một bộ phận gọi là lam hay lưỡi gà, là một lá đồng 

mỏng như tờ giấy được uốn giống hình lưỡi gà, đặt giữa miệng cây sáo. Lam 

tạo ra sự nhạy cảm của âm vực khi ngân lên, tạo ra những âm thanh đặc trưng 

và khác biệt của tiếng sáo người Mông.  

Trong múa khăn 

Khăn trong múa Mông là những chiếc khăn tay hình vuông được làm từ 

vải lanh. Khăn đều do những người phụ nữ tự tay thêu dệt, đó đã trở thành 

truyền thống ngàn đời của đồng bào Mông Điện Biên. 

Khăn tay có hình vuông, trên khăn được trang trí nhiều hoạ tiết hoa văn 

thổ cẩm. Tạo hình trên khăn tuỳ vào thẩm mĩ, sở thích và tài năng của mỗi 

người nhưng tựu trung lại đều rất sặc sỡ, bắt mắt với nhiều hoạ tiết độc đáo. 

Ngoài các họa tiết có cấu tạo bằng đường thẳng, đoạn thẳng, người Mông còn 

thành thục trong việc bố cục đồ án hoa văn hình tròn, đường cong, hình xoáy 

trôn ốc hay các biến thể của nó là hai hình xoáy trôn ốc được bố trí đối xứng 

qua gương tạo thành hình móc hoặc đối xứng trục quay thành hình chữ S. 

Đường xoáy dứt khoát thanh thoát, nhịp nhàng, uyển chuyển tạo cho bố cục 

hài hòa, không đơn điệu. Hoa văn được trang trí bằng kỹ thuật truyền thống 

vẽ sáp ong trên vải. Tuy nhiên đến nay, nhiều nơi đã sử dụng vải công nghiệp 

để làm khăn tay, thay thế cho những tấm khăn truyền thống giàu giá trị văn 

hoá, tín ngưỡng. 

Nhạc cụ: Tương tự như với múa ô, múa khăn sử dụng kết hợp nhiều 

nhạc cụ như khèn, kèn lá, đàn môi, sáo… 
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2.4. Không gian trình diễn 

Múa dân gian dân tộc Mông được thực hành trong những không gian 

văn hoá truyền thống phong phú, đa dạng, có quan hệ gắn bó chặt chẽ với lối 

sống, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống và niềm tin tâm linh. 

Đối với múa ô, múa khăn là các hình thức biểu diễn nghệ thuật mang 

tính cộng đồng, gần như không gắn với nghi thức tâm linh hay không gian tín 

ngưỡng. Đây là loại hình sinh hoạt mang yếu tố giải trí, sáng tạo nghệ thuật, 

bộc lộ tâm tư, tình cảm con người, chủ yếu mang nét tươi vui, hướng về tình 

yêu và cuộc sống. Ngoài ra, từ thuở xa xưa, qua các điệu múa này, người dân 

còn muốn truyền lại các kinh nghiệm lao động sản xuất, săn bắt…; thể hiện 

những hành vi ứng xử của con người, tạo môi trường không gian để con 

người đến với nhau. Đặc điểm này thể hiện rất rõ trong sinh hoạt văn hoá 

trong cộng đồng dân tộc Mông.  

Vì vậy, không gian thực hành của múa ô, múa khăn hết sức đa dạng, có 

thể thấy trong các dịp vui hội, lễ tết, cưới xin, lên nhà mới, sinh hoạt văn hoá 

chung của bản, dòng họ… Tuy khác nhau về quy mô, mức độ nhưng đều thể 

hiện tình cảm của con người, phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan tích cực 

của người Mông đối với thế giới xung quanh. Múa ô, múa khăn dân tộc Mông 

thường có nhịp điệu, tiết tấu vui tươi, tràn đầy tình yêu con người, tình yêu 

cuộc sống. 

Người Mông thường múa khèn khi có đám tang, đám giỗ hoặc trình 

diễn trong lễ hội. Hiện nay, múa khèn còn được dùng biểu diễn trong những 

dịp sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại địa phương.  

Múa khèn trong đám tang, đám giỗ: Khèn Mông giữ vai trò đặc biệt 

quan trọng trong tín ngưỡng của người Mông, điều này thể hiện qua đám tang 

của họ. Khi trong làng có người qua đời, chủ nhà thường mời các thầy khèn 

có uy tín, hiểu nhiều, biết rộng đến giúp. Trong mỗi đám tang, gia đình tang 

chủ có thể mời hai hoặc bốn thầy khèn. Các nghệ nhân thổi khèn đóng vai trò 

như thầy cúng và các nghi lễ đều được thực hành thông qua tiếng khèn. 

Tùy vào thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ mà các nghệ nhân thổi 

những bài khèn khác nhau. Họ có thể thổi khèn theo giờ (giờ ăn cơm trưa và 

tối), liên tục từ hai đến bốn ngày. Một bài khèn kéo dài từ 15 - 30 phút. 

Những lúc nghỉ ngơi hay khi có người đến viếng, họ lại thổi một bài riêng cho 

phù hợp với hoàn cảnh. 
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Đám tang, đám giỗ của người Mông không buồn bã, thê thảm như đám 

tang của một số tộc người khác. Khi thầy trống, thầy khèn múa thì người thân, 

cùng người đến dự đám tang cũng nhảy múa theo, bởi người Mông quan 

niệm, nếu không có tiếng khèn thì linh hồn người chết sẽ không về được với 

tổ tiên. Những động tác múa của thầy khèn trong đám ma là đi khom, xoay 

vòng xung quanh quan tài, vừa thổi khèn vừa đi. Thầy dùng khèn để lạy 

người chết. Trong đám giỗ, tiếng khèn thay cho lời mời linh hồn người mất về 

với gia đình. Sau khi tổ chức xong đám giỗ, coi như linh hồn vủa người mất 

đã được về thế giới bên kia và họ thường rất ít khi nhắc đến người mất bởi 

người Mông không có tục thờ cúng tổ tiên. 

Múa khèn trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ: Đối với đồng bào 

dân tộc Mông, trong những dịp lễ hội, Tết đến xuân về không thể thiếu tiếng 

khèn, cùng với những trò chơi dân gian. Đây được coi như là linh hồn của 

người Mông gửi gắm và thể hiện tiếng lòng của mình với bạn bè, với cộng 

đồng, với thiên nhiên, núi rừng và thể hiện giá trị văn hóa, làm nên bản sắc 

độc đáo riêng của người Mông. 

Các bài biểu diễn múa khèn bao giờ cũng có nội dung vui nhộn, mang ý 

nghĩa chúc tụng và mời bạn bè cùng tụ họp, vui chơi. Tiếng khèn làm quên đi 

những khó khăn, vất vả sau một năm chăm chỉ lao động mệt nhọc, góp phần 

gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng xóm với nhau. 

Dường như để chống chọi, thích nghi với sự khắc nghiệt của thiên 

nhiên, tiếng khèn của người Mông cũng mạnh mẽ, kiên cường như cuộc sống 

của họ. Tiếng khèn ngấm vào máu thịt, như là phần hồn của người Mông. 

3. Nghệ thuật múa dân gian dân tộc Khơ Mú 

Dân tộc Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên là một dân tộc thiểu số trong 19 dân 

tộc của tỉnh, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me, ngữ hệ Nam Á. Người 

Khơ Mú còn có tên gọi là Kờ Mụ, Kmụ, Kưm Mụ, Xá Cẩu, Khạ Klẩu, Măng 

Cẩu, Tày Hạy, Mứn Xen, Pu Thếnh, Tềnh.v.v. 

Ở Điện Biên, dân tộc Khơ Mú được phân bố rải rác ở tất cả các huyện 

thị trong tỉnh, nhưng tập trung đông nhất là ở các huyện như: Tuần Giáo, Điện 

Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Nậm Pồ và huyện Mường Chà. Người 

Khơ Mú thường cư trú ở các chân núi, đồi, xung quanh các thung lũng cánh 

đồng. Bản của người Khơ Mú phần lớn đều là những điểm dân cư đông đúc, 

có bản lên tới hàng trăm nóc nhà, các ngôi nhà được bố trí dựa lưng vào đồi, 

núi. Những ngôi nhà của các hộ gia đình thường được dựng sát nhau. Người 
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Khơ Mú thường dựng bản gần một con sông hay con suối nào đó vì đó là 

nguồn nước tưới tiêu cho nương rẫy và dùng để sinh hoạt hàng ngày. Việc 

dựng bản như vậy nhằm thuận lợi cho việc ra ruộng, lên nương dễ dàng. 

Trong bản có nhiều gia đình thuộc nhiều dòng họ khác nhau cùng cư 

trú. Xưa kia các dòng họ lớn, hoặc dòng họ có công dựng bản thường là 

những dòng họ có thế lực trong bản.  

Người Khơ Mú chủ yếu làm nương, gieo lúa, trồng ngô, khoai sắn, bầu 

bí, hái lượm tự nhiên và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với đặc điểm canh tác 

chủ yếu phát nương, đốt nương, chọc lỗ tra hạt của người Khơ Mú cũng chính 

là nguồn gốc để hình thành loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian phản ánh 

chân thực về đời sống lao động sản xuất của họ.  

Một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Khơ Mú có thể dễ 

dàng nhận diện đó là trang phục truyền thống. Ngoài trang phục truyền thống, 

văn hóa của người Khơ Mú cũng khá nổi bật với các lễ hội như: Lễ cầu mưa, 

lễ cầu mùa, lễ cúng bản, lễ mừng cơm mới... Sau các nghi lễ ấy là cuộc vui 

của cộng đồng, mọi người cùng nhau nhảy múa và thắp lên những niềm tin 

lẫn hi vọng về cuộc sống tốt đẹp của ngày mai. 

3.1. Các điệu múa cơ bản 

+ Múa “Tăng bẳng, tăng bu” - múa dỗ ống 

Múa “Tăng bẳng, tăng bu” là điệu múa truyền thống và phổ biến nhất 

được đồng bào dân tộc Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên lưu giữ, truyền thụ qua các 

thế hệ và trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu của người dân. 

“Múa tăng bẳng, tăng bu” là điệu múa có nguồn gốc từ nghi lễ như Lễ 

cầu mùa, lễ cúng bản, lễ mừng nhà mới, đám cưới mang ý nghĩa phồn thực, 

cầu cho sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu. Điệu múa là thể hiện sự hài hòa 

giữa nam và nữ, họ sóng đôi cùng múa một cách nhịp nhàng, là sự kết hợp 

giữa âm và dương. Về sau được phát triển và mở rộng, cải biên trong các dịp 

sinh hoạt cộng đồng. 

Múa Tăng bẳng sử dụng đạo cụ là ống tre và dành cho nữ giới. Khi 

múa ở trong nhà, người ta cầm dập xuống sàn nhà và ở không gian bên ngoài 

người ta kê một tấm ván dài đặt trên mặt đất để dỗ ống tạo âm thanh. Cùng 

với việc sử dụng đạo cụ, người múa kết hợp những động tác tay không và sự 

uốn lượn mềm mại của cơ thể để múa. Các động tác cơ bản gồm: động tác 
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nhún dỗ ống tại chỗ, nhún xoa ống, guồng ống, nhảy xoay tại chỗ, nhảy tiến 

lùi, dỗ ống nhảy ngang.  

Múa Tăng bu là phần múa nam. Khi múa ở trong nhà, người ta cầm 02 

tay 2 ống dỗ - dập xuống sàn nhà hay nếu múa ở không gian bên ngoài người 

ta kê một tấm ván dài đặt trên mặt đất để dỗ ống tạo âm thanh, cũng có khi 

người múa chỉ sử dụng 01 ống kết hợp những động tác tay không và sự uốn 

lượn mềm mại của cơ thể để múa. Hình thức múa có thể là nhún dỗ ống tại 

chỗ, nhún xoa ống, nhảy tiến lùi, nhảy xoay tại chỗ, dỗ ống nhảy ngang... 

Nhịp dỗ ống, người Khơ Mú thường dỗ 03 nhịp liên tiếp rồi nghỉ và cứ lặp lại 

như vậy. Tăng bu dành cho nam múa, được làm từ những thân cây nứa có đốt 

dài và to, bên trong rỗng nhằm tạo âm thanh trong quá trình múa dỗ ống.  

Khi múa, nghệ nhân cầm vào giữa thân ống, ngón tay cái để dọc theo 

thân ống. Mỗi người múa cần 2 ống. Khi múa gõ hai tăng bu vào nhau theo 

nhạc. Các động tác cơ bản gồm có nhín thế 6, nhún đưa chân trước, nhún 

xoay, nhún xoay, nhảy dậm chân đi ngang, nhảy đá chân sau. 

Hiện nay, tại Điện Biên chủ yếu thực hành múa tăng bẳng. Để tiến hành 

điệu múa này nam nữ mỗi người cầm một ống đứng thành hai bên. Ở giữa có 

đặt một tấm ván gỗ. Khi múa, hai bên cùng nhấc ống nứa lễ và dỗ xuống theo 

nhịp 4/4. Và thực hiện động tác nhún nhẩy, xoay mình rồi đổi tư thế vung ống 

ngả về sau. Khi dồn dập nhanh dần đều, hai bên có thể cầm hai tay rồi nhấc 

chân khỏi mặt sàn vừa dỗ vừa hơi cúi gập mặt. Thỉnh thoảng cả đội múa lại 

hú lên để tạo không khí sôi động. Người đứng ngoài cũng hò theo. Điệu múa 

tăng bu khá đơn giản nên ai cũng có thể tham gia. 

Hiện nay, các bản người Khơ Mú thường duy trì các đội văn nghệ - họ 

là những hạt nhân để gìn giữ và phát huy nghệ thuật múa của người Khơ Mú. 

Trong các lễ hội của cộng đồng, đội văn nghệ là người khởi xướng và huy 

động cộng đồng tham gia biểu diễn các điệu múa... 

Ở một số địa phương thực hành điệu múa này thường sử dụng chiêng 

kết hợp với tăng bẳng, tăng bu. Nhưng cũng có địa phương kết hợp cả trống, 

chiêng và tăng bu trong quá trình múa. Người Khơ Mú thường múa khi có lễ 

hội, trong đám cưới khi đón dâu về nhà trai và múa khi lên nhà mới. Trong 

trường hợp múa chiêng khi lên nhà mới hoặc múa chiêng trong đời sống sinh 

hoạt thì trước khi gõ chiêng để múa, chủ nhà phải làm lý, làm cúng xin phép 

tổ tiên, thần linh thổ địa cho phép gia đình tổ chức múa vui ở trong nhà. Họ 

quan niệm nếu không xin phép thì sẽ mang lại điều xấu cho gia đình và bà 
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con dân bản. Sau đó mọi người sẽ cùng nhảy múa, không phân biệt già - trẻ, 

trai - gái, ai cũng có thể tham gia. Họ sử dụng đạo cụ là ôm đing (ôm đing 

đánh chiêng thì nhỏ - tức dùi gõ chiêng, được làm từ ống nứa còn ôm đing sử 

dụng để múa thì to, được làm từ ống tre hoặc nứa). 

+ Múa “Tăm đao” 

Theo tiếng Khơ Mú, "tăm" là đánh, "tẹ" là múa, "tăm đao" là đánh đao 

(giống như đánh đàn, điều chỉnh nốt nhạc để tạo tiết tấu, âm thanh) còn "tẹ 

tăm đao" là múa đánh đao (tay đánh đao kết hợp với ngôn ngữ hình thể tạo ra 

điệu múa đặc trưng của người Khơ Mú). 

Múa Tăm đao là điệu múa được dành cho nữ giới, đạo cụ sử dụng là 

Tăm đao. Nguồn gốc của múa Tăm đao bắt nguồn từ việc người phụ nữ cầm 

đao để đánh trong quá trình đi nương, đi rừng. Khi quay trở về, trên lưng họ 

gùi thóc, gùi măng hay các loại rau rừng họ gõ đao tạo ra những âm thanh vui 

tai để quên đi sự mệt nhọc. Buổi tối trăng lên, người con gái ngồi gõ đao để 

gọi chàng trai đến. Tiếng đao buồn hay vui được xuất phát từ tâm trạng của 

người phụ nữ. Những cây đao muốn sử dụng được lâu bền và tạo âm thanh 

vang và hay thì phải được cất giữ cẩn thận, trước khi dùng người ta mang 

ngâm vào nước để đao giãn nở cũng như giữ được độ tươi của đao. 

Việc sử dụng đao lớn bé khác nhau còn phụ thuộc vào đội hình múa có 

khă năng sử dụng đao thành thạo hay không, nếu đội hình biết đánh đao tạo 

âm thanh đồng đều kết hợp những động tác múa thì các đao được lựa chọn để 

múa là đều nhau; trường hợp đội hình múa sử dụng đao không đồng đều thì 

có một đao mẹ do một người chính điều khiển đội múa. Thông thường người 

Khơ Mú sử dụng . Khi đánh ngón tay cái đặt lên phần lỗ ở thân trên, ngón tay 

trỏ hoặc ngón giữa đặt ở vị trí lỗ phía bên dưới để điều chỉnh âm thanh, giai 

điệu khi múa Tăm đao. Phần phía đầu không có mấu người ta vát nhẹ hai bên 

thân ống tạo thành trạc hình chữ “U” giữa hai cánh trạc có xẻ một khe nhỏ 

vào thân ống để kẹp một sợi chỉ nhỏ, sợi chỉ này cũng có tác dụng điều tiết 

âm thanh. Khi đánh người ta gõ phần gốc của cánh trạc vào lòng bàn tay để 

hai cánh trạc rung tạo thành âm thanh.  

Phụ nữ Khơ Mú đánh đao thường theo tiết tấu chùm 3 vào lòng bàn tay 

tái rồi nhún chân tùy thuộc vào việc diễn tả tâm trạng buồn hay vui; trường 

hợp biểu diễn với không khí vui tươi, phấn khởi thì múa tăm đao thường có 

tiết tấu nhanh kết hợp với nhún chân, lắc eo. 
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Quá trình múa tăm đao là quá trình đánh đao kết hợp với việc tạo ra các 

tuyến múa, chân nhún nhịp nhàng, tay múa và uốn người, lắc hông mềm mại 

(tức động tác múa ong eo). 

Tăm đao có thể được sử dụng nhiều lần bởi người Khơ Mú có cách bảo 

quản riêng. Sau cuộc vui, người Khơ Mú cất gọn những chiếc đao ở một nơi, 

thường là trên gác bếp; khi nào cần đến thì mang những chiếc đao ngâm vào 

nước rồi mới đem sử dụng. Người Khơ Mú làm vậy vì đao được làm từ thân 

nứa, để khô nứa sẽ co lại có thể tạo thành những đường rạn nứt nhỏ, nếu như 

vậy thì đánh đao sẽ không kêu, không vang. Khi đao để khô được ngâm vào 

nước thì nứa được đàn hồi rồi đem sử dụng thì đao mới tạo ra những âm thanh 

trầm bổng và vang ngân. 

Trong đời sống thường ngày, tăm đao vẫn được phụ nữ Khơ Mú sử 

dụng khi đi làm nương, đi rừng hoặc tham gia vào nghi lễ cầu mưa, lễ cầu 

mùa. Khi tham gia các nghi lễ này người phụ nữ di chuyển từ nhà thầy cúng 

đến nương đồi - vị trí được chọn để thực hiện các nghi lễ, họ vừa đi vừa đánh 

đao tạo âm thanh để tiếp thêm niềm vui, sự hứng khởi cho những người tham 

gia thực hành di sản. 

Một số động tác cơ bản trong múa Tăm đao là: nhún đánh tăm đao tại 

chỗ, đi nhún chân, xam pa, lưởm pa, nhảy dậm chân đi ngang, chụm chân hất 

sau. 

+ Múa Ong eo - múa lắc eo 

Theo tiếng Khơ Mú, "Ong" là lắc, "eo" là chiếc eo của người phụ nữ, 

múa "ong eo" là múa lắc eo. Điệu múa sử dụng các động tác chân tay kết hợp 

với ngôn ngữ hình thể mà chủ yếu là eo, hông tạo ra điệu múa đặc trưng của 

người Khơ Mú. 

Múa Ong eo là điệu múa độc đáo và và riêng có của người Khơ Mú. 

Đây cũng là điệu múa được phụ nữ Khơ Mú rất yêu thích thể hiện bởi khi 

múa người phụ nữ khoe được vóc dáng, trang phục và sự tinh tế của người 

phụ nữ, không những thế vẻ đẹp và sức thu hút của điệu múa đã mang lại cho 

người xem những cảm mến và sự lôi cuốn. 

Múa Ong eo thường diễn ra vào các dịp lễ tết, hội hè, mừng cơm mới 

hay khi kết thúc mùa vụ. Múa Ong eo của người Khơ Mú là điệu múa dành 

cho nữ giới với động tác chủ yếu là lắc hông, uốn lượn eo, xoay dần xuống rồi 

xoay dần lên một cách uyển chuyển, nhịp nhàng, mô phỏng các động tác, cử 

http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-kho-mu/120161.html
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chỉ lao động hàng ngày của người dân. Điệu múa biểu trưng cho mối cộng 

cảm giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, đặc biệt là 

để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Từng nhịp điệu đều liên quan mật thiết 

với tín ngưỡng cầu mùa và khát vọng về tình yêu đôi lứa. Các cô gái với váy 

áo thổ cẩm rực rỡ ôm sát cơ thể, nụ cười duyên dáng, nhịp gót chân nhún 

nhảy rộn ràng, uốn lượn lưng eo tạo nên sự cuốn hút cho người xem.  

Các động tác múa Ong eo là lắc hông tại chỗ, lắc hông ngồi, lắc hông 

bước sang ngang, lắc hông di động. Đây là điệu múa đặc trưng nhằm tôn lên 

vóc dáng và vẻ đẹp của phụ nữ Khơ Mú. Múa Ong eo được sử dụng khá phổ 

biến và kết hợp với nhiều điệu múa khác như: Tăng bẳng, tăm đao, múa vòng. 

+ Múa Tẹ mặc khriếp - múa sạp  

Tiếng Khơ Mú gọi múa sạp là tẹ mặc khriếp, trong đó tẹ dịch ra là múa, 

“mặc khriếp” là sạp. Đây là điệu múa có nguồn gốc từ nghi lễ “cầu mưa” của 

dân tộc Khơ Mú. Do phải sống ở những vùng khó khăn nên việc phát nương 

làm rẫy tra hạt là công việc chính của người Khơ Mú, câu tục ngữ “người 

Thái ăn theo nước, người Xá ăn theo lửa” đã minh chứng rất rõ. 

Theo truyền thống trước đây, trong nghi lễ cầu mưa -  nghi lễ nông 

nghiệp quan trọng trong đời sống của đồng bào Khơ Mú bởi họ quan niệm 

rằng sau khi gieo hạt - muốn có một vụ mùa năng suất cao phải tổ chức lễ cầu 

mưa, mong trời cho mưa xuống để cây cối phát triển, mùa màng bội thu. Lễ 

cầu mưa được tiến hành vào khoảng 5, tháng 6 sau khi việc chọc lỗ tra hạt 

được mọi người trong bản thực hiện xong, lễ được tiến hành vào lúc 7 giờ tối, 

khi mọi người đã ăn cơm xong, nghi lễ cầu mong các vị thần không cho con 

chim, con thú rừng vào phá, cầu thổ công, thổ địa phù hộ cho mình cho cây 

lúa tốt tươi, cây cỏ chết đi và cầu cho cây lúa được nhiều hạt, cầu cho mưa 

đến nhanh và sớm cho cây lúa, cây ngô được nẩy mầm, thóc ngô được đầy bồ, 

mùa màng bội thu… 

Nghi lễ được tiến hành từ việc cúng tổ tiên và mời các thần sông, thần 

suối, thần núi, thần rừng, thần thổ địa về ăn, về uống, hưởng thụ lễ vật của bà 

con dân bản. Khi ăn no, uống đủ hãy phù hộ cho bàn con dân bản vụ mới 

được mùa. Cúng xong Lễ cầu mưa, thầy cúng mời các vị thần linh phù hộ cho 

dân bản vui hội, múa sạp được vui vẻ đoàn kết. Sau phần lễ, người già, trẻ 

em, thanh niên, phụ nữ bắt đầu tiến hành nhảy sạp, gỗ nhảy sạp được lấy từ 

những cây gỗ Itờ dùng để chọc lỗ, tra hạt, họ nhảy múa suốt đêm cầu mong 
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cho một mùa bội thu, múa sạp được hằng ngày và đặc biệt xuất hiện nhiều 

trong các ngày lễ hội, cầu mùa…. 

Ngày nay, cùng với sự giao thoa văn hoá, múa nhảy sạp của dân tộc 

Khơ Mú đã trở thành một sinh hoạt cộng đồng mỗi dịp lễ, tết. Để múa sạp, 

người Khơ Mú sử dụng 02 sạp cái và nhiều sạp con. Khi múa, đặt hai sạp cái 

cách nhau vừa đủ để gác hai đầu các cây sạp con, từng cây sạp con đặt song 

song với khoảng cách đều nhau chừng 30 - 40cm tạo thành dàn sạp. Người múa 

chia ra một tốp đập sàn và một tốp múa, mỗi tốp có đội hình là những đôi trai 

gái, càng nhiều cặp tham gia càng khiến đội hình thêm phong phú, sinh động. 

Đối với tốp đập sàn, mỗi đôi trai gái ngồi hai đầu một cặp sạp con rồi gõ, cứ ba 

lần gõ sạp con lên sạp cái thì một lần gõ hai sạp con vào nhau tạo ra âm thanh, 

tiết tấu cho múa, thỉnh thoảng người gõ và người múa đồng thanh "hú" nhằm 

tạo không khí thêm vui tươi, rộn ràng.  

Một số động tác khi múa sạp: múa đơn: người nhảy sẽ nhảy vào các 

khoảng trống giữa các sạp con, khi nhảy cần rút chân nhanh, không sẽ bị đập 

trúng chân. Nhảy đôi: 2 người nhảy sẽ đứng song song và quay mặt vào với 

nhau, cầm tay nhau, và cùng nhảy theo nhịp gõ của sạp con. Đối với tốp múa, 

lần lượt từng cặp trai gái nhảy vào dàn sạp, có khi người múa chỉ là nữ, họ nắm 

tay nhau để múa. Động tác linh hoạt, nhanh, mạnh. Đội hình biến đổi ngang, 

dọc, chéo, tròn tất cả đều diễn ra trên dàn sạp nhưng vẫn chú ý đúng nhịp và 

hai chân không bị kẹp khi hai sạp con chập vào nhau. Hai tốp sạp và tốp múa 

thay nhau  tạo không khí luôn rộn ràng trong tiếng trống, tiếng chiêng.  

+ Múa cá lượn (tẹ gănr cạ) 

Múa cá lượn (Tẹ gănr cạ) thường được múa trong các dịp lễ hội, ngày 

vui của gia đình hoặc ngày vui của cộng đồng thôn bản. Đây là điệu múa rất 

đặc trưng, xuất phát từ hiện thực cuộc sống - khi người Khơ Mú đi bắt cá, 

ngồi ngắm nhìn những con cá bơi đi, bơi lại giữa làn nước trong veo. Về nhà, 

người Khơ Mú hình dung ra những động tác đuôi cá, vây cá chuyển động và 

sáng tác ra điệu múa, đặt tên là cá lượn. Động tác của múa cá lượn chủ yếu 

được thể hiện qua việc một tay cầm ống tre, chân nhún, nghiêng mình và 

dùng tay còn lại đưa lướt mềm mại, nhẹ nhàng từ phía trước dọc theo cơ thể 

đưa tay ra sau rồi đổi bên với động tác tương tự. Âm thanh, nhịp điệu cho 

múa cá lượn được chủ thể - người thực hành tạo ra từ những ống tre. Tay cầm 

ống tre dỗ xuống đất 03 nhịp cho tay kia thể hiện động tác cá lượn. Động tác 

ấy khiến người xem mường tượng ra cảnh những con cá đang lướt mình trong 
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nước, thân đang uốn lượn, nhảy múa tung tăng. Qua đó ta thấy được sự tươi 

vui, rộn ràng xen lẫn sự dịu dàng, mềm mại, thướt tha được cộng hưởng trong 

điệu múa cá lượn. 

Múa cá lượn mang lại tình cảm nồng nàn, ấm áp và thể hiện tình yêu 

lứa đôi, tình yêu cuộc sống của cộng đồng, thông qua các động tác giống như 

vẫy đuôi, xòe vây, ghẹ đầu quấn quýt bên nhau của những con cá dưới lòng 

khe trong mùa tìm bạn chung tình. Do đó có thể thấy múa Khơ Mú diễn tả 

một cách sinh động và chân thực về cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng. 

+ Múa đuổi chim 

Ngay từ tên gọi của điệu múa đã nói lên nội dung, ý nghĩa của nó. Từ 

khát vọng của cộng đồng về lao động cho mùa màng bội thu nên tư duy của 

con người cũng nghĩ giản đơn là phải ngăn chặn chim muông và các con vật 

khác, không cho đến phá hoại mùa màng. Cũng từ đó, người Khơ Mú sáng 

tạo các động tác múa để mô phỏng về hiện thực đời sống, vì thế đã tồn tại 

điệu múa đuổi chim. 

Múa đuổi chim là điệu múa có sự kết hợp giữa nam và nữ, đây là điệu 

múa thường được thực hành trong lễ cầu mùa. Nam và nữ múa xen kẽ, đi theo 

vòng tròn. Cách thực hiện động tác múa như sau: Chân phải làm trụ, chân trái 

đưa thẳng về phía trước, tiếp đó chân phải nhảy lên 03 bước kết hợp với 02 

bàn tay úp vào nhau, lấy cổ tay làm trụ, đầu ngón tay đặt ngược chiều nhau, 

xòe hình cánh quạt đặt ở phía trước - ngang đầu người múa. Khi chân phải 

nhảy lên thì tay phải hướng về phía trước. Ngược lại, khi chân trái làm trụ 

nhảy lên thì chân phải đưa thẳng về phìa trước, tay ở trên cũng xoay chuyển 

sang tay trái hướng về phía trước. Âm nhạc hỗ trợ cho điệu múa này là các 

nhịp trống, chiêng, mỗi động tác múa được thể hiện trong 03 nhịp rồi chuyển 

động tác hoặc đổi bên. 

+ Múa vòng (Tẹ kưn vong do) 

Đây là điệu múa tương đối quen thuộc của rất nhiều dân tộc vùng Tây 

Bắc, đặc biệt tiêu biểu đối với dân tộc Thái. Tuy nhiên, người Khơ Mú cũng 

sử dụng múa vòng (tức xòe vòng theo tiếng Thái) là một điệu múa truyền 

thống của dân tộc mình. Cũng vì hiện nay Xòe vòng trở lên phổ biến với tất 

cả các dân tộc vùng Tây Bắc cho nên rất khó xác định xòe vòng của người 

Khơ Mú xuất hiện từ khi nào, bắt nguồn từ sự sáng tạo của người Khơ Mú 

hay tiếp thu có chọn lọc từ các dân tộc khác. Điều dễ nhận thấy điệu múa này 

có sức hút và tầm ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng vì điệu múa đơn giản, ai 
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cũng có thể tham gia để  hòa mình vào không khí đầm ấm, tươi vui và khẳng 

định mình trước vũ trụ và sự hùng vĩ của thiên nhiên Tây Bắc. 

Ở lễ hội của người Khơ Mú phần múa vòng luôn là phần cuối cùng của 

lễ hội, mọi người tay trong tay cùng chung nhịp xòe luôn tạo được nhiều cảm 

xúc cho những người tham gia. 

Múa vòng (Tẹ kưn vong do) được diễn ra trên một khoảng sân rộng, 

mọi người nắm tay nhau cùng bước theo nhịp xòe, cùng xoay một chiều theo 

nhịp trống, chiêng. Múa vòng thường di chuyển theo chiều kim đồng hồ - từ 

trái qua phải. Động tác của múa vòng bắt đầu từ chân trái bước chéo lên, chân 

phải bước theo, tay đưa lên cao rồi nhún. Nhịp tiếp theo là chân phải bước 

xuống, chân trái rút về, tay hạ xuống thấp rồi nhún. Cứ như vậy mọi người 

nắm chặt tay nhau, đưa bước chân nhịp nhàng và trao cho nhau ánh mắt, nụ 

cười thân thương, trìu mến như một sự khích lệ, động viên và truyền cho nhau 

sức mạnh, niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp. 

Đây là điệu múa thể hiện tình đoàn kết, tính cộng đồng cao bởi không 

phân biệt tuổi tác, giới tính. Niềm vui và hạnh phúc của cộng đồng như được 

thăng hoa khi tham gia múa vòng. 

Về đội hình múa vòng: Khi tiếng trống, tiếng chiêng khai hội vang lên 

như mời gọi mọi người cùng hân hoan đến với vòng xòe, mọi người nắm tay 

nhau múa thành vòng tròn. Vòng xòe ban đầu hẹp và dần được mở rộng. 

Vòng xòe khi đông người sẽ tự tách thành hai - ba vòng xòe đồng tâm chuyển 

động cùng chiều hoặc ngược chiều nhau, nam nữ, già trẻ đứng xen kẽ nhau để 

xòe.  

Về động tác của múa vòng gồm 02 bước chính và 02 bước phụ. Bước 

thứ nhất tiến, chân sau bước lên ngang với bàn chân trước dậm nhẹ rồi lùi 

chân sau, chân trước rút về ngang với bàn chân sau dậm tiếp theo nhịp. Cùng 

với nhịp chân, bàn tay được nắm chặt vào nhau rồi nâng lên hạ xuống tiến 

hành đồng thời phụ họa với bước chân dậm nhẹ (tức khi chân bước lên thì tay 

cũng đưa lên), lúc tiến, lúc lùi theo nhịp của trống chiêng.  Người tham gia 

múa có thể đi vòng tròn sang phải hoặc vòng tròn sang trái - nếu đi sang phải 

thì bước chân trái lên trước, chân phải bước theo đồng thời tay vung lên, chân 

nhún; tiếp đến chân phải lùi, chân trái rút theo, tay đưa xuống, chân nhún. 

Ngược lại, nếu đi sang trái thì bước chân phải lên trước, chân trái bước theo 

đồng thời tay vung lên, chân nhún; tiếp đến chân trái lùi, chân phải rút theo, 
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tay đưa xuống, chân nhún. Các động tác cứ như vậy được lặp đi lặp lại nhiều 

lần. 

3.2. Trang phục dân tộc Khơ Mú 

Trang phục múa của người Khơ Mú là trang phục thường ngày có kết 

cấu rất giống với trang phục của người Thái. Bộ trang phục của đàn ông Khơ 

Mú gồm quần, áo ngắn và áo dài, khăn, túi vải...  

Quần may kiểu chân què, cạp lá tọa bằng vải bông nhuộm chàm. Họ 

mặc áo cánh ngắn y như áo của người Thái.  Áo may bằng vải sợi bông màu 

chàm, cổ cao, cúc cài bên nách phải, áo may hơi thắt phía eo, hai vạt xòe 

rộng, gấu lượn vòng cung. Túi vải cũng là thứ trang phục tùy thân của người 

đàn ông, khi ra ngoài họ thường mang theo. Túi may từ vải tự dệt, trên mặt và 

quai túi có trang trí hoa văn với nhiều màu sắc. 

Bộ nữ phục Khơ Mú gồm váy, áo cánh ngắn, thắt lưng, khăn đội đầu...  

Váy may hình ống, khi mặc gấp phần vải thừa ra phía trước. Áo ngắn may 

bằng vải sợi bông nhuộm chàm, may kiểu xẻ ngực, cổ thìa, cúc vải, tay áo bó 

sát cánh tay, vạt áo ngắn chỉ vừa chấm eo. Hai nẹp áo ngực được đáp thêm 

dải vải màu trên đó có đính hàng đồng tiền, hạt cườm. Hàng khuy bạc to bản 

từ cổ xuống gấu áo, cài khít hai nẹp áo lại với nhau, chính sự trang trí nẹp áo 

và hàng khuy bạc này đã tạo nên nét phân biệt giữa áo cánh Khơ Mú và Xửa 

cóm của phụ nữ Thái. 

3.3. Đạo cụ trong múa 

Nét đặc trưng trong Nghệ thuật múa của dân tộc Khơ Mú đó là sử dụng 

các đạo cụ từ những nguyên liệu tự nhiên như ống tre, ống nứa. Điều này xuất 

phát từ tập tục sinh hoạt trong đời sống từ xưa tới nay luôn gắn liền với yếu tố 

rừng tự nhiên. Tổ tiên của tộc người này cũng khởi điểm bằng cuộc sống săn 

bắt, hái lượm. Họ sống dựa vào tự nhiên, khai thác nguồn nguyên liệu sẵn có 

ở trong rừng, trong đó tre, nứa là những nguyên liệu gắn với đời sống: từ 

nguyên liệu để làm nhà, các vật dụng trong sinh hoạt, trong lao động, lấy 

măng tre để làm thức ăn - măng là món ăn khá phổ biến và giữ vai trò quan 

trọng trong đời sống của đồng bào. Tre, nứa không chỉ có giá trị trong đời 

sống vật chất mà còn khẳng định giá trị trong đời sống tinh thần - đó là trở 

thành đạo cụ trong các điệu múa tạo nên nét độc đáo và đặc trưng đối với 

nghệ thuật trình diễn dân gian. 
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Tiêu biểu có thể kể đến đó là Tăng bẳng, tăng bu, tuỳ từng dân tộc mà 

tăng bu, tăng bẳng có chiều dài, chiều rộng khác nhau. Dân tộc Khơ Mú thì 

chọn những ống tre thẳng, dài khoảng 1m - 1,5m, đường kính  rộng 8 - 15 cm.  

Người Kháng chọn cây tre có đường kính thân khoảng từ 4- 6cm, dài khoảng 

từ 1,4m- 1,6m.  

 Tăm đao hay Tỏi điểng, Hưn mạy là ống nứa có đường kính từ 3 - 4 

cm, dài 60 cm, có một đầu dài độ 25cm được vát 2 bên cạnh để tách ống 

thành 2 mảnh. Để chế tạo loại nhạc cụ này, những người phụ nữ phải vào 

rừng chọn lựa những cây nứa thẳng, đẹp và không quá già. Họ chặt một đoạn 

cây vừa ý sao cho một đầu giữ lại phần mấu, đầu kia bỏ mấu, giữ lại thân ống 

nứa, phía trên đầu của mấu người ta đục 02 lỗ nhỏ nằm ở hai bên đối xứng 

nhau, Phần phía đầu không có mấu người ta vát nhẹ hai bên thân ống tạo 

thành trạc hình chữ “U” dài khoảng 25 - 30 cm, giữa hai cánh trạc có xẻ một 

khe nhỏ vào thân ống để kẹp một sợi chỉ nhỏ, sợi chỉ này cũng có tác dụng 

điều tiết âm thanh.  

Sử dụng “sạp” trong múa: Để tổ chức múa sạp, người ta chuẩn bị hai 

cây tre lớn, chắc và đủ dài làm sạp chính, cùng với nhiều cặp sạp con nhỏ 

hơn.  

Riêng với dân tộc Khơ Mú, họ có đạo cụ múa rất đặc biệt đó là gậy 

chọc lỗ tra hạt được sử dụng trong múa sạp. Do phải sống ở những vùng khó 

khăn nên việc phát nương làm rẫy tra hạt là công việc chính của họ, công việc 

chọc lỗ tra hạt được tiến hành đầu tiên bằng công việc chọn cây gỗ tốt, họ 

phải vào rừng chọn những cây gỗ tốt to vừa tay người cầm chiều dài khoảng 2 

đến 3 mét, (tiếng Khơ mú gọi là cây Itờ rất cứng và chắc) nếu gậy dài 3 mét 

thì sẽ dùng được khoảng 2 mùa nương, và chính những cây chọc lỗ tra hạt hạt 

này được dùng để múa sạp trong nghi lễ cầu mưa. 

3.4. Nhạc cụ 

 Nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Khơ Mú khá phong phú và độc 

đáo, gồm bộ nhạc khí (sáo dọc ba lỗ, sáo dọc bốn lỗ, sáo ngang, khèn bè); bộ 

gảy (đàn trống, đàn môi); bộ gõ (ống gõ, ống giỗ, cồng chiêng). Các loại nhạc 

cụ thường được dùng vào các dịp lễ tết, cưới xin, mừng nhà mới, hay những 

dịp lễ hội của cộng đồng. 

Nhạc cụ được sử dụng trong múa của các dân tộc ưa thích sử dụng các 

nhạc cụ tự thân vang và nhạc cụ hơi có lưỡi gà rung tự do. Tiêu  biểu là trống, 

chiêng, ống gõ, tăm đao, các loại sáo…. 
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Âm nhạc phổ biến nhất trong múa dân tộc Khơ Mú đó nhạc cụ tạo ra 

âm nhạc để dẫn dắt người múa theo những nhịp điệu, tiết tấu riêng như: Ống 

gõ, tăm đao. Cụ thể như múa dỗ ống thì các ống tre được gõ xuống nền nhà 

sàn hay mặt gỗ để tạo âm thanh, nhịp điệu trong múa; múa tăm đao cũng vậy, 

tăm đao khi được người phụ nữ sử dụng để đi nương, đi rừng tạo âm thanh 

vui tai và còn được sử dụng để múa (có 02 trường hợp, thứ nhất là làm đạo cụ 

để múa mà không quan tâm đến sử dụng, điều chỉnh âm thanh; thứ 02 là làm 

nhạc cụ vì tăm đao có những lỗ để điều chỉnh âm thanh, người sử dụng biết 

cách điều chỉnh âm thanh như điều chỉnh các nốt nhạc để tạo ra nhạc điệu cho 

người múa. Có thể dùng một tam đao chính để tạo ra âm nhạc đệm cho tốp 

múa hoặc tất cả những người sử dụng tam đao khi múa cùng hòa nhạc một 

cách đồng điệu kết hợp với những động tác múa mềm mại, uyển chuyển). 

Trống: Là nhạc cụ thuộc bộ gõ của Khơ Mú và ảnh hưởng văn hoá 

người Thái, trống của người Khơ Mú có rất nhiều nét tương đồng với trống 

của dân tộc Thái, thậm chí mượn, sử dụng trống của người Thái. 

Một cái trống tốt phải trải qua nhiều công đoạn từ chọn nguyên liệu, 

cách căng mặt trống,… đòi hỏi người làm trống ngoài kinh nghiệm, phải có 

được bàn tay và đôi tai tốt mới có thể thẩm âm được chiếc trống có độ âm 

vang trầm bổng cần thiết. Trống chỉ được dùng trong dịp tết, lễ cúng.  

Chiêng: Thường được làm bằng đồng thau hình tròn như chiếc nón 

quai thao, khoảng từ 20 cm đến 60 cm, ở giữa có hoặc không có núm. Người 

ta dùng dùi gỗ có quấn vải mềm (hoặc dùng tay) để đánh cồng, chiêng. Cồng, 

chiêng càng to thì tiếng càng trầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao. Nghệ nhân 

chỉnh chiêng hay người điều khiển giàn chiêng là nhạc công giỏi, có khả năng 

thẩm âm, biết phát hiện và chỉnh sửa thanh âm nhạc điệu của từng chiêng để 

đạt được âm thanh chuẩn của cả giàn chiêng.  

Sáo: Gồm 2 loại: sáo dọc là loại nhiều lỗ và sáo ngang là loại có 2 lỗ. 

Sáo được chế tác từ ống nứa (tlà) dài khoảng 60 đến 70 cm, có đường kính 

khoảng 2 cm. Khi thổi tay phải nâng ống sáo đồng thời dùng ngón tay để điều 

chỉnh âm thanh. Âm thanh dài hay ngắn là phụ thuộc vào hơi thở và sự điều 

khiển của ngón tay. 

Với người Khơ Mú: một nhạc múa rất riêng biệt, độc đáo đó là pí tót 

(sáo mũi) - tức người thực hành có khả năng vừa thổi sáo bằng mũi vừa kết 

hợp đưa tay múa những động tác nhẹ nhàng, xoay người di chuyển tạo sự sinh 

động cho người xem.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Cm
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Đàn môi: Đàn môi được làm bằng 1 miếng đồng dát mỏng hay 

mảnh tre vót mỏng tạo dáng chiếc lá tre. Người ta cắt một chiếc lưỡi dài theo 

chiều thân đàn, phần đầu lưỡi rời ra chỉ còn phần gốc dính vào thân đàn. 

Chiếc lưỡi này là bộ phận rung của nhạc cụ. Phần cuối thân đàn có buộc 1 sợi 

dây hay có 1 tay cầm. Khi thổi người ta giữ sợi dây hay tay cầm bằng tay trái, 

đặt đàn cách đôi môi một chút, đủ để không chạm vào răng. Ngón cái của tay 

phải bật vào đầu đàn khiến lưỡi rung lên, chuyển động đến khoang miệng và 

vang lên trong khoang miệng. Khi thay đổi khẩu hình âm thanh sẽ phát ra 

khác nhau, tuy nhiên khối lượng âm không nhiều, cao độ không chuẩn, hơi 

nhòe và nghe âm thanh nhỏ không có sức vang xa. 

Nhị: Gồm 2 loại: nhị có bầu tròn và nhị có bầu dài. Nhị được làm băng 

thân gỗ nhẹ, được gọt cẩn thận, đầu nhị hơi cong. Bầu nhị được làm bằng quả 

bầu già hoặc được làm bằng ống tre già, dùng bọng đía của con trâu hoặc bò 

phủ lên rồi phơi khô. Bầu nhị có vai trò là hộp cộng hưởng để cho âm thanh 

được to. Thân nhị có 2 đến 3 cần điều khiển cho dây nhị được căng hay lỏng, 

dây được làm bằng dây dù, nhị có 2 dây. Cần nhị là một que làm bằng thân 

cây giang, mền dẻo, dây cảu cần nhị được làm bằng đuôi ngựa, lấy khoảng 10 

đến 15 đuôi ngựa chập lại buộc vào 2 đầu cần nhị sao cho cần nhị được cong 

hình bán nguyệt. Khi kéo nhị họ thường bôi dầu hỏa vào dây cần để tiếng kêu 

được to và thanh. Nhị được chới trong tất cả các hình thức sinh hoạt của 

người Khơ Mú, đặc biệt trong gia đình có người chết, người nhà thường kéo 

nhị để khóc người đã mất. 

Như vậy có thể thấy âm nhạc là một trong những yếu tố không thể thiếu 

trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc, các nhạc cụ chủ yếu gắn với quá 

trình lao động, họ đã phát hiện và chế tạo thành công các loại nhạc cụ để phục 

vụ đời sống tinh thần của họ. Hiện nay các dân tộc lưu giữ được một số nhạc 

cụ truyền thống như: Sáo (tót), Nhị (từn hếc), đao đao, đàn môi (chrông),… 

Số nghệ nhân biết sử dụng nhạc cụ truyền thống ở mỗi bản còn ít, chủ yếu là 

các cụ già trong bản, ngoài ra thế hệ con cháu cũng đang dần dần tiếp cận và 

học cách thức chơi các nhạc cụ truyền thống này. 

3.5. Không gian thực hành múa 

Thực hành tại những không gian văn hóa truyền thống. Múa dân gian 

các dân tộc Môn Khơ Me phản ánh tính địa phương của vùng, miền của 

không gian cư trú và cũng chính là không gian văn hóa riêng ở mỗi cộng đồng 

dân tộc của vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Ở Điện Biên, nơi nào có nhà sàn, 
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có khăn piêu, áo cóm, áo chàm là ở đấy có văn nghệ bản mường có múa. Dù 

khi lao động ở dưới ruộng hay trên nương, có đám cưới, lên nhà mới, là có 

những vòng xoè đoàn kết. 

Có một đặc điểm điển hình trong trình diễn các loại hình dân ca, dân 

vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số Điện Biên là ở mọi không gian sinh hoạt: 

Trong không gian chung của thôn/ bản phổ biến là nơi sinh hoạt của cả cộng 

đồng - sân chơi chung trong dịp hội hè, lễ tết. Những không gian không thể 

thiếu và từng tồn tại hàng thế kỉ trong làng bản. Chỉ là những khoảng đất 

trống. Những nơi này là của chung cộng đồng, dành cho mọi thành viên trong 

làng, không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội, là không gian cộng cảm 

của nhiều thế hệ.  

Bên cạnh đó là ở những không gian thiêng, nơi thường diễn ra các nghi 

lễ như Lễ cầu mưa, Lễ Xên Pang ả, Lễ hội Pang phóng… Điểm chung của 

những không gian này là chúng thường thuộc quyền sở hữu của cả cộng đồng 

mà trong khi thực hành nghi lễ, đồng thời có thực hành diễn trình diễn múa 

dân gian. 

Lễ cầu mưa của người Khơ Mú là di sản tiêu biểu mà cộng đồng duy trì 

thực hành và gìn giữ. Thông qua Lễ cầu mưa đã hiện ra một bức tranh sinh 

động phản ánh tri thức dân gian về sản xuất nông nghiệp, khát vọng về cuộc 

sống ấm no, hướng tới tương lai với những điều tốt đẹp; đặc biệt thể hiện 

được tính cố kết cộng đồng, phát huy khả năng thực hành và sáng tạo về văn 

hóa, nhiều loại hình di sản được bảo tồn như các nghi thức, nghi lễ, trang 

phục truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian qua những lời ca, điệu múa 

hòa quyện cùng âm thanh của nhạc cụ, đạo cụ mang đậm chất Khơ Mú.  

Pang Phoóng là lễ hội phản ánh một hiện thực trong đời sống tâm linh 

cộng đồng người Kháng: Lấy cội nguồn tiên tổ làm nền tảng để rèn dưỡng 

tâm, đức và nguyện cầu tổ tiên phù hộ độ trì cho dòng họ vạn sự may mắn. 

Cho đến nay, lễ hội Pang Phoóng vẫn giữ được bản sắc riêng, luôn hiện hữu 

trong đời sống cộng đồng dân tộc Kháng, có tác động tích cực đến việc giáo 

dục thế hệ trẻ, góp phần xây đắp nên sự gắn kết cộng đồng, bảo tồn những 

nền tảng, tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân tộc. 

4. Nghệ thuật múa dân gian dân tộc Dao 

Dân tộc Dao Điện Biên cư trú chủ yếu ở 03 huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ 

và Mường Nhé và rải rác một số hộ, nhân khẩu tại địa bàn các huyện, thị như: 

Mường Lay, Mường Chà, TP. Điện Biên Phủ. Họ lập thành từng thôn, bản 
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sống tập trung hoặc xen kẽ với các dân tộc khác. Dân tộc Dao Điện Biên gồm 

03 ngành là Dao Đỏ, Dao Khâu và Dao Quần chẹt. 

Người Dao thường chọn những nơi địa hình hiểm trở, có rừng già, khí 

hậu nhiệt đới, phù hợp với việc phát triển lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp 

và làm lúa nước, nương rẫy và cũng để làm nhà, dựng bản. Người Dao sống 

chủ yếu bằng trồng lúa nương và lúa nước với kỹ thuật canh tác tiến bộ; họ 

phát triển nương rẫy nhưng vẫn bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý.  

Múa dân gian dân tộc Dao gồm 3 loại hình múa đó là múa chuông, múa 

chũm chọe và múa trống với đặc trưng cơ bản là những động tác múa nhịp lẻ 

phổ biến với những tư thế tạo hình múa gấp khúc cơ thể, tính chất múa chắc 

khỏe. Hầu như các động tác múa trong hệ thống đều là những động tác múa 

được sưu tầm trong nghi lễ tâm linh của dân tộc Dao. Phần múa chuông với 

những động tác múa khỏe khắn 1 tay phải cầm chuông tay trái cầm phách. 

Nhịp đặc trưng là nhịp lẻ và những tạo hình gẫy gập.  

4.1. Các điệu múa cơ bản 

+ Múa chuông 

Múa chuông là điệu múa linh thiêng, thường sử dụng trong các nghi lễ 

tâm linh của cộng đồng. Là một trong những điệu múa chính và đặc sắc trong 

các nghi lễ linh thiêng của đồng bào Dao như: Lễ Tủ Cải (hay còn gọi là lễ 

cấp sắc, nghĩa là lễ trưởng thành, đặt tên âm), Tết nhảy, Tết Thanh minh, rằm 

tháng Giêng, tháng Bảy đều có múa chuông… Đặc biệt, múa chuông trong 

Tết nhảy là lễ tạ ơn tổ tiên, Bàn Vương đã bảo vệ cuộc sống gia đình, dòng 

tộc, mong tổ tiên che chở cho mọi thành viên trong gia tộc mạnh khỏe, làm ăn 

phát đạt, phù hộ cho dân bản có cuộc sống no ấm, yên vui.  

Khi tổ chức điệu múa chuông mọi người đều chuẩn bị rất chu đáo để 

các bậc tiên vương ưng thuận sớm cho dân bản thực hiện các nghi lễ tiếp theo. 

Ban đầu thực hiện nghi lễ múa chuông để xin thần tiên ban lộc, sau làm lễ lên 

quan và chuyển tiền cho các vị thần tiên xin cho dân bản được vui chơi. Nghi 

lễ xong các chàng trai người Dao say mê trong điệu múa chuông rộn rã, vui 

tai và hết sức sinh động.  

Múa chuông dành cho cả nam và nữ, mỗi đợt múa chuông có từ 6 

người tham gia trở lên, càng đông càng vui. Khi múa, người múa một tay cầm 

thanh đóm, một tay cầm một chiếc chuông để đánh nhịp, đồng thời kết hợp 

các động tác nhún chân mềm mại, duyên dáng. Thực tế múa chuông là điệu 
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múa khó và đòi hỏi những nghi thức khắt khe. Trong điệu múa này, chiếc 

chuông nhỏ bằng đồng có chuôi là đạo cụ chính để người múa cầm, kết hợp 

với một số đạo cụ phụ như trống con, đàn nhị, sáo… tạo thành nhạc điệu nhịp 

nhàng nhưng rộn ràng, khỏe khoắn, đưa bước chân các chàng trai, cô gái Dao 

nhún nhảy theo điệu múa. 

Các điệu múa diễn tả quá trình mở đường, vượt đèo leo đốc, bắc cầu 

đưa đón các thần linh và tổ tiên về dự lễ cùng gia chủ; reo hò trước sự đuổi 

bắt, nghịch ngợm của những con ma rừng dưới sân vườn, trên sàn nhà gia chủ 

mải chơi chưa muốn ra về. Điệu nhảy chào tổ tiên với động tác nhảy một 

chân, đầu cúi với ngón tay trỏ giơ cao trước ngực, điệu múa mời các tiên nữ 

giáng trần, mô phóng dáng cò bay mềm mại nhịp nhàng, khoan thai, điệu múa 

thể hiện dáng đi của hổ, cùng các điệu múa võ đi săn, động tác chân bao gồm 

hai bước nhún tại chỗ, một bước tiến lên lại một bước đặt chân và ngược lại. 

Tiếp đến là bước quay ngang, di động sang phải, sang trái, đó là điệu bắt ba 

ba con vật cúng tổ tiên cánh tay múa theo nhịp nhún của chân lúc vung lên lúc 

hạ xuống theo nhịp trống, chiêng. 

Những chiếc chuông được lắc mạnh tạo thành nhịp đều đặn, những sợi 

tua mầu được tung lên, hạ xuống, lượn tròn thật nhịp nhàng, sinh động và đẹp 

mắt. Xem múa chuông, ta có cảm giác như những chùm tua mầu tung tăng, 

nhảy nhót giữa không gian cùng tiếng chuông thôi thúc... như lòng người háo 

hức, hân hoan. Xem múa chuông, người am hiểu nghệ thuật cũng phải thán 

phục vì người Dao đã tạo nên tiết tấu múa bằng nhịp 5/4 và nhịp 7/4 - đó là 

loại nhịp ''phức'' của âm nhạc hiện đại. Độc đáo hơn, từng loại nhịp (5/4 hoặc 

7/4) lại không kéo dài mà thường đan cài với nhau thành từng cụm: cứ hai 

nhịp 5/4 lại đến một nhịp 7/4 và thỉnh thoảng lại xen vào một số nhịp 4/4 mở 

đầu cho các đoạn múa lớn. 

Điệu múa chuông của người Dao với ý nghĩa thần tiên chính là thế lực 

vô cùng quan trọng bảo trợ cho cuộc sống của con người và các vị thần là 

người che chở, phù hộ cho dân bản có cuộc sống no ấm yên vui. Đồng bào 

Dao quan niệm, nam thanh niên người Dao thì phải biết múa chuông. Trong 

tất các nghi lễ quan trọng của đồng bào Dao như đều có múa chuông.  

+ Múa chũm choẹ 

Múa chũm choẹ diễn ra phố biến, điển hình nhất tại Tết nhảy của người 

Dao. Tết nhảy. Tết nhảy theo tiếng Dao gọi là "Nhiàng chầm đao”. Đây là tết 

riêng của mỗi gia đình, cũng mang tính dòng họ. Nghi lễ này nhằm mục đích 



84 
 

luyện âm binh cho bộ tranh đại đường và cúng Bàn Vương để bảo vệ cuộc 

sống và sinh hoạt của gia đình. Vì vậy nó mang màu sắc tín ngưỡng tôn giáo 

rất rõ nét, là ngày tết ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời của mỗi người 

Dao. Cùng với đó qua dịp tết này, đồng bào trao truyền được nhiều bài cúng, 

bài múa cho các thế hệ sau. Tết nhảy tuy mang màu sắc tôn giáo nhưng màu 

sắc văn nghệ khá đậm nét. Sàn múa hát thực sự là sân khấu sinh hoạt văn hóa 

- văn nghệ của gia đình, của dòng họ và của xóm làng. 

Mở đầu Tết nhảy, thầy cả đứng đọc to cho mọi người nghe về nguồn 

gốc của tết nhảy và cũng là đọc lại lịch sử cho tổ tiên chứng kiến. Cùng lúc 

đó, thầy phụ đứng lên múa cùng tốp từ 8 đến 10 người và có thể đông hơn 

(không hạn chế số lượng). Mỗi người múa tay đều cầm cờ, trống chiêng, 

chũm chọe, ... múa theo điệu quay. Những người múa không phân biệt lứa 

tuổi, bất cứ ai cũng có thể tham gia không kể người già, trẻ em, người trong 

làng, ngoài làng, người ngoài họ hay người trong họ. Đây là điệu múa có tính 

chất dạo đầu của tết nhảy. 

Múa chũm choẹ thể hiện rõ nhất tại điệu múa “Pẻo tộ” (múa rùa hay 

còn gọi là múa ba ba). Nội dung điệu múa này diễn tả quá trình: chuẩn bị, tìm 

kiếm rùa, đuổi rùa, bắt rùa, thịt rùa,… để dâng lên các thần. Đội múa lấy 

người lẻ nhưng không quy định rõ số lượng, người ta cho rằng càng đông 

người múa càng đem lại nhiều may mắn cho dòng họ. Trong khi múa thì 

những người ở ngoài đánh trống, chũm choẹ, thanh la, não bạt tạo không khí 

vui nhộn. Phần múa chũm chọe diễn ra trên nhịp chẵn với hai tính chất nhanh 

nhộn và phần chậm ở những động tác múa lễ. Tất cả các điệu múa đều rất độc 

đáo, mang tính hình tượng cao. Động tác múa được thực hiện chính xác, liên 

tục, khéo léo, tinh tế và độc đáo. Người xem không nhận thấy sự thay đổi 

giữa các điệu múa mà có cảm giác như đang xem một tổ hợp các điệu múa cổ 

truyền vừa kỳ ảo vừa tưng bừng của tộc người Dao. Múa ở đây có sự đan xen 

hòa quyện giữa yếu tố lao động trần thế và tôn giáo thể hiện sự giao hòa giữa 

hai thế giới. Trong Tết nhảy, mỗi người phải nhảy múa đến hàng trăm lượt, 

múa liên tục cả ngày cả đêm, ai mệt thì ra, người khác sẽ thay thế. Trong các 

điệu múa đó thì điệu múa đặc trưng, vui nhộn nhất là điệu múa rùa. Múa rùa 

diễn ra trong không khí vui tươi, những động tác múa nhịp nhàng, khỏe khoắn 

của các chàng trai miêu tả lại việc đuổi  rùa, tìm rùa, bắt rùa, giết rùa. Múa rùa 

là một nét đẹp, thể hiện tính phồn thực và mối giao hòa trong cộng đồng dân 

tộc. 
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Bên cạnh múa trong các dịp lễ, tết, múa chũm choẹ cũng thường xuyên 

xuất hiện trong các dịp sinh hoạt cộng đồng tại các bản người Dao. 

+ Múa trống 

Trống đất được sử dụng trong những sự kiện quan trọng về mặt văn 

hóa, tâm linh của người Dao như Lễ Tủ Cải (lễ cấp sắc), lễ làm chay (làm ma 

khô), trong các dịp vui, ngày hội văn hóa của cộng đồng. Khi đánh trống, 

“nhạc công” dùng bàn tay vỗ theo nhịp vào mặt da ở đầu hình phễu, dùng 1 

que nứa/tre gõ vào mặt da ở đầu hình cầu, tạo ra thanh âm. Một đầu tạo nên 

âm thanh trầm ấm, một đầu tạo nên âm thanh vang vọng. Sự kết hợp giữa âm 

thanh hai đầu trống bởi bàn tay người đánh trống tạo nên nét rất riêng của 

trống đất, vừa có tiếng trống âm vang, vừa có tiếng gõ tạo nhịp điệu lúc khoan 

thai, khi dồn dập. 

Múa trống của người Dao chỉ dành cho nam giới. Từ xưa, trống đất chỉ 

dùng trong các nghi lễ quan trọng của người Dao. Đối với các nghi lễ này chỉ 

thầy cúng và nam giới mới được tham gia, bởi đàn ông là chủ trong gia đình, 

dòng họ và có vai trò quan trọng. Vì lẽ đó, người đánh trống đất, múa trống 

đất trong các nghi lễ đương nhiên phải là đàn ông. Hơn nữa, chiếc trống đất 

rất nặng nên phụ nữ cũng khó lòng vừa đeo vừa đánh trống và múa. 

Múa trống đất trong các nghi lễ của người Dao được biết đến có 8 bài 

múa quan trọng. Bài Sếu panh: Để chiêu binh mã về múa cho gia tiên; bài Tìu 

chày (múa nhảy gà): Mời gia tiên về hưởng lễ, tiêu trừ vận hạn cho khỏi ám 

vào gia đình; bài Dèo rằn: Múa thỉnh chào gia tiên về hưởng lễ, phù hộ cho 

gia đình may mắn); bài Sang té (múa que): Đuổi tà, đánh tà trong lễ lập tịch, 

làm chay; bài Pìu má láo hoan (múa sạp): Thỉnh gia tiên, thần thánh về hưởng 

lễ cho mọi sự thành đạt; bài Tìu vặt: Múa thỉnh chào gia tiên cùng nhau vui vẻ 

đến hưởng lễ; bài Tùi lành vềnh: Mời binh mã đến cày bừa cho gia tiên; bài 

Tìu sờ mạn nhặm sao panh (múa thu binh mã): Để thu binh mã về khi sắp hết 

đám. 

Tùy theo từng bài múa mà người đánh trống đất và các nhạc cụ đánh 

theo nhịp điệu và tốc độ nhanh, chậm khác nhau, tạo nên không khí thiêng 

liêng của nghi lễ. Khi múa trống đất thì người đánh trống, người đánh thanh 

la, người tham gia múa. Trang phục biểu diễn cũng là trang phục truyền thống 

dùng trong nghi lễ của người Dao là khăn, áo đỏ, áo vàng thêu hình hoa văn 

rất cầu kỳ. Mỗi điệu múa phản ánh các phong tục, tập quán, quan niệm của 

người Dao họ trong đời sống hàng ngày và đời sống văn hóa, tâm linh. 
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+ Múa nhảy lửa 

Múa nhảy lửa là hình thức múa độc đáo của đồng bào dân tộc Dao (ở 

bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) hay sử dụng trong 

Lễ nhảy lửa. Mỗi năm, đồng bào dân tộc Dao nơi đây sẽ lựa chọn một ngày 

tốt trong năm để tổ chức và thường vào cuối năm hoặc đầu xuân năm mới cầu 

thần Lửa mang lại sự ấm áp, mừng cho một vụ thu hoạch hoa màu vừa kết 

thúc và cầu thần linh phù hộ cho an khang thịnh vượng cũng như xua đuổi tà 

ma, bệnh tật. 

Khi giờ tốt đến, dưới sự chủ trì của thầy cúng chính trong bộ trang phục 

truyền thống của dân tộc Dao sẽ thực hiện các nghi thức cúng Lễ nhảy lửa 

trước bàn thờ tổ tiên và mâm lễ. Trước khi buổi lễ bắt đầu, một đống củi lớn 

đã được đốt lên ở khoảng sân rộng; cho đến khi nghi lễ cầu may, cầu phúc của 

thầy cúng xong, cũng là lúc củi cháy thành đống than hồng rực đỏ.  

Sau đó điệu múa nhảy lửa sẽ được diễn ra, đối tượng tham gia nhảy lửa 

chỉ được 8 người, có sư phụ yểm trợ thì mới được. Những người tham gia 

nhảy lửa phải đảm bảo điều kiện có sức khỏe bình thường, kiêng không ăn 

thịt chó, không ngủ với phụ nữ trong những ngày chuẩn bị nhảy lửa. Những 

người muốn được nhảy lửa ngồi hầu lễ phía sau thầy cúng, sau khi thầy cúng 

xin quẻ âm dương được thần lửa đồng ý, các chàng trai người Dao sẽ nhảy bật 

lên bằng cả hai chân và lao vào nhảy xung quanh và một số người sẽ nhảy 

chân trần qua đống than rực đỏ. Họ nhảy người nọ nối tiếp người kia các điệu 

múa sử dụng các động tác cả tay và chân kết hợp thể hiện sức mạnh của tướng 

quân âm binh, biểu dương tinh thần thượng võ và tái hiện lại đời sống sinh 

hoạt, lao động thường ngày của người dân, cả hai chân lao vào đống lửa, đạp 

bới. Mỗi người thường nhảy lửa trong vòng 3 - 4 phút, sau đó tiếp tục nhảy lò 

cò về làm lễ tại bàn thờ trước khi trở lại bình thường. 

Một số điệu múa khác trong Lễ nhảy lửa:  

+ Múa phụ “Tam nguyên an ham”, điệu múa này thầy múa đi trước 

đám thanh niên từ 8 đến 10 người, mọi người cầm cờ, tung cờ, phất cờ, múa 

những động tác khỏe mạnh, tượng trưng cho sức mạnh của âm binh.  

+ Điệu Múa chính “Nhiàng Chầm đao”, người tham gia đều đeo dao ở 

thắt lưng, cầm dao trên tay, múa với nhịp khỏe, mang tính chiến đấu trên nền 

nhạc trống, chiêng, chọe, chuông.  
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+ Điệu "Múa phát nương" tái hiện quá trình lao động của người Dao từ 

lúc phát nương đến lúc thu hoạch, phơi lúa, giã gạo, nấu cơm. 

+ Điệu "múa gà" được nối tiếp sau đó, mỗi người cầm một con gà 

trống, múa quanh cây cột dựng sẵn giữa sân. Kết thúc phần múa, thầy cúng 

chính ra sân thổi “tù” rồi khấn thần linh thực hiện các nghi lễ chiêu binh, thu 

thánh tướng, âm binh vào một thanh kiếm hoặc con dao găm đặt lên bàn thờ 

tổ tiên và cúng đốt tiền âm phủ, biếu vàng mã để các tổ tiên, các vị thần thánh 

trở về cõi tiên. 

4.2. Trang phục dân tộc Dao 

Khi múa, người Dao vận trang phục mới, đeo vòng, buộc dây trang trí ở 

lưng, đeo dây xà tích, quấn khăn lên đầu. 

* Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, ngành Dao 

Quần Chẹt: 

Trang phục nam:  

Ở trang phục nam giới của dân tộc Dao, ngành Dao Quần Chẹt rất đơn 

giản, không cầu kỳ, không hoa văn, họa tiết với gam màu chàm, đen là chủ 

yếu.  

Áo (Lui): Vải áo được dệt từ sợi của cây bông, nhuộm chàm, kiểu áo 

dài đến đầu gối, cổ tròn, xẻ ngực, cài cúc chéo ngực. Cúc thường được làm 

bằng bạc, đồng hoặc nhôm.  

Quần (Hấu): Từ xa xưa, quần nam giới của đồng bào Dao, ngành Dao 

Quần Chẹt được làm giống như quần của nam giới dân tộc Mông có dạng 

hình chân què, lá tọa, hai ống quần rất rộng, quần không dây dải rút. Dần dần 

theo thời gian và đến thời nay thì hai ống quần đã thu hẹp lại, quần không 

cạp, đũng quần rộng có như vậy mới dễ cử động trong mọi tư thế. 

Trang phục nữ:  

Một bộ trang phục nữ thường ngày của đồng bào Dao, ngành Dao Quần 

Chẹt gồm có áo (Lui), quần (Hấu), thắt lưng (Hấu lang). Trong bộ trang phục 

của người phụ nữ quan trọng nhất là chiếc áo được thiết kế dài đến gần đầu 

gối. Phụ nữ Dao, ngành Dao Quần Chẹt không mặc váy mà chủ yếu là mặc 

quần, ống quần hẹt dài đến mắt cá chân. 

* Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, ngành Dao 

Khâu, ngành Dao đỏ: Cơ bản giống nhau. 



88 
 

Trang phục nam: Sử dụng áo (Lui): là loại áo ngắn, không họa tiết hoa 

văn với gam màu chàm, đen. Quần (Hấu): có dạng hình chân què, lá tọa, hai 

ống quần không hẹp như quần nam của dân tộc Dao, ngành Dao Quần Chẹt.  

Trang phục nữ:  

Trang phục nữ thường ngày của đồng bào Dao, ngành Dao Khâu gồm 

có áo (Lui), quần (Hấu), thắt lưng (Hấu lang), tạp dề, khăn quấn đầu. Người 

phụ nữ Dao, ngành Dao Khâu cũng không mặc váy giống ngành Dao quần 

chẹt, mà chủ yếu là mặc quần, ống quần hẹp dài đến mắt cá chân. 

 Ngoài ra họ còn sử dụng khăn quấn đầu gồm 02 khăn màu chàm, một 

khăn có kích thước nhỏ quấn bên trong, còn một khăn có kích thước to hơn để 

quấn bên ngoài. 

4.3. Nhạc cụ, đạo cụ trong múa  

Trong các điệu múa chuông, múa chũm choẹ, múa trống thì các đạo cụ 

này đồng thời cũng là nhạc cụ. Thường kết hợp cùng nhau để tạo nên những 

âm thanh lúc linh thiêng, lúc tưng bừng, sôi động. 

* Chuông 

Người Dao sử dụng chuông bằng đồng, chủ yếu do bản làng, gia đình, 

dòng tộc tự chế tác. Đây là quả chuông nhỏ có đường kính khoảng 04cm, 

rỗng bên trong, tạo hình chiếc cốc úp ngược; có cán đồng để cầm tay và có 

quả lắc bên trong tạo âm thanh khi rung lắc chuông. 

Khác với các loại chuông trong Phật Giáo thường mang lại cảm giác 

thanh tịnh, hướng thiện, thức tỉnh giác ngộ thoát khỏi những đau khổ trong 

cuộc đời, chuông của người Dao lại mang đến không khí linh thiêng trong 

nghi lễ và tưng bừng, náo nhiệt trong điệu múa chuông khi vui hội. Theo quan 

niệm người Dao, tiếng chuông là sợi dây kết nối giữa con người và thế giới 

tâm linh để xin các bậc thần linh, quan trên về chứng giám, che chở phù hộ 

cho cộng đồng trong các nghi thức tín ngưỡng. 

Chuông được sử dụng trong các nghi lễ và hội của người Dao. Chính vì 

ý nghĩa tâm linh quan trọng đó nên người Dao rất coi trọng chuông. Thường 

chuông do người đàn ông trong gia đình bảo quản, khi không sử dụng thì để 

tại nơi trang trọng trong gia đình. 

* Chũm chọe  
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Chũm choẹ là nhạc cụ thuộc bộ gõ, là một nhạc khí tự thân vang dập 

phổ biến trên thế giới đồng thời cũng là một nhiều dân tộc, trong đó có dân 

tộc Dao. Đây đồng thời cũng là đạo cụ múa của dân tộc Dao Điện Biên. Đạo 

cụ này gồm hai tấm bằng đồng giống hệt nhau hình tròn dẹt như chiếc đĩa, 

một mặt hơi khum hình vòng cung, một mặt có núm để cầm tay. Chũm choẹ 

có đường kính từ 15 - 30cm, là đạo cụ dành cho cả nam và nữ. Trong biểu 

diễn múa chũm choẹ, người Dao thường gắn thêm tua rua sặc sỡ để tạo sự bắt 

mắt, sinh động cho các màn múa. 

Theo cách truyền thống, chũm choẹ thường do các nghệ nhân trong bản 

chế tác, được đúc dần từ phần núm rồi đến phần vành, qua nhiều 

bước tôi đồng để tạo thành hình dạng thô. Cuối cùng dùng búa để làm phẳng, 

mỏng bề mặt vành. Ngày nay đa phần người dân mua chũm choẹ có sẵn được 

chế tác bằng công nghệ và máy móc hiện đại. 

Âm thanh của chũm choẹ to, vang, cheng cheng hơi chói tai, khác nhau 

với mỗi cặp chũm choẹ phụ thuộc vào trình độ chế tác. Kích thước của chũm 

choẹ ảnh hưởng đến âm thanh của nó. Chũm choẹ lớn hơn thường có âm to 

hơn và kéo dài. Trọng lượng cũng quan trọng đối với âm thanh. Chũm chọe 

nặng hơn phát âm thanh tốt hơn. Chũm chọe mỏng có âm thanh tròn hơn, độ 

vang thấp hơn và rung nhanh hơn. 

Khi múa chũm choẹ, người chơi hai tay cầm hai núm, đập hai mặt 

chũm choẹ vào nhau tạo ra âm thanh; có lúc đập chéo xuống, chéo lên, hoặc 

chỉ là xoa chúng với nhau. Người múa kết hợp nhiều âm trầm, bổng khác 

nhau để tạo nhịp. Khi múa, họ đập chũm choẹ theo nhịp và theo uốn cổ tay, 

cánh tay mà tạo nên động tác. 

* Trống 

Trống vừa là đạo cụ, vừa là nhạc cụ trong các điệu múa trống. Trống có 

hình trụ, đường kính khoảng 25 - 30cm, cao khoảng 70cm. Trống có thân 

bằng gỗ, 2 mặt được làm từ da gia súc (chủ yếu là da trâu). Trống được đeo 

bên người và dùng dùi đánh, tay vỗ mặt trống. Múa trống dành cho nam giới 

và thường diễn ra dưới hình thức múa tập thể. 

Âm thanh của trống phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật chế tác và vật liệu 

sử dụng. Da làm mặt trống phải có độ mỏng cần thiết, trải qua nhiều công 

đoạn phơi nắng, treo gác bếp để có được độ đàn hồi và độ bền cần thiết. Tang 

trống được làm từ gỗ, đảm bảo mỏng nhẹ nhưng vẫn phải bền và chắc chắn. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%BAc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B4i&action=edit&redlink=1
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Người Dao quan niệm, tiếng trống biểu thị cho tín hiệu tình cảm của 

con người đối với thần linh. Trống trong đời sống văn hóa, tinh thần của 

người Dao có vị trí quan trọng. Tuy nhiên, không phải người Dao nào cũng 

biết làm trống, cũng không phải ở vùng nào có người Dao sinh sống thì cũng 

làm được trống. Đơn giản bởi vì làm trống cần rất nhiều kỹ thuật, kinh 

nghiệm và không dễ có thể học và làm.  

Cũng bởi làm trống là nghề gia truyền nên những bí quyết để làm được 

một chiếc trống tốt thường nằm trong kinh nghiệm của nghệ nhân, những bí 

quyết quan trọng như chỉnh âm cho trống, thuộc mặt trống... là bí quyết “cha 

truyền con nối”. Người biết chỉnh âm là người phải biết nghe. Kỹ năng nghe 

và thẩm định chất lượng âm thanh không thể truyền dạy bằng sách vở mà chỉ 

có thể nhờ kinh nghiệm và năng khiếu. Người làm trống, ngoài đôi tay khéo 

léo còn cần đôi tai tinh tế để nghe và chỉnh âm thanh của trống. Trống thường 

do nghệ nhân chế tác, phục vụ cho nhu cầu của bản và cả những bản xung 

quanh. 

4.4. Không gian văn hóa thực hành múa  

Các điệu múa chuông, múa chũm choẹ, múa trống, múa nhảy lửa đều là 

hình thức múa tâm linh, được diễn ra chủ yếu trong các nghi lễ của đồng bào. 

Tết nhảy, lễ lập tịch (cấp sắc, đặt tên cho người trưởng thành), tết thanh minh, 

tiễn đưa người mất, cầu mùa, nhảy lửa đều có múa chuông, múa chũm choẹ… 

Múa chuông, múa chũm choẹ, múa trống, múa nhảy lửa để cầu mong thần 

linh để bảo vệ cuộc sống gia đình, dòng tộc, cầu xin tổ tiên phù hộ, che chở 

cho mọi thành viên trong gia tộc mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Đặc biệt, múa 

chuông được coi như một nghi lễ tạ ơn tổ tiên, Bàn Vương - được coi là thuỷ 

tổ của người Dao đã cứu rỗi dân làng ngoài biển năm xưa. 

Người Dao vừa tin theo các tín ngưỡng nguyên thủy, các nghi lễ nông 

nghiệp (như cúng nương, cúng hồn lúa, cầu mùa...). Trong các nghi lễ theo tín 

ngưỡng của mình, họ trình diễn các điệu múa chuông, múa chũm choẹ, múa 

trống, múa nhảy lửa như một phần nghi thức để cúng bái, kết nối với các vị 

thần linh và thể hiện mong ước, nguyện vọng cầu an, cầu lạc của cộng đồng. 

Sau các phần nghi lễ, múa dân gian được người Dao thực hành trong 

phần hội để tạo không khí từng bừng, phấn khởi, tăng tính cố kết cộng đồng 

và giao lưu tình cảm với những người xung quanh. Nhảy múa đã thu hút đông 

đảo, tâm trí của toàn dân về dự lễ. 

5. Nghệ thuật múa dân gian dân tộc Hà Nhì 
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Dân tộc Hà Nhì là một trong 19 dân tộc của tỉnh Điện Biên. Đồng bào 

tự gọi mình là Hà Nhì, một số dân tộc khác trong vùng gọi người Hà Nhì 

bằng các tên gọi khác nhau như: Như người Cống gọi người Hà Nhì là À Khà, 

người Mông gọi là Maá, người Dao gọi là Kà Nía… Sau này, nhà nước đã 

thống nhất dùng tên gọi là Hà Nhì làm tên gọi chính thức cho đến ngày nay. 

Dân tộc Hà Nhì ở Điện Biên thuộc nhóm Hà Nhì hoa, gồm hai nhóm 

địa phương là: Nhóm Hà Nhì Cồ Chồ, nhóm Hà Nhì Lạ Mí. 

Theo số liệu điều tra năm 2019, ở Điện Biên có 4.555 người Hà Nhì, cư 

trú tập trung tại các xã Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải, Leng Su Sìn 

thuộc huyện Mường Nhé. 

 Theo tìm hiểu nghiên cứu, ở Điện Biên người Hà Nhì di cư từ Trung 

Quốc sang đã được khoảng trên 200 năm, thời gian đầu người Hà Nhì sinh 

sống tại đây chỉ có khoảng 5 - 6 hộ, sau một thời gian cư trú, họ lại quay trở 

về Vân Nam. Tuy nhiên do không chịu nổi ách áp bức bóc lột của chính 

quyền phong kiến Trung Hoa lúc bấy giờ người Hà Nhì đã quay trở lại Việt 

Nam, từ đây quá trình di cư của người Hà Nhì về Việt Nam tiếp tục diễn ra. 

Điện Biên có 2 nhóm chính là Hà Nhì Cồ Chồ và Hà Nhì Lạ Mí cư trú 

rải rác ở nhiều xã của huyện Mường Tè, sau khi tỉnh Lai Châu chia tách 

(tháng 01 năm 2004), một bộ phận dân tộc Hà Nhì đã thuộc về huyện Mường 

Nhé của tỉnh Điện Biên hiện nay ở các xã: Chung Chải và Sín Thầu. Từ năm 

2004 đến nay, thực hiện chế độ giãn dân ở các khu vực biên giới của Đảng và 

Nhà nước, các bản của người Hà Nhì được chia tách thành nhiều bản và thành 

lập các xã mới như: xã Leng Su Sìn được tách ra và thành lập từ xã Chung 

Chải vào năm 2009; xã Sen Thượng được tách ra và thành lập từ xã Sín Thầu 

năm 2009. 

5.1. Các điệu múa cơ bản 

 + Múa trống, chiêng 

 Đầu tiên phải kể đến là điệu múa trống chiêng, đây là điệu múa mang 

tính nghi lễ, thường múa vào dịp tết năm mới, cầu chúc cho dân làng và gia 

chủ làm ăn phát triển, bản làng yên vui, vạn vật sinh sôi phát triển. Khi đến 

chúc tết tại gia đình sẽ mở hội múa trống, chiêng ngay tại nhà, đội múa gồm 

cả nam nữ cả chủ và khách. Khi nhịp trống nhà chủ vang lên cũng là lúc đội 

múa bắt đầu động tác hai tay co lên chụm trước bụng, hai chân hơi nhún về 

phía trước bắt đầu xoay từ bên trái 3 vòng rồi lại quay ngược lại ba vòng bên 
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phải. Tay và chân cùng múa chung một nhịp, khi quay bên nào thì chân đó 

mở một khẩu độ khoảng 10-12 cm phối hợp cùng hai cánh tay. Cứ như vậy 

tập thể múa hình thành một vòng tròn, theo nhịp trống chiêng cùng vui mừng 

chúc tết cho gia chủ, cầu chúc năm mới gia đình làm ăn gặp nhiều may mắn, 

phát triển hơn năm cũ. 

 + Múa ống nước (tum bò sò) 

 Ống nước được làm bằng một đoạn thân cây nứa, dài khoảng từ 1 m - 

1,5 m, tượng trưng cho ống lấy nước của đồng bào. Do đó, khi múa các động 

tác thường mô phỏng các hoạt động sinh hoạt của việc lấy hứng nước, gánh 

nước vào nhà, lên nương rẫy...cùng với việc di chuyển, xoay chiều, biến đổi 

đội hình cùng hòa với âm thanh, nhịp điệu trống chiêng tạo nên điệu múa vui 

nhộn, thu hút lôi cuốn người xem. Điệu múa này thường có nam nữ thanh 

niên kết hợp biểu diễn. Qua điệu múa này tạo cảm giác cho người xem sự 

đoàn kết, vui vẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, trong lao động sản xuất. Vào 

dịp tết, trong các buổi trình diễn văn nghệ dân gian của cộng đồng dân tộc Hà 

Nhì, điệu múa thể hiện được niềm vui phấn khởi của năm mới và cảm giác 

thư giãn sau những tháng ngày lao động vất vả.  

 + Múa sản xuất (te ma ú chà khồ tố) 

 Trong điệu múa sản xuất thể hiện rõ được các động tác vốn có của công 

việc đồng áng như gieo hạt, tỉa lúa, gặt lúa, đóng lúa, đập lúa, quạt thóc, gùi 

thóc về nhà... Các động tác này vừa mô phỏng quá trình lao động sản xuất, 

vừa thể hiện sự giao hoà giữa trời và đất, thiên nhiên cây cỏ và con người. 

Khi múa, đội múa bước chân quay mặt theo hướng vòng từ trái qua phải và 

ngược lại. Trong quá trình múa có diễn từng quy trình diễn tả quá trình tra tra 

hạt, làm cỏ và thu hoạch lúa, thể hiện sự vui mừng sau những ngày lao động 

vất vả, mô tả những thành quả lao động đã đạt được và mong muốn những vụ 

mùa sau sẽ thu hái được nhiều hơn nữa. 

 + Múa ngày đẹp (a mì sư) 

 Chiếc nón giang của người phụ nữ dân tộc Hà Nhì không đơn thuần chỉ 

là vật dụng che nắng, che mưa, mà còn là đạo cụ quan trọng trong những bài 

múa truyền thống của dân tộc Hà Nhì. Múa ngày đẹp là điệu múa truyền 

thống luôn gây ấn tượng và say đắm người xem bằng những chiếc nón để làm 

đạo cụ trình diễn. Múa ngày đẹp là đặc trưng của dân tộc Hà Nhì, do đó trong 

tất cả các dịp lễ, tết, hội, không bao giờ thiếu múa đầy thú vị này. Trong 

những ngày Tết truyền thống của dân tộc Hà Nhì, vào các buổi trình diễn văn 
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nghệ, khi tiếng trống, tiếng chiêng dập dìu vang lên, những cô gái Hà Nhì 

trong trang phục truyền thống nhẹ nhàng, uyển chuyển với chiếc nón giang 

trên tay cùng những nụ cười tươi tắn, họ say sưa múa theo điệu nhạc làm mê 

đắm lòng người. Nhờ chiếc nón đã tạo nên bài múa không chỉ trở nên nhẹ 

nhàng, gần gũi với cuộc sống mà còn cho người xem thấy được sự rộn ràng, 

vui tươi của ngày mới, ngày xuân năm mới, thể hiện cuộc sống hạnh phúc, no 

đủ của dân tộc Hà Nhì. 

 + Múa xòe (cá nhi nhi)  

 Là điệu múa được đông đảo mọi tầng lớp tham gia, trong điệu múa vừa 

thể hiện được sự mạnh mẽ, vừa thể hiện được sự rộn ràng. Múa xòe là nét văn 

hóa đặc sắc trong cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở huyện Mường Nhé, mỗi động 

tác, mỗi dáng đi dáng đứng, cách xếp đội hình đều là những cung bậc, sắc thái 

khác nhau mà điệu xòe mang lại. Đến với đồng bào Hà Nhì trong dịp tết “Khụ 

sự chà” du khách không chỉ đắm chìm trong câu hát, điệu múa, mà còn được 

chiêm ngưỡng sắc màu rực rỡ từ những bộ trang phục dân tộc truyền thống, 

hòa mình cùng điệu múa xòe uyển chuyển, say đắm lòng người. Vòng xòe 

thường là phần kết của các buổi vui chơi, do đó thể hiện sự đoàn kết, đồng 

bào dân tộc Hà Nhì cũng như đông đảo du khách tay trong tay múa điệu xòe 

trên nền tiếng trống, tiếng chiêng rộn giã, thể hiện tình đoàn kết toàn dân tộc 

đón mừng ngày Tết truyền thống “Khụ sự chà” trên mảnh đất biên cương 

Mường Nhé. 

 + Các điệu múa mô phỏng 

 Là những điệu múa bắt chước hành động của các con vật hoặc để diễn 

tả những hành động của con người khi lao động, săn bắn, đánh giặc... Đó là 

các điệu múa: múa khỉ, múa hổ, múa gấu, múa voi,  múa chim; múa kiếm, 

múa cung …Đây là những điệu múa rất khó, hiện tại chỉ còn được nghe kể lại 

từ các cụ già, người còn biết và thực hành các điệu múa này giờ không thấy.  

 Múa hổ: Là điệu múa nghi lễ với mong muốn đất trời giao hòa, nhu 

thuận, người dân được hưởng thái bình, an vui. Nghệ nhân múa hổ thường thể 

hiện những động tác diễn tả lại hành động của hổ với những cử chỉ như: ngồi 

rình mồi, sưởi nắng, vồ mồi, lên đỉnh núi, ngó bốn phía…. 

 Múa khỉ: Mô phỏng các động tác leo cây hái quả, ra khỏi động, lên cây, 

động tác múa lúc mềm mại, nhẹ nhàng, linh hoạt, lúc khéo nấp, vươn, co, 

duỗi chân, tay hợp lý.  
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 Đây là hai điệu múa được múa lần cuối cùng vào năm 1960 khi xã Mù 

Cả, huyện Mường Tè, Lai Châu khi xã tổ chức đón nhận danh hiệu anh hùng. 

Từ đó đến nay không ai còn múa được nữa.  

 Ngoài ra xưa kia người Hà Nhì có: 

 Múa voi: Mô tả hình ảnh voi đi trong rừng, ăn chuối, húc cây, đuổi 

mồi… 

 Múa chim: Người Hà Nhì có điệu múa chim đại bàng với các động tác 

sải cánh, săn mồi,  

 Múa gấu: Mô tả việc gấu leo lên cây bắt ong, liếm tay, đánh kẻ thù, 

trốn, bơi, kiếm ăn, ngủ đông. 

 Múa kiếm: Là điệu múa mô tả các món đánh, đỡ, đâm, chém. Điệu múa 

kiếm có thể múa đôi, múa 4, 6, 8 người. Số lượng người càng đông, các động 

tác càng trở nên sinh động. 

 Múa cung: Là điệu múa diễn tả việc lên ngựa, cưỡi ngựa, dương cung, 

bắn cung, thu cung, đeo cung vào người, phi ngựa, cho ngựa đi nước kiệu. 

 Ngoài ra cũng còn có một số điệu múa với đạo cụ như gậy, cuốc, chày, 

cối... Người múa vừa đập gậy, cuốc, chày, xuống đất hoặc vào cối hoặc đập 

các đạo cụ vào nhau vào nhau tạo lên những âm thanh rất vui tai. 

 Ngày nay hầu hết các điệu múa này chúng tôi chỉ còn nghe kể chứ 

không còn có người biết thực hành. 

 5.2. Trang phục múa của dân tộc Hà Nhì 

Các điệu múa dân gian của người Hà Nhì chủ yếu do người lớn thực 

hành, biểu diễn, trẻ em hầu như không tham gia. 

Trang phục nam giới của dân tộc Hà Nhì 

Trang phục nam giới Hà Nhì đơn giản, giống nhau giữa các nhóm, 

được may bằng loại vải bông tự dệt, nhuộm chàm. Quần được may theo kiểu 

đũng “chân què”, cạp “lá tọa”. Khi mặc, cạp quần được gập lại, dùng dây 

lưng bằng vải thắt ngoài cho chặt.  

 Áo được may hai kiểu là kiểu xẻ nách và kiểu xẻ ngực, cài bằng nút 

vải. Áo may hơi hẹp về chiều ngang, bó lấy thân, tôn vẻ khỏe khoắn của nam 

giới, gấu áo dài phủ mông. 
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 Trước đây, đàn ông Hà Nhì đội khăn vải nhuộm màu chàm đen. Khăn 

được quấn thành nhiều vòng trên đầu rồi thắt lại phía sau gáy. Ngoài ra, đàn 

ông Hà Nhì xưa còn trải tóc rẽ ngôi giữa đỉnh đầu xuống trán. Hai đuôi tóc ở 

hai bên đường ngôi rủ xuống, tạo thành một vành tròn ngay giữa trán. Kiểu 

tóc này ngày nay còn rất ít người trong cộng đồng người Hà Nhì để.  

 Trang phục nữ của dân tộc Hà Nhì 

 Phụ nữ Hà Nhì mặc quần kiểu “chân què”, cạp “lá tọa”, ống rộng, ống 

quần chật tùy sở thích và được cố định bằng thắt lưng khi mặc. Nổi bật trong 

trang phục phụ nữ là áo dài và áo ngắn.  

 Áo dài (Á khò khò mó) của phụ nữ dân tộc Hà Nhì là áo 5 thân, xẻ 

ngực, xẻ tà, cài khuy vải phía bên trái, thân áo màu chàm đen. Viền cổ áo, 

thân áo và tay áo được thêu hình núi, sông, đường thẳng gấp khúc, hình quả 

trám, hình hoa lá... với những đường thêu từ đơn giản đến phức tạp, màu sắc 

sặc sỡ bằng chỉ đỏ, hồng, vàng, xanh, vàng cam... Phần thân tay áo được thêu 

vá rất cầu kỳ. Đối với phụ nữ trung niên, người già ống tay áo được chắp 

ghép bằng những mảnh vải nhỏ màu trầm, chủ yếu là màu xanh, đen. Đối với 

phụ nữ trẻ đã có chồng và thiếu nữ thì ống tay áo được chắp ghép bằng những 

mảnh vải màu sắc sặc sỡ, tươi sáng, chủ đạo là màu đỏ, hồng, xanh trắng...  

 Áo ngắn (Á khò khò tự) là phần nổi bật nhất của trang phục phụ nữ Hà 

Nhì. Áo có chiều dài bằng 1/2 chiều dài áo dài, không có tay áo, may theo 

kiều 5 thân cài cúc bạc ở phía nách phải. Viền cổ, nẹp áo được thêu từ đơn 

giản tới phức tạp như thêu hình móc xích, hình dấu nhân, hình mặt trăng, hình 

núi, hình sao, hình hoa lá... thêu đứt mũi bằng chỉ đỏ, chỉ hồng, vàng, xanh 

nổi bật trên nền vải đen làm tôn vẻ đẹp tươi sáng, rạng rỡ cho người phụ nữ. 

Xung quanh ngực áo được đính nhiều hạt nhôm lồi (cứ khọ) đường kính 0,5 - 

0,7 cm tạo thành dãy những hình tam giác nối tiếp nhau tượng trưng cho núi 

và thể hiện cảnh sắc thiên nhiên, quan niệm tâm linh về bảo vệ rừng, bảo vệ 

nguồn sống của con người. Trung tâm ngực áo được đính hạt nhôm lồi tạo 

hình tam giác, những đồng xu bằng kim loại tượng trưng cho mặt trăng, mặt 

trời và lục lạc nhằm tạo ra âm thanh khi di chuyển. Trong bộ trang phục 

truyền thống, phụ nữ Hà Nhì còn có xà cạp, khăn, mũ đội đầu. 

 Phụ nữ Hà Nhì là tết tóc và quấn quanh đầu, phủ kín bằng tấm khăn 

vuông rộng 120 x 120cm, may bằng vải nhuộm chàm. Rìa khăn và bốn góc 

được thêu hoa văn hình ô vuông hình sóng lượn, hình zíc zắc, ngoài ra còn 
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được đính thêm những hạt cườm nhiều màu sắc và các miếng kim loại màu 

sáng trắng. 

5.3. Đạo cụ trong múa 

 Đạo cụ thường được sử dụng trong các điệu múa của người Hà Nhì 

gồm: Nón, khăn, ống nước; với điệu múa mô phỏng xưa kia thì các đạo cụ 

kèm theo là những công cụ được mô phỏng trong chiến đấu, săn bắn, sinh 

hoạt, lao động như: cung, kiếm, chày, cối, cuốc, gậy... 

5.4. Nhạc cụ trong múa 

Khi thực hành các điệu múa trong các dịp lễ hội, người Hà Nhì sử dụng 

một số loại nhạc cụ dân tộc như: Sáo ngang (là pi là bạ), sáo dọc (túy huy pô), 

đàn (là chư), chiêng (hụy luy), trống (khừ từ). Trong đó trống và chiêng là 

nhạc cụ sử dụng phổ biến hơn, trong vai trò vừa là nhạc cụ vừa là đạo cụ, 

trống và chiêng tạo ra những âm thanh dẫn nhịp cho các động tác múa được 

đều hơn. 

5.5. Không gian thực hành múa: Chủ yếu diễn ra tại cộng đồng, 

không gian chung của bản, trong các dịp lễ tết, hội bản, ngày vui của gia đình, 

cộng đồng. 

Đối với cả 05 dân tộc trên, ngoài không gian văn hóa thực hành múa 

truyền thống thì đến nay, với sự quan tâm của chính quyền Điện Biên từ tỉnh 

đến cơ sở và sự chung tay của các cấp, ngành, nghệ thuật múa dân gian 05 

dân tộc đã đi vào đời sống đương đại, được trình diễn trong không gian văn 

hóa mới. Ngày nay, múa dân gian truyền thống được thực hành trong nhiều sự 

kiện, chương trình lớn được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở như các dịp lễ 

hội, liên hoan, hội thi, hội diễn, chương trình giao lưu văn nghệ… đã trở 

thành hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, lực lượng diễn 

viên quần chúng và các nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.  

Bên cạnh đó, múa dân gian truyền thống dân tộc cũng được quan tâm 

truyền dạy trong nhiều môi trường, dưới nhiều hình thức khác nhau: chương 

trình bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở; xây 

dựng và phát triển các mô hình hội nhóm, câu lạc bộ dân ca, dân vũ; đẩy 

mạnh giáo dục địa phương trong hệ thống nhà trường; phát triển các đội văn 

nghệ tại cơ sở…  

Múa dân gian dân tộc còn được tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tại 

các tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ  

NGHỆ THUẬT MÚA DÂN GIAN CÁC DÂN TỘC 

1. Kết quả đạt được 

Điện Biên được đánh giá là tỉnh có tiềm năng để phát triển văn hóa gắn 

với phát triển du lịch với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và bản sắc 

văn hóa các dân tộc đa dạng, đặc sắc. Từ nhiều năm qua, tỉnh luôn xác định 

văn hóa các dân tộc trong tỉnh là nguồn lực to lớn và cũng là đối tượng để 

triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch, 

nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó việc nghiên cứu, sưu 

tầm và bảo tồn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ 

phát triển du lịch có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trong 

những năm qua, công tác bảo tồn nghệ thuật múa dân gian truyền thống đã 

từng bước được chú trọng và đạt một số kết quả nhất định, cụ thể như sau: 

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên đã quan tâm ban hành các 

văn bản về Chương trình bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc tỉnh Điện 

Biên như: Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kết luận số 01-KL/TU, Nghị quyết số 

11-NQ/TU, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, Quyết định số 1430/QĐ-UBND… 

Qua đó đã có nhiều di sản văn hoá được bảo tồn, trong đó có nghệ thuật múa 

dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

- Kết quả xây dựng hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể đề nghị Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc 

gia và một số di sản đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá 

phi vật thể đại diện của nhân loại góp phần trực tiếp bảo tồn nghệ thuật múa 

dân gian truyền thống, gồm các di sản sau: 

+ Nghệ thuật xòe Thái tỉnh Điện Biên: có nhiều điệu xòe, tiêu biểu phải 

kể đến xòe vòng, xòe khăn, xòe nón, xòe quạt, xòe sạp, xòe nhạc, xòe chai. 

Trong đó xòe vòng là điệu xòe mang ý nghĩa truyền thống và phổ biến nhất 

của người Thái. Đồng bào dân tộc Thái cho rằng trong nghệ thuật xòe Thái, 

Xòe vòng là hình thức múa dân gian mang nét đẹp văn hóa đặc trưng và là di 

sản có sức sống bền vững trong cộng đồng; đây cũng là điệu múa cổ xưa và 

rất khó để xác định chính xác về nguồn gốc ra đời, thời điểm xuất hiện xòe 

vòng. Năm 2021 đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại. 
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+ Tết Nào Pê chầu của người Mông đen tại bản Nậm Pọng, xã Mường 

Đăng, huyện Mường Ảng. Thông qua các hoạt động của ngày Tết, cộng đồng 

người Mông đã tích cực tham gia thực hành, bảo vệ các nghi lễ truyền thống, 

nghệ thuật trình diễn dân gian...trong đó có các điệu múa như: Múa ô, múa 

khèn.  

+ Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên: 

Thông qua các di sản được lập hồ sơ đã bảo tồn nghệ thuật máu khèn của 

người Mông. Khèn (tiếng Mông gọi là Khềnh, Kềnh, Kỳ) là nhạc cụ độc đáo, 

gắn liền với hình ảnh những chàng trai dân tộc Mông rắn giỏi, tài hoa hiên 

ngang giữa đại ngàn gió núi. Cây Khèn không chỉ là vật linh thiêng trong các 

nghi lễ, lễ hội mà còn là vật tượng trưng cho phẩm hạnh, khí chất của những 

chàng trai Mông. Khèn được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo và tài năng của các 

chàng trai Mông. Khèn có mặt ở mọi nơi trong đời sống của cộng đồng từ các 

nghi thức trong tang ma, cưới xin, lễ hội dân gian đến các hoạt động vui chơi 

giải trí truyền thống của người Mông. Thông qua đó, khèn nhắc nhở con cháu 

về cội nguồn dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó vươn lên làm chủ 

cuộc sống và giữ gìn bản sắc văn hoá của cộng đồng dân tộc Mông tỉnh Điện 

Biên.  

+ Di sản thực hành Then của người Thái: Lễ Kin pang then thường diễn 

ra vào dịp đầu xuân (sau tết nguyên đán), đây là thời điểm đẹp nhất của mùa 

xuân, khi hoa ban nở trắng núi rừng, hoa đào, hoa bưởi khoe sắc tỏa hương 

khắp bản mường, tiết trời mát mẻ, vạn vật sinh sôi, cây cối nảy lộc, đâm chồi, 

đơm hoa, kết trái; thiên nhiên như hòa quyện với lòng người là lúc thầy Then 

tổ chức lễ Kin pang Then để gặp mặt các con nuôi về mừng mệnh Then được 

“vững như trụ bạc, chắc như trụ vàng". Diễn trình lễ Kin pang Then gồm các 

lễ thức: Mừng chúc lễ Kin pang then (chụm kiệu pang); Ra mắt, mời rượu (ók 

nả, mợ lảu); Niệm chú xin thông họng (cặm măn khọ púng); Trình báo bàn 

thờ kiểm tra lễ (lau chơng pạn then); Mở đường (đóng tạng); Then lên núi 

(Pú khău sam bắc; Then Dâng lễ thần núi (Pú khău sam bắc); Hành trình lên 

Mường Trời; Mời Vua Trời, Vua Then (mợi Pô Phạ, Pô Then) về dự lễ; Mời 

vua trời, vua then vào dự lễ; TiễnVua Trời, Vua Then (xúng báo xôông); Tiễn 

thầy của Then; Quét hoa tàn. Bên cạnh các nghi lễ trang nghiêm, người tham 

gia còn vui với các trò chơi dân gian như: Tó má lẹ, ném còn, hái nấm, cày 

bừa, chọi trâu... đặc biệt có 02 điệu xòe không thể thiếu trong lễ Kin pang 

Then là xòe vòng và xòe khăn. 
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Lễ bắc cầu truyền nghề then (tiếng Thái  gọi là Cái khô hâư lụk liệng),  

ngoài ra còn có tên gọi khác: lễ Bắc cầu then (cái khô mượng); lễ Kin pang 

then lên bậc; lễ Kin pang then lấy sắc phong hay lễ Kin pang then cấp sắc. 

Thầy then chủ trì tổ chức Lễ bắc cầu truyền nghề then cho các con nuôi có 

khả năng thực hành nghi lễ Then, để đánh dâu sự trưởng thành của người làm 

nghề Then. Lễ chứa đựng yếu tố văn hóa truyền thống góp phần bảo tồn nghệ 

thuật hát Then, đàn Tính. Trong Lễ bắc cầu truyền nghề then cũng sử dụng 

xòe vòng và xòe khăn. Trong nghi lễ, các xao chay vừa hát, vừa dùng khăn 

múa điệu chào vua, quan then Mường Trời về dự lễ (còn gọi là Múa chầu vua 

– xé chấu pùa).  Âm hưởng tiếng đàn, tiếng hát của thầy Then hòa chung điệu 

múa của cộng đồng. Xoè khăn là điệu múa trong nghi lễ bắc cầu Then; thầy 

Then là người điều hành buổi lễ, xen giữa các nghi lễ là điệu xoè vòng quanh 

cây pang thu hút tất cả những người có mặt dự lễ đều có thể tham gia.  

Đối với Lễ Then cầu con cũng mang sắc màu riêng của Nghệ thuật 

Then Thái. Cũng giống như Kin pang Then là phải dựng cây pang và chuẩn bị 

đồ lễ để Then đàn, hát và thực hiện các nghi lễ. Tuy nhiên có sự khác biệt  ở 

nghi lễ này là lập bàn thờ Me Bẩu - tên của một bà Then ở cõi Mường Then, 

bà có khuôn chuyên đúc dập thành hài nhi trai hoặc gái rồi giáng xuống đầu 

thai vào các bà mẹ ở cõi trần. Thầy Then sẽ cầu Me Bẩu ban phúc, cứu giúp 

những người hiếm muộn, mong muốn có con. Lễ Then cầu con là một trong 

những tập quán xã hội và tín ngưỡng của người Thái mang tính nhân văn sâu 

sắc. Lễ cúng Then cầu Me Bẩu không những là tín ngưỡng được đồng bào tin 

theo mà còn là nét văn hóa đặc sắc, là hình thức diễn xướng dân gian độc đáo 

của người Thái. Múa khăn và múa quạt cũng là hai điệu múa duy nhất trong lễ 

Then cầu con. Trong đó múa khăn là khi thầy Then hát điệu mở đường (hát 

Then lên trời) thì có các cô gái bước ra cầm khăn để múa phụ họa cho làn 

điệu Then. Đến đoạn thầy Then hát xin con thì các cô gái sẽ múa quạt để phụ 

họa.  

+ Lễ hội đền Hoàng Công Chất tại Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, 

huyện Điện Biên: Tổ chức lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội văn hóa, thể thao 

và du lịch các dân tộc huyện Điện Biên là lễ hội truyền thống lớn nhất trên địa 

bàn tỉnh, trong đó đã tổ chức các nghi thức tế lễ nhớ công ơn tướng Hoàng 

Công Chất, tổ chức hội thi nghệ thuật quần chúng; thi trình diễn trang phục 

dân tộc và thuyết minh viên du lịch; trình diễn một số lễ hội dân gian của dân 

tộc Thái, Lào, Khơ Mú; trò chơi dân gian; các hoạt động thi đấu, giao lưu thể 

thao; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá, kinh doanh sản phẩm du lịch 
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(trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật, giới thiệu các nông sản và các sản phẩm 

nghề thủ công truyền thống các dân tộc huyện Điện Biên). Qua đó đã bảo tồn 

và phát huy nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

+ Tết té nước của người Lào tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện 

Điện Biên: Thông qua việc tổ chức Tết truyền thống đã bảo tồn một số điệu 

múa của người Lào như múa Lăm vông, múa Khèn bè.  

+ Lễ cúng bản (Gạ ma thú) của người Hà Nhì tỉnh Điện Biên: Đã bảo 

tồn một số điệu múa sau: múa sản xuất (Te ma ú chà khồ tố),  múa ống nước 

(Tum bò sò), múa xòe (Cá nhi nhi): 

 + Tết hoa (Mền loóng phạt ái) của người Cống tỉnh Điện Biên: Đã bảo 

tồn một số điệu múa như: Múa hổ, múa thu hái, múa Tập thể nữ:   

+ Lễ Pang Phoóng (lễ tạ ơn) của người Kháng, xã Rạng Đông, huyện 

Tuần Giáo đã bảo tồn một số điệu múa như: Múa tăng bu (Xék pang), Múa 

tầm đao (Tỏi điểng), múa sạp (xék Loong), múa xòe (xék vong).  

+ Nghệ thuật Múa của người Khơ Mú: Thông qua quá trình lập hồ sơ 

khoa học di sản văn hóa Nghệ thuật múa của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên 

kết quả cho thấy có 08 điệu múa cơ bản được gìn giữ và phát huy: 

Tẹ ôm đêng hoặc tẹ ôm đing (múa ống tre, ống nứa), có tên gọi khác là 

tẹ prin (múa trống), tẹ prapang (múa chiêng), múa dỗ ống, múa lên nhà mới, 

múa trong đám cưới; có nơi người Khơ Mú còn gọi là múa tăng bẳng, tăng 

bu; Múa Tăm đao (Tẹ Tăm đao);  múa chọc lỗ tra hạt (Tẹ chư mon); múa sạp 

(tẹ khiêps); Múa Ong eo - múa lắc eo (tẹ cưn viết guông); múa cá lượn (tẹ 

gănr cạ); múa đuổi chim; múa vòng (Tẹ kưn vong do) 

- Kết quả bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với việc bảo tồn nghệ thuật 

múa dân gian truyền thống: Trong những năm qua, tỉnh Điện Biên đã tiến 

hành phục dựng, bảo tồn nhiều lễ hội truyền thống, tiêu biểu như: Bun Huột 

Nặm (Tết té nước) dân tộc Lào; Lễ mừng cơm mới của dân tộc Lào; Tết cổ 

truyền “Nào Pê Chầu” của dân tộc Mông;  Lễ cầu mưa của dân tộc Khơ Mú; 

Lễ cầu mùa của người Khơ Mú; Lễ cúng bản (Tê hrôi cung) của dân tộc Khơ 

Mú; ; Tết truyền thống của dân tộc Hà Nhì....Những lễ hội được bảo tồn 

không chỉ phát huy giá trị về tập quán xã hội và tín ngưỡng của đồng bào các 

dân tộc thiểu số mà còn phát huy giá trị của nghệ thuật múa dân gian gắn với 

lễ hội truyền thống. 
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- Hệ thống các thiết chế văn hoá với 675 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân 

phố là những cơ sở vật chất để tổ chức sinh hoạt văn hoá tại cơ sở, là nơi để 

giao lưu văn hoá văn nghệ của đồng bào các dân tộc. Vì thế, nghệ thuật múa 

dân gian truyền thống được bảo tồn, gìn giữ. 

- Kết quả mở lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc tỉnh 

Điện Biên: Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Điện Biên đã tổ chức 02 lớp truyền 

dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc cho dân tộc Si La tại bản Nậm Sin, xã Chung 

Chải, huyện Mường Nhé. Trong đó tập trung truyền dạy các làn điệu dân ca; 

các điệu múa như múa sàng trong ngày lễ hội, múa làm nương, múa giao 

duyên, điệu múa ca ngợi trang phục dân tộc; cách sử dụng các nhạc cụ truyền 

thống trong từng nghi lễ, trong sinh hoạt cộng đồng cho dân bản. Với sự nỗ 

lực truyền dạy, học tập và thực hành, các học viên đã thuộc được lời, nắm 

được các giai điệu, học cách ngắt câu, nhả chữ từng lời hát và thực hành các 

bài hát dân ca khá tốt; các điệu múa được các nghệ nhân truyền dạy cho từng 

động tác và đã thực hành thành thạo.   

- Bảo tồn nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc thông qua 

việc phát triển nghệ thuật chuyên nghiệp. Tỉnh Điện Biên có đơn vị Đoàn 

Nghệ thuật tỉnh hàng năm luôn xây dựng mới các chương trình nghệ thuật, 

biên đạo, dàn dựng các bài múa phát huy những động tác, kỹ thuật và màu sắc 

của nghệ thuật truyền thống, mang đậm chất liệu múa dân gian; đồng thời kết 

hợp được yếu tố truyền thống và hiện đại để trình diễn, giới thiệu tới đông 

đảo công chúng trong và ngoài tỉnh. 

- Bảo tồn nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc thông qua 

việc phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Đến thời điểm năm 2022, 

trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 1.273 đội văn nghệ quần chúng. Hàng năm, các 

địa phương tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu nghệ thuật quần chúng 

liên xã, liên bản. Đồng thời, các đội văn nghệ đã tích cực luyện tập, thực hành 

tại cộng đồng vào các dịp tết, lễ hội, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các 

cơ quan chuyên môn đã tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy kỹ năng thực 

hành múa Lăm vông của người Lào; các điệu Xòe truyền thống; tuyên truyền 

vận động và tạo điều kiện cho các nghệ nhân, các chủ thể văn hóa tham gia 

trình diễn nghệ thuật xòe Thái tại các hoạt động, sự kiện do Trung ương và 

địa phương tổ chức.  

- Hàng năm, cử các đoàn nghệ nhân là người dân tộc thiểu số như Thái, 

Mông, Khơ Mú, Lào, Cống... tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa tại 
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Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Ngày hội văn hóa Thái, Ngày 

hội văn hóa Mông, Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc, Ngày hội văn hóa 

Việt - Lào v.v... Thông qua trình diễn, giới thiệu một số nghi lễ, lễ hội, trang 

phục, ẩm thực, nghệ thuật trình diễn dân gian đã quảng bá văn hóa truyền 

thống các dân tộc tỉnh Điện Biên tới công chúng trên khắp mọi miền đất nước 

và bạn bè quốc tế.  

- Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên còn chú trọng thành lập và duy trì hoạt 

động của các Câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân nhạc đã góp phần bảo tồn nghệ 

thuật trình diễn dân gian truyền thống. 

- Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa dân gian gắn với phát triển 

du lịch, coi nghệ thuật múa như một phần của tài nguyên du lịch văn hóa, đặc 

biệt trong lĩnh vực cộng đồng. Tại một số bản văn hoá du lịch đã tổ chức hoạt 

động cho các đội văn nghệ bản, thực hành trình diễn các điệu múa phục vụ du 

khách, tiêu biểu như bản Him Lam 2, bản Ten, bản Tâu... Bên cạnh đó, xây 

dựng nhiều hoạt động trình diễn dân vũ phong phú trong các chương trình 

quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu bản sắc văn 

hóa, thu hút du khách đến với Điện Biên. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

 - Nhìn chung hiện nay một số loại hình di sản văn hoá, trong đó có loại 

hình Nghệ thuật trình diễn dân gian đang đứng trước nguy cơ mai một hoặc 

có sự biến đổi đã tác động không nhỏ đến các nguồn lực để bảo tồn, phát triển 

văn hóa gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống 

Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Mặt khác, hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên đang gặp phải một số thách thức, khó khăn trong quá trình bảo tồn và 

phát triển văn hóa truyền thống, như các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; lợi dụng đồng bào các dân 

tộc ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, biên giới có trình độ dân trí thấp, đời 

sống còn khó khăn để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước ta nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng, 

mất ổn định về chính trị, an ninh, quốc phòng. 

- Đặc biệt, trong xu thế hội nhập của đất nước có sự giao thoa, ảnh 

hưởng của văn hóa nước ngoài nên Nghệ thuật múa dân gian truyền thống các 

dân tộc  đang có nguy cơ bị mai một. Bên cạnh những điệu múa truyền thống 

diễn ra trong sinh hoạt cộng đồng đã xuất hiện và đan xen những điệu nhảy và 

âm nhạc hiện đại, ít nhiều đã phá vỡ tính nguyên bản của nghệ thuật múa 
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truyền thống. Cùng với nó là sự biến đổi về âm nhạc, nhiều nơi đã thay thế 

nhạc truyền thống bằng âm nhạc hiện đại. Thế hệ trẻ khi xòe thấy rất rõ không 

thể hiện được động tác nhịp nhàng, tinh tế như những người cao tuổi. Có 

nhiều điệu múa đến nay chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của một số người đam 

mê, am hiểu về múa và những người cao tuổi, còn lại không được thực hành 

rộng rãi. 

- Số người nắm giữ loại hình di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian 

trong cộng đồng không còn nhiều, việc thực hành di sản trong cộng đồng 

không thường xuyên, đây là khó khăn không nhỏ để thực hiện công tác bảo 

tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện 

Biên. 

- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ đồng bào các dân tộc được 

quan tâm song chưa đáp ứng yêu cầu. Một số làn điệu dân ca, dân vũ; trang 

phục truyền thống của các dân tộc có nguy cơ mai một. Một số hủ tục, thói 

quen sinh hoạt lạc hậu trong đồng bào các dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ 

triệt để  

- Việc đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật 

múa dân gian truyền thống theo phương thức xã hội hóa còn hạn chế, chưa 

thu hút được nhiều nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đầu tư bảo tồn nghệ 

thuật múa dân gian truyền thống gắn với phát triển du lịch. 

- Ngoài ra, hiện nay tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống của một số dân 

tộc, đặc biệt đối với dân tộc Mông cũng đã và đang bộc lộ những hạn chế 

không nhỏ trong công tác bảo tồn văn hoá truyền thống nói chung, nghệ thuật 

múa dân gian nói riêng. Việc đạo Tin Lành vừa qua đã xâm nhập vào văn hoá 

của người Mông bắt đầu từ việc tiếp cận đến hiện tượng "Vàng chứ". "Vàng 

chứ" không phải là một hình thức thuần tuý tôn giáo mà còn là lịch sử của 

một dân tộc có quá khứ bi thương, bị người Hán tiêu diệt, dẫn đến một cuộc 

thiên di đầy máu và nước mắt. Nó là hoài vọng có tính ảo tưởng của ngưòi 

Mông về một vị vua của mình sẽ xuất hiện, cứu vớt họ. Đồng thời nó cũng 

phản ánh về tình trạng bất lực, là sự hoài nghi về cái "lý" của cộng đồng 

mình, muốn đi tìm một "con đường mới”. Trong thực tế và trong lịch sử, 

"xưng vua" là hiện tượng thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong cộng đồng dân tộc 

này. Đạo Tinh Lành đã biết gắn giáo lý của đạo với hiện tượng Vàng Chứ, 

vua của người Mông. Vàng Chứ - được lý giải là đồng nhất với Chúa trời của 

đạo Tin Lành. Từ đây, giáo lý đạo Tin Lành được Mông hoá, khơi dậy được 
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tâm lý xã hội của họ. Vì thế lôi cuốn người Mông đi theo, có nơi như một 

phong trào.  Đạo Tin lành có một số ảnh hưởng tích cực tới đời sống của đồng 

bào như tiết kiệm trong việc ma chay, cưới hỏi, không ăn tiết canh, không 

uống rượu say, không nghiện thuốc phiện, không trộm cắp, không lấy vợ 

lẽ…Tuy nhiên cũng có những hạn chế đó là thời gian tham gia lao động sản 

xuất đã được thay thế bởi thời gian dành cho sinh hoạt đạo, con người có tư 

tưởng tin vào Chúa - Chúa sẽ cho họ cuộc sống an nhàn, sung sướng khiến 

cho một bộ phận tín đồ chây lười lao động, nảy sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết 

giữa người theo và không theo đạo, gây mất trật tự an ninh xã hội và đặc biệt 

là việc dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, xoá bỏ tập tục truyền thống, nghệ thuật trình 

diễn dân gian. 

- Việc phát huy nghệ thuật múa trong phát triển du lịch mặc dù đã được 

quan tâm song chưa hiệu quả như mong muốn. Hoạt động của các đội văn 

nghệ còn mang tính tự phát, chưa có phương thức và kế hoạch cụ thể, nguồn 

kinh phí hỗ trợ hạn chế, trang thiết bị thiếu thốn, nội dung chương trình biểu 

diễn còn thiếu tính đa dạng, nghệ thuật múa của một số dân tộc (nhất là dân 

tộc đặc biệt ít người) còn chưa được chú trọng… Bên cạnh đó, do ảnh hưởng 

từ giao lưu hội nhập và thị hiếu của du khách, một số nét văn hoá truyền 

thống trong nghệ thuật biểu diễn đang có chiều hướng bị thương mại hoá, 

hiện đại hoá, đánh mất bản sắc. 

Từ những tồn tại, hạn chế trên đòi hỏi các cấp, các ngành và nhân dân 

các dân tộc cần tích cực hơn nữa trong công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật 

múa dân gian truyền thống. 
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Chương 4 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ  

NGHỆ THUẬT MÚA DÂN GIAN CÁC DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN 

GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1. Nhóm giải pháp chung 

1.1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, các 

tổ chức cơ sở Đảng và hiệu quả điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của 

các cấp chính quyền. Cùng với đó là phát huy mạnh mẽ sự tham gia một 

cách chủ động, tích cực của MTTQ, sự vào cuộc quyết liệt của các đoàn 

thể, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và lan tỏa mạnh tinh 

thần lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị quý báu, của nghệ thuật múa dân 

gian các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về nội dung, 

mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết 

luận số 76-KL/TW; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; 

Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 10/12/2014 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; Quyết 

định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng  yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Tỉnh ủy về bảo tồn và 

phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Điện Biên một cách toàn diện; khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo, 

coi nhẹ việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Đề cao vai trò, trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người, thực hiện tốt Quy định trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=102/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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Quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tăng cường quảng bá giới thiệu về văn hóa, 

con người Điện Biên trên các phương tiện thông tin đại chúng, đổi mới nội 

dung và hình thức truyền thông trong việc thực hiện các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển 

con người Việt Nam. 

Đẩy mạnh phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; giữa các ban, 

ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống, định hướng thẩm mỹ cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, 

sinh viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các 

cuộc vận động về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 

Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức 

truyền thông về Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Nghị 

quyết số 102/NQ-CP và việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con 

người Việt Nam; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 10/12/2014 của Tỉnh ủy về 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát 

triển của tỉnh; Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-

KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

29/7/2021 của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện 

Biên gắn với phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định bảo tồn và phát triển văn hoá các dân 

tộc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và Nhân 

dân. Chú trọng tính đặc thù của văn hoá, vừa đảm bảo để văn hoá phát triển 

đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa khuyến khích khả năng 

sáng tạo của các chủ thể văn hoá với mục đích đúng đắn.  

1.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và 

phát triển văn hoá, chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển sự 

nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ưu 

tiên đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, các xã vùng cao, vùng xa, 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=102/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới nhằm nâng cao đời sống 

tinh thần cho nhân dân. 

Tập trung xây dựng các chương trình, đề án, dự án, sản phẩm cụ thể, sát 

với thực tiễn của tỉnh, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống 

văn bản các quy định, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa chủ trương, quan 

điểm của Đảng về phát triển văn hóa, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế và 

nguồn lực của tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực văn hóa, 

trong đó có các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, văn học - nghệ thuật, công 

tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, văn hóa quần chúng, văn hóa dân 

tộc và các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa. Thực hiện nghiêm việc kiểm 

tra, giám sát, báo cáo định kỳ đối với từng lĩnh vực theo quy định. 

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ 

chức xã hội; giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cấp, các ngành, 

các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp... nhằm phát huy sức mạnh 

tổng hợp và trách nhiệm cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đặc 

biệt là trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tiếp tục đổi mới toàn diện nội 

dung và phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

của nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, xác định rõ 

những chiến lược và giải pháp lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng đối tượng, 

lĩnh vực và địa bàn cụ thể. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa theo 

hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công 

chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt và những người làm 

công tác văn hoá, nghệ thuật thực sự am hiểu về văn hóa, có phẩm chất, bản 

lĩnh, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhâ lực về văn hóa, nghệ thuật; đổi mới quy 

trình, nội dung, phương thức tuyển dụng để trong thời gian tới khắc phục cơ 

bản sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nghệ thuật đảm bảo 

chất lượng. 

Chủ động đấu tranh phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trên lĩnh vực văn hóa. Ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của các sản phẩm văn 

hóa từ bên ngoài gây phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc. 
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Rà soát, đổi mới và hiện đại hóa quy trình, nội dung, phương thức 

tuyển sinh đào tạo về văn hóa, nghệ thuật của tỉnh để khắc phục về cơ bản sự 

thiếu hụt đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nghệ thuật trong đó có diễn 

viên múa. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường 

lối, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, 

tôn giáo. Thường xuyên nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các nguyện 

vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo. Phát huy các nhân tố 

tích cực, nhân văn của các tôn giáo, tín ngưỡng. Phê phán, ngăn chặn các biểu 

hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan và lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi, gây 

phương hại đến đời sống kinh tế - xã hội. 

1.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá, 

nghệ thuật 

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, đặc biệt là các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, thu hẹp khoảng cách trong mức hưởng thụ 

văn hóa của người dân. Chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển văn hóa nông thôn, văn hóa trong các cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo 

đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Gắn kết xây dựng môi trường văn 

hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn 

hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Chú trọng thực hiện các chương 

trình phục hồi, bảo tồn một số tác phẩm múa truyền thống có nguy cơ mai 

một; giữ gìn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện, 

khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và 

nghệ thuật. 

Đa dạng hóa các phương thức hoạt động, khai thác hiệu quả hệ thống 

thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, như hệ thống nhà văn hóa. Chú trọng nâng 

cao chất lượng hoạt động Đoàn Nghệ thuật, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn 

hóa, Điện ảnh tỉnh và các Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 

các huyện, thành phố. 

Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, 

nâng cao tính chuyên nghiệp; đồng thời phát triển sâu rộng văn học, nghệ 

thuật quần chúng nhằm tập hợp, phát triển hội viên về số lượng, chất lượng.  

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để tư liệu hóa, số 

hóa di sản văn hóa và thiên nhiên, tiến tới xây dựng bản đồ số di sản và hình 
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thành cơ sở dữ liệu quốc gia trong Hệ tri thức Việt số hóa, đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ cách mạng 4.0. 

Chú trọng đầu tư, xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao từ 

tỉnh đến cơ sở đảm bảo tính đồng bộ và phát huy hiệu quả các hoạt động văn 

hóa, thể thao, du lịch. 

Tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách đãi ngộ, phát huy tài 

năng sáng tạo của các văn nghệ sĩ; rà soát, thực hiện tốt chính sách đãi ngộ 

đối với các nghệ nhân trong công tác truyền dạy, bảo tồn văn hóa truyền 

thống của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xây dựng cơ chế, tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển năng khiếu, tài năng nghệ thuật. Đổi mới phương thức giao 

nhiệm vụ, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng sáng tác để có nhiều tác phẩm có giá trị 

tư tưởng và nghệ thuật, hướng đến các chủ đề lịch sử, cách mạng, các giá trị 

truyền thống, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người... 

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động các phong 

trào, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức. 

1.4. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa 

văn hoá nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh Điện Biên và văn hoá 

Điện Biên 

Tăng cường quảng bá giới thiệu về văn hóa, con người Điện Biên trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, nâng cao chất lượng các ấn 

phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên để quảng bá, 

giới thiệu với bạn bè quốc tế. Thường xuyên tổ chức và đăng cai tổ chức các 

sự kiện văn hóa nghệ thuật khu vực và toàn quốc tại Điện Biên, thu hút sự 

tham gia của các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa nghệ thuật có uy tín, được 

đông đảo công chúng quan tâm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối 

ngoại nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh Điện Biên tới bạn bè quốc tế, đặc 

biệt là quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, truyền thống lịch sử và các di sản 

nghệ thuật múa. 

Đổi mới hình thức quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá, vùng đất, con 

người Điện Biên, tiềm năng phát triển du lịch, các giá trị di sản văn hóa tiêu 

biểu của tỉnh thông qua các chương trình, sự kiện, lễ hội văn hóa, biểu diễn 

nghệ thuật và các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch. Tiếp thu có chọn lọc 



110 
 

và phổ biến các giá trị nhân vǎn, khoa học, tiến bộ của nhân loại để làm giàu 

văn hóa địa phương, đồng thời hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, 

mặt trái của hội nhập quốc tế. 

2. Nhóm giải pháp cụ thể 

2.1. Tổ chức tổng kiểm kê toàn diện di sản văn hóa nghệ thuật múa dân gian 

Điện Biên có 19 dân tộc, với số dân trên 59,9 vạn người. Trong đó: dân 

tộc Thái chiếm 38,12%, dân tộc Mông trên 35,69%, dân tộc Kinh 20%, còn 

lại là các dân tộc khác. Với đặc điểm này để có được bức tranh toàn cảnh, đa 

dạng về sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và 

nghệ thuật múa dân gian nói riêng cần phải tổ chức tổng kiểm kê. 

Công tác tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật múa dân 

gian trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá, nhận diện tổng thể về thực 

trạng di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trong tỉnh. Kết quả công tác tổng 

kiểm kê là cơ sở để xây dựng bộ dữ liệu, tư liệu phục vụ việc triển khai thực 

hiện các chương trình, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, hoạch định 

chính sách, giải pháp nhằm làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di 

sản văn hóa phi vật thể các dân tộc của địa phương. 

Việc kiểm kê cần thu thập thông tin có nội dung như tên gọi, loại hình, 

địa điểm, chủ thể văn hóa, hình thức biểu hiện, quy trình thực hành, công 

trình kiến trúc, hiện vật và không gian văn hóa liên quan cùng với các sản 

phẩm vật chất, tinh thần được tạo ra trong quá trình thực hành di sản văn hóa 

phi vật thể. 

Cùng với việc tiếp tục kiểm kê di sản NTMDG là việc lập hồ sơ cho 

từng loại hình để bảo tồn và đề nghị cấp bằng xếp loại di sản các cấp bậc, thứ  

hạng giá trị di sản, và có kế hoạch lưu giữ thông qua các hình thức hồi cố, 

xuất bản, ghi âm ghi hình hoặc áp dụng các chất liệu và công nghệ mới trong 

việc lưu giữ di sản. Điều quan trọng hơn cả là phải có chính sách tạo ra được 

nguồn tài chính cho các danh hiệu, cho các cá nhân được vinh danh công 

nhận để gắn bó niềm tự hào của họ với trách nhiệm lưu giữ, trao truyền. 

Chẳng hạn các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian, các “bàn tay vàng” chế tác các 

loại nhạc cụ cùng các bí kíp, bí truyền để vừa lưu giữ, vừa quảng bá.  

2.2. Nghiên cứu, sưu tầm, phân loại di sản văn hóa phi vật thể múa 

dân gian đã, đang bị mai một để định hướng các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, 

phát huy giá trị loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu các dân tộc thiểu 
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số, trong đó lưu ý đến các dân tộc ít người (dưới 10.000 người), các loại hình 

có tiềm năng xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương;  

2.3. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách cho các nghệ nhân, 

người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa các dân tộc thiểu số  

- Khuyến khích hỗ trợ cá nhân, những người có uy tín, có kỹ năng biểu 

diễn nghệ thuật  múa dân gian phấn đấu trở thành đội ngũ nghệ nhân trao 

truyền bí quyết, kiến thức thực hành các di sản văn hóa phi vật thể nói chung 

và dân ca, dân vũ, dân nhạc tham gia hoạt động truyền dạy văn hóa truyền 

thống cho thế hệ trẻ trong nhà trường, cộng đồng; 

 - Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp và cá nhân đầu tư, khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

múa dân gian của các dân tộc thiểu số vào hoạt động kinh tế, du lịch tại địa 

phương;  

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến công 

tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm 

năng của vùng gắn với phát triển du lịch; phát huy vai trò làm chủ của đồng 

bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu;  

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù đối với nghệ nhân đóng góp trong 

hoạt động duy trì, giữ gìn, trao truyền bí quyết, kiến thức thực hành di sản văn 

hoá phi vật thể nói chung và loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống 

của các dân tộc thiểu số nói riêng được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia và Danh sách của UNESCO (nghệ thuật Xòe Thái). 

2.4. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức văn hóa 

và các chủ thể văn hoá (nghệ nhân, người có uy tín...) trong công tác quản 

lý, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc 

thiểu số tại địa phương. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

kiến thức pháp luật về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, về khai thác, 

xây dựng sản phẩm du lịch cho đội ngũ công chức văn hóa tại cơ sở;  

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực thực hành, truyền dạy văn hóa 

phi vật thể cho các nghệ nhân, người có uy tín...;  
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- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức văn hóa và các 

chủ thể văn hoá về kiến thức du lịch, kỹ năng ứng xử giao tiếp phục vụ du 

lịch.  

2.5. Tổ chức phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc 

các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

 - Hỗ trợ và nghiên cứu tổ chức phục dựng, trình diễn, truyền dạy, tái 

tạo, phổ biến giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trong 

cộng đồng, gia đình, trường học và các khu, điểm du lịch;  

- Hỗ trợ xây dựng và vận hành các mô hình Câu lạc bộ, đội văn nghệ 

thôn bản, câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, bảo tồn, phát huy dân ca, dân 

vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số...;  

- Lựa chọn phục dựng không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu tại Bản du 

lịch cộng đồng và trong các dịp tết, lễ, hội truyền thống, các chợ phiên (ưu 

tiên các địa phương có các Khu du lịch cộng đồng) nhằm giao lưu, trình diễn, 

tạo môi trường thực hành và trao truyền các loại hình di sản văn hóa, các loại 

hình dân ca, dân vũ,… tạo ra các sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu du lịch 

cộng đồng, du lịch văn hóa…;  

- Hỗ trợ cộng đồng tổ chức thực hành để bảo tồn các di sản văn hóa phi 

vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc ngay chính trong đời sống cộng đồng; phát 

huy vai trò của các quy ước, hương ước trong bảo tồn các giá trị văn hóa;  

- Xây dựng mô hình Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động thường 

xuyên, hiệu quả phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương; 

- Phục hồi một số làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc tiêu biểu để 

tổ chức thực hành, biểu diễn định kỳ hằng năm gắn với hoạt động phát triển 

du lịch của địa phương;  

- Đổi mới công tác tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng trong 

các Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch của các dân tộc thiểu số; tổ chức 

Liên hoan dân ca các dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 3666/QĐ-

BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch);  

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các Hội thi, Hội diễn, Liên 

hoan, Giao lưu văn hóa nghệ quần chúng; trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc 

truyền thống trong các dịp Ngày Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, Ngày Di 
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sản Việt Nam... tại Bảo tàng tỉnh và trong hoạt động lễ hội truyền thống tại 

các địa phương.  

2.6. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa một số loại hình dân 

ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào hoạt động giảng dạy và hoạt động 

giáo dục ngoại khóa tại các nhà trường. 

- Nghiên cứu để xây dựng kế hoạch và tài liệu giảng dạy liên quan tới 

một số loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số vào 

các cấp học, chú trọng tới những trường dân tộc nội trú và các trường học các 

cấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế, đặc tính 

dân tộc, vùng, miền; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh 

viên nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trong việc gìn giữ và phát 

huy truyền thống văn hóa tốt đẹp nói chung và giá trị dân ca, dân nhạc, dân vũ 

các dân tộc thiểu số nói riêng đối với thế hệ trẻ;  

- Xây dựng nội dung bài giảng giáo dục về nguồn gốc, giá trị và vai trò 

của một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số trong 

trường học và tích hợp các hoạt động thực hành/thực tập trình diễn vào sinh 

hoạt tại Câu lạc bộ trong các nhà trường với các hình thức phong phú, sáng 

tạo;  

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các bên liên quan, gồm ngành giáo dục, 

ngành văn hóa và các nghệ nhân để đưa nghệ nhân vào truyền dạy dân ca, dân 

nhạc, dân vũ trong các trường học.  

2.7. Tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân 

vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch  

- Nâng cao chất lượng và hình thức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá 

về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội gắn với phát triển du lịch;  

- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Điện Biên tổ chức chương 

trình thực tế mang tính chất trải nghiệm phát sóng truyền hình (Gameshow). 

- Xây dựng các sản phẩm phim khoa học, phim tài liệu, phim quảng bá 

hình ảnh di sản văn hóa về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc 

thiểu số;  

- Xuất bản các ấn phẩm về nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc 

thiểu số phục vụ công tác lưu giữ, truyền dạy, phổ biến và quảng bá du lịch; 
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 - Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân tham gia tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị dân ca, dân 

vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch; 

thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số 

đối với việc bảo tồn, phát huy các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân 

tộc mình;  

- Tuyên truyền quảng bá thông qua các hội thi, hội diễn dân ca, dân vũ, 

dân nhạc truyền thống và tại các sự kiện văn hóa du lịch qui mô vùng, miền, 

toàn quốc và phối hợp với các công ty, hãng lữ hành trong công tác xây dựng 

tour, tuyến, sản phẩm du lịch gắn với những địa phương loại hình dân ca, dân 

vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số có giá trị, để tiếp cận các thị 

trường khách du lịch.  

2.8.  Xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ gắn với 

phát triển du lịch 

 - Kết nối các tour, tuyến ở các khu vực có tiềm năng về dân ca, dân vũ 

và nghệ thuật múa dân gian các dân tộc. 

 - Kết nối các di sản dân ca, dân vũ tương đồng để xây dựng thành hành 

trình di sản;  

- Tổ chức các khoá tập huấn về du lịch và dịch vụ du lịch gắn với dân 

ca, dân vũ theo đặc thù loại hình và dân tộc;  

- Xây dựng những bộ tài liệu liên quan có giá trị sử dụng lâu dài.  

2.9.  Ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch  

- Ứng dụng khoa học, công nghệ để nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, 

lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, đặc 

biệt là các loại hình có nguy cơ mai một;  

- Số hóa dữ liệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và các loại hình di sản truyền 

thống khác của các dân tộc thiểu số phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu 

khoa học, giảng dạy và tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch;  

- Khai thác, phát huy tài nguyên số dữ liệu dân ca, dân vũ, dân nhạc 

truyền thống các dân tộc thiểu số trên các nền tảng không gian mạng qua: 
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Facebook, Zalo, Youtube, Fanpage, Tiktok… gắn kết với thị trường, đối 

tượng, sản phẩm du lịch;  

- Kết nối với các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trong hoạt động 

xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; 

 - Kết nối với các trung tâm dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể trong 

khu vực và trên thế giới để chia sẻ dữ liệu về dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân 

tộc thiểu số, nhằm quảng bá ở phạm vi quốc tế. 

Chương 5 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với các cấp Bộ, ngành 

- Có cơ chế, chính sách phù hợp; khuyến khích hoạt động sáng tác. 

- Hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động bảo tồn nghệ thuật múa 

dân gian truyền thống; kinh phí hỗ trợ nghệ nhân trong hoạt động truyền dạy 

cũng như thực hành múa dân gian; kinh phí hỗ trợ cho các câu lạc bộ, đội văn 

nghệ. 

- Chú trọng ban hành các quy định về văn hóa, chế độ cho diễn viên 

quần chúng;  

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác văn hóa. Mở 

lớp tập huấn về công tác văn hóa, xã hội, bảo tồn múa dân gian, tuyên truyền; 

- Phối hợp với các ngành liên quan định hướng đưa múa dân gian vào 

chương trình đào tạo nhà trường. 

- Quan tâm đến đội ngũ làm công tác nghiên cứu, quản lý nhà nước về 

văn hóa; nghệ nhân, người nắm giữ di sản văn hóa. 

2. Với cấp tỉnh 

- Ban hành và tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình bảo tồn, 

phát huy múa dân gian truyền thống các dân tộc phù hợp với chủ trương, 

chính sách và tình hình, điều kiện thực tiễn;  

- Ban hành, triển khai những chính sách phù hợp để khích lệ các đội 

văn nghệ quần chúng; thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác bảo tồn, phát 

huy văn hóa truyền thống; các chính sách và hỗ trợ nghệ nhân. 
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- Quan tâm đào tạo, mở các lớp tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ và 

nghệ nhân truyền dạy; Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức văn hóa cấp huyện nhằm đáp ứng nhu cầu; 

- Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, nhất là 

đối với các địa phương đang có nhiều di sản cần được bảo tồn khẩn cấp; cấp 

kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ; kinh phí hỗ trợ nghệ 

nhân. 

- Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu với các tỉnh, thành phố 

trong và ngoài nước. 

- Tổ chức các ngày hội, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng…;  

- Quan tâm nhiều hơn đến phong tục tập quán, thúc đẩy phát triển văn 

hóa truyền thống của từng dân tộc. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về di sản văn 

hóa truyền thống các dân tộc. 

3. Với cấp huyện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

của các cấp uỷ Đảng, chính quyền cũng như nhân dân các dân tộc đối với 

công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá nói chung, nghệ thuật múa 

dân gian truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện nói riêng. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về bảo tồn 

văn hoá, nghệ thuật múa dân gian truyền thống. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động phong phú như giao lưu văn 

hoá, văn nghệ, ngày hội văn hoá các dân tộc, liên hoan, hội thi, hội diễn… 

- Có chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện và nhu cầu của địa 

phương; cấp kinh phí bảo tồn, phát triển văn hóa, trong đó quan tâm kinh phí 

hỗ trợ nghệ nhân thực hành và truyền dạy; hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí hoạt 

động cho các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ. 

- Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cơ sở, đặc biệt là các bản 

vùng cao; quan tâm đến công tác cán bộ văn hóa khối quản lý nhà nước, 

người am hiểu và các nghệ nhân. Thường xuyên mở các lớp truyền dạy múa 

dân gian truyền thống cho người dân trên địa bàn. 
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- Định hướng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và 

tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn văn hoá; cử cán bộ chuyên môn xuống 

giúp cấp xã bảo tồn múa dân gian.  

4. Với cấp xã, bản 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở; vận động nhân 

dân tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ của thôn, bản và chăm chỉ 

tập luyện hơn. 

- Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh thực 

hiện hiệu quả công tác bảo tồn;  

- Duy trì tốt phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại địa phương. 

Song song với các hình thức sinh hoạt văn hoá, cần quan tâm đẩy mạnh công 

tác truyền dạy cho lớp trẻ. 

- Quan tâm khuyến khích các nghệ nhân; thành lập và hướng dẫn tổ 

chức hoạt động cho các đội văn nghệ; 

- Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, các đội văn nghệ của thôn, bản 

tham gia đầy đủ hoạt động do các cấp tổ chức. 

- Khai thác văn hóa truyền thống trong các chương trình biểu diễn nghệ 

thuật, coi đây là nguồn chất liệu chính, chủ đạo. 
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Phần 4 

KẾT LUẬN  

Nghệ thuật múa dân gian truyền thống là tài sản vô giá của đồng bào các 

dân tộc, là sợi dây gắn kết cộng đồng, là cốt lõi của bản sắc dân tộc và là cơ sở 

để sáng tạo những giá trị văn hóa mới, góp phần tăng cường giao lưu văn hoá 

giữa các vùng miền, các quốc gia đồng thời nâng cao cả về thể lực, trí lực, trình 

độ thẩm mỹ cho công chúng.  

Ngày nay cùng với sự phát triển về kinh tế - văn hóa xã hội, nghệ thuật 

múa dân gian truyền thống đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần không 

thể thiếu của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đồng thời, múa dân gian 

truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có nhiều thay đổi, mở ra nhiều cơ 

hội để tiếp tục bồi đắp, phát triển nhưng cũng chứa đựng cả những nguy cơ 

phai nhạt, đánh mất bản sắc. Tuy nhiên, tựu trung lại, đến nay nghệ thuật múa 

dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên vẫn giữ được những đặc 

trưng, nét văn hoá tiêu biểu và giá trị nghệ thuật của mình. 

Đó là nền nghệ thuật mang tính kế thừa, được chắt lọc, gìn giữ và phát 

triển, sáng tạo qua nhiều thế hệ, mang bề dày văn hoá và lịch sử lâu đời. Nghệ 

thuật múa cho đến nay vẫn như thuở ban đầu hình thành là có sự gắn bó mật 

thiết, chặt chẽ với đời sống vật chất và tinh thần của người dân, phản ánh bối 

cảnh xã hội, phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan trong cộng đồng.  

Sự phát triển của từng loại hình múa trong mỗi dân tộc là có sự khác 

biệt đáng kể. Một số loại hình múa vẫn tiếp tục phát triển, thẩm thấu trong 

nhịp sống hiện tại, một số tiếp tục duy trì nhưng giới hạn trong không gian 

thực hành truyền thống, còn một số loại hình đã không còn phổ biến và ít 

được khai thác phát triển.  

Để bảo tồn, phát huy giá trị của múa dân gian truyền thống các dân tộc 

tỉnh Điện Biên, cần kịp thời đề ra và áp dụng triển khai thực hiện những giải 

pháp trên cả hai phương diện là bảo tồn và phát huy giá trị một cách tổng thể, 

phù hợp bởi nghệ thuật múa dân gian là bộ phận cấu thành không thể tách rời 

và chịu sự chi phối của các bộ phận khác trong nền văn hoá. Qua đó đóng góp 

thiết thực hơn nữa vào việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Điện 

Biên; gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, với du lịch Điện 

Biên nói riêng trong giai đoạn hiện nay. 
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