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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Xác định văn hóa có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh
tế-xã hội, tại Văn kiện Đại hội ĐCS Việt Nam lần thứ X (2006) nhấn mạnh:
“Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển
kinh tế-xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội” [14]. Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội được Đại hội ĐCS Việt Nam lần thứ XI thông qua cũng tiếp tục
khẳng định:
Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần
sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ tiến bộ; làm cho văn hóa gắn
kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành
nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của
phát triển [16].
Với 21 thành phần dân tộc, cùng 21 dòng văn hóa khác nhau đã đặt
ra cho Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp huyện Kbang phải có những
chính sách quản lý phù hợp, nhất là trong công tác tuyên truyền.
Trong những năm qua, huyện Kbang đã ban hành nhiều văn bản về
việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; tổ chức liên hoan,
hội thi nhằm phục dựng lại một số lễ hội, văn hóa dân gian của đồng bào
Ba-na. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự giúp đỡ
nhiệt tình của các nghệ nhân đã giúp các nhà nghiên cứu trong và ngoài
tỉnh hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu. Qua đó nhiều giá trị văn hóa
của đồng bào Ba-na được in ấn giới thiệu ít nhiều trên một số tạp chí và các
phương tiện thông tin đại chúng trên cả nước.

2

Tuy nhiên, những nghiên cứu và khai thác đó chủ yếu là nghiên cứu
chung về đồng bào Ba-na trong toàn tỉnh chứ chưa có một công trình
nghiên cứu riêng nào đối với văn hóa, con người cũng như dân ca Ba-na ở
huyện Kbang-tỉnh Gia Lai.
Hiện nay, tác giả đang công tác tại Đội TTLĐ, Trung tâm VHTT
&TTN huyện, là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền và tham
mưu các phương pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị VHTT của
đồng bào các dân tộc trong toàn huyện. Qua quá trình trải nghiệm thực tế,
tác giả nhận thấy bên cạnh những mặt tích cực của công tác bảo tồn và phát
huy dân ca Ba-na, còn có những mặt hạn chế cần được nghiên cứu, tìm ra
những định hướng đúng đắn cho việc tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị
dân ca của cộng đồng dân tộc Ba-na ở huyện Kbang một cách có hệ thống
trước nguy cơ đang bị mai một.
Với những kiến thức tiếp thu tham khảo các tác giả đi trước, kiến
thức thu thập trong quá trình công tác tại địa phương và học tập, tác giả
mạnh dạn chọn đề tài: Bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbangtỉnh Gia Lai làm đề tài Luận văn tốt nghiệp.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Đối với kho tàng âm nhạc dân gian của đồng bào Ba-na ở huyện
Kbang, dân ca chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống hàng ngày của
họ. Từ lâu dân ca Ba-na đã là một trong những đối tượng nghiên cứu của
nhiều nhà nghiên cứu khoa học dân tộc học và âm nhạc truyền thống.
Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu vì nhiều nguyên nhân khác nhau,
tới nay chưa có một công trình nào nghiên cứu về dân ca của người Ba-na
một cách đầy đủ và hệ thống, đặc biệt là việc bảo tồn và phát huy dân ca
này. Vừa qua, trong một công trình nghiên cứu Tìm hiểu thang âm, điệu
thức trong âm nhạc dân gian Ba-na ở Gia Lai của Thạc sĩ Lê Xuân Hoan,
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Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai cũng đánh giá và đề cập đến việc bảo
tồn và phát huy dân ca Ba-na:
Nếu không tìm ra giải pháp thích hợp và khả thi thì vấn đề bảo
tồn, phát huy truyền thống âm nhạc Ba-na sẽ khó đạt được kết
quả. Thực chất của nhiệm vụ này không chỉ là việc ngăn chặn sự
lãng quên, sự hủy hoại những giá trị âm nhạc truyền thống, mà
vấn đề cốt lõi là phải bảo đảm cho những giá trị âm nhạc truyền
thống được phát huy tác dụng trong môi trường văn hóa mới,
phù hợp với điều kiện của con người trong thời đại mới. Để thực
hiện được nhiệm vụ to lớn này, cần phải có sự phối hợp đồng bộ,
có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức quần thể
quần chúng từ Trung ương đến cơ sở. Thực chất của công tác
bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân gian là vấn đề chấn
hưng văn hóa dân tộc trong xu thế giao lưu và hội nhập quốc tế
hiện nay [20, tr.156,157].
Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này cũng mới chỉ phác thảo và
nghiên cứu chung cho dân tộc Ba-na trong toàn tỉnh, chủ yếu là nghiên
cứu sâu về thang âm điệu thức chứ không chuyên sâu về phần bảo tồn và
phát huy.
Năm 1960, nhà xuất bản Mỹ thuật, Âm nhạc thuộc Bộ Văn hóa in ấn
và phát hành một số bài dân ca Ba-na do tác giả Lê Toàn Hùng và Lê Huy
đã ghi âm và tuyển chọn trong cuốn: Dân ca Tây nguyên, nhưng những bài
dân ca Ba-na trong cuốn sách lại không được tác giả ghi rõ địa chỉ của
người hát và lời của bài hát chủ yếu là lời dịch sang tiếng Việt, thậm chí đó
hoàn toàn là những lời mới.
Ngoài ra, Viện Nghiên cứu văn hóa Việt Nam đã phối hợp với Sở
VH-TT Gia Lai, Kom Tum (Hiện nay sau khi tách tỉnh thì thành lập: Sở
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VHTT&DL tỉnh Gia Lai; Sở VHTT&DL tỉnh Kon Tum) tổ chức nhiều đợt
nghiên cứu, sưu tầm về văn hóa dân gian các dân tộc trong tỉnh.
Đến năm 1981, kỷ yếu Giữ gìn, phát huy vốn văn hóa truyền thống
các dân tộc được xuất bản. Nội dung của cuốn Kỷ yếu này chủ yếu nói về
một số các nhạc cụ truyền thống của người Ba-na, đồng thời cũng giới
thiệu một số bài dân ca Ba-na nhưng ghi chép cũng không đầy đủ.
Với cuốn sách Fônclore Bahnar được Sở VH-TT Gia Lai-Kon Tum
(Hiện nay sau khi tách tỉnh thì thành lập: Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai; Sở
VHTT&DL tỉnh Kon Tum) xuất bản năm 1988 do ông Tô Ngọc Thanh làm
chủ biên đã đề cập đến những thể loại như: Múa, lễ hội, âm nhạc…của
đồng bào dân tộc Ba-na ở xã YaMơ, huyện An Khê (nay là Huyện
KôngChơRo).
Tại cuộc Liên hoan Hát ru toàn quốc lần thứ I năm 1992, do Bộ Văn
hóa tổ chức tại thành phố Huế, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan đã giới thiệu 02 bài
hát ru do ông sưu tầm và biên soạn của đồng bào Ba-na là: Pơ ling oh tep,
Pơ lung sâu và đạt 02 huy chương vàng, sau đó được Đài tiếng nói Việt
Nam thu và phát nhiều lần trên sóng phát thanh truyền hình được đông đảo
bà con đón nhận.
Năm 1993, tác giả Đào Huy Quyền đã hoàn thành công trình nghiên
cứu với tên đề tài: Phân loại dân ca Ja rai-Bahnar và được nhà xuất bản
Khoa học xã hội xuất bản và lấy tên sách là: “Tìm hiểu đặc trưng trong dân
ca Ja rai-Bahnar”. Tuy nhiên những tư liệu mà tác giả sưu tầm cũng không
có xuất xứ.
Vào năm 2003, Trung tâm VH-TT tỉnh Gia Lai đã xuất bản Tập ca
khúc dân ca Ba-na-Ja rai do các tác giả Nguyễn Thị An Lành, Thảo Nam
Giang, Đào Xuân Thành, Y Tư sưu tầm, nhưng những bài hát trong tập ca
khúc này cũng không hề ghi địa chỉ của người hát.
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Đối với dân ca Ba-na ở huyện Kbang, cũng chưa hề có một công
trình cụ thể nào được các nhà nghiên cứu, đặc biệt là biện pháp bảo tồn và
phát huy. Có chăng cũng chỉ là những kế hoạch hoạt động, tổ chức một số
hội thi có gắn dân ca các dân tộc trong huyện của Phòng VH-TT, Trung
tâm VHTT&TTN huyện Kbang.
Từ các công trình nghiên cứu và thực tế nêu trên có thể thấy, trong
xu thế mở cửa giao lưu và hội nhập hiện nay chưa có một công trình nào đề
cập, nghiên cứu về thực trạng và hướng bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở
huyện Kbang, tỉnh Gia Lai một cách cụ thể. Tuy nhiên trong quá trình thực
hiện luận văn, các tư liệu kể trên sẽ được luận văn tiếp thu làm cơ sở lý
luận của đề tài.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở các dữ liệu điều tra, khảo sát và một số tư liệu thứ cấp,
Luận văn tập trung đánh giá đúng thực trạng công tác bảo tồn và phát huy
dân ca của người Ba-na hiện nay.
Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân trong công tác bảo tồn và phát
huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Luận văn đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm bảo tồn và phát
huy dân ca trong sinh hoạt cộng đồng của người Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh
Gia Lai.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận có liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy
dân ca Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Đánh giá công tác bảo tồn dân ca Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Đánh giá công tác phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong công tác bảo tồn và
phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cứu, điều tra, sưu tầm về các bài dân ca và
thực trạng của dân ca Ba-na hiện nay. Bài Luận văn tập trung nghiên cứu
vấn đề bảo tồn và phát huy dân ca của đồng bào Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh
Gia Lai.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nội dung: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca
Ba-na ở huyện Kbang.
Phạm vi không gian: Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu vấn đề bảo tồn và phát huy dân
ca Ba-na trong phạm vi từ năm 1985 đến nay, dưới góc độ Quản lý văn
hóa. Vì năm 1985, huyện Kbang chính thức được tách ra từ huyện An Khê
(nay là Thị xã An Khê).
Về ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung vào hệ
thống lý thuyết và những kinh nghiệm thực tiễn về việc phát huy dân ca
Ba-na tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và một số các huyện khác trong tỉnh
có người đồng bào Ba-na sinh sống.
Về ý nghĩa thực tiễn: Đối với huyện Kbang thì kết quả nghiên cứu
của đề tài có thể giúp các cấp chính quyền của huyện nhìn nhận, đánh giá
lại các biện pháp đã và đang sử dụng để bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na.
Từ đó có những điều chỉnh và phương pháp mới để nâng cao hiệu quả
trong công tác bảo tồn, phát huy dân ca; đối với các huyện khác trong tỉnh
có đồng bào Ba-na sinh sống có thể tham khảo những kinh nghiệm về
phương pháp bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang; đối với
sinh viên ngành văn hóa và một số người muốn tìm hiểu về văn hóa người
Ba-na có thể làm tài liệu tham khảo.
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5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu
5.1. Câu hỏi nghiên cứu
Trong thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã làm gì để bảo
tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang?
Hoạt động bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang đã và
đang diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao?
Nếu công tác bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang còn
tồn tại những hạn chế thì đâu là nguyên nhân của những hạn chế đó? Giải
pháp nào để khắc phục?
5.2.Giả thiết nghiên cứu
Trong thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước ở Kbang nói
riêng, tỉnh Gia Lai nói chung đã đầu tư nhiều nguồn lực, triển khai nhiều
giải pháp để bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang.
Công tác bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang được triển
khai thường xuyên, với nhiều giải pháp đồng bộ nên đã mang lại một số kết
quả bước đầu.
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Nguyên nhân là
thiếu nguồn lực tài chính, con người.
6. Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu tốt và hoàn thiện đề tài luận văn, đòi hỏi phải sử dụng
nhiều phương pháp nghiên cứu tiếp cận đối tượng. Do đó, người viết đã sử
dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:
Phương pháp thống kê, tổng hợp các tài liệu
Đây là phương pháp nghiên cứu chính trong đề tài này. Vì hướng
nghiên cứu của đề tài về quản lý nhà nước, vì vậy cần phải có những số liệu
thống kê, tổng hợp được thu thập từ các cơ quan chuyên môn và liên quan
để minh chứng cho các kết luận trong nghiên cứu. Các số liệu được thống
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kê chủ yếu từ Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TTN huyện Kbang, tỉnh
Gia Lai.
Phương pháp quan sát, tham dự, phỏng vấn sâu
Là một cán bộ làm trong ngành văn hóa nhiều năm, thường xuyên
tiếp xúc với cộng đồng các nghệ nhân hát dân ca Ba-na nên có điều kiện
quan sát tham dự trực tiếp vào công tác bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na trên
địa bàn huyện Kbang. Vì vậy, phương pháp quan sát tham dự cũng được
tác giả sử dụng trong đề tài này như một cách để xác minh tính khách quan,
khoa học của các nhận định, đánh giá liên quan đến vấn đề được tác giả
nghiên cứu.
Song song với đó là việc tiếp cận từ góc độ lấy cộng đồng làm cơ sở,
ngoài ra tác giả còn muốn nghe tiếng nói của chính các nghệ nhân, những
người trực tiếp biểu diễn các bài dân ca, cũng như tham gia vào công tác
bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na trên địa bàn huyện Kbang.
Trong quá trình công tác, tác giả đã tìm hiểu, trao đổi với nhiều nghệ
nhân cũng như thế hệ trẻ tại các địa phương trong toàn huyện để nắm rõ
quan điểm của họ về dân ca Ba-na. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài
Luận văn tác giả chỉ nêu điểm hình 05 người đại diện cho 02 thế hệ, tri
thức khác nhau vì vậy vẫn đảm bảo tính khách quan: Trong 05 người thì có
01 nghệ nhân là cán bộ công chức, 02 nghệ nhân lớn tuổi là những người
nắm rõ nhất công tác bảo tồn; 02 người đại diện thế hệ trẻ để nắm rõ suy
nghĩ của họ đối với dân ca Ba-na của dân tộc mình như thế nào tại huyện
Kbang trong thời kỳ văn hóa hội nhập.
Phương pháp phân tích, tổng hợp
Nhằm nắm bắt thông tin, các chính sách của Đảng, Nhà nước và các
cấp chính quyền địa phương đối với người Ba-na và công tác bảo tồn và
phát huy dân ca của họ.
Ngoài những phương pháp nghiên cứu trên, người viết còn kế thừa
có chọn lọc một số các tư liệu của các tác giả đi trước.
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7. Đóng góp của đề tài nghiên cứu
Trong một chừng mực nhất định, luận văn có thể được xem như một
công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống về dân ca Ba-na ở huyện
Kbang dưới góc độ quản lý văn hóa; cung cấp cho người đọc một hệ thống
tư liệu phong phú về giá trị đặc trưng của dân ca Ba-na ở huyện Kbang,
tỉnh Gia Lai.
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác bảo tồn và phát huy dân
ca Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, đề tài sẽ góp phần xây dựng những
định hướng cho công tác chỉ đạo đối với các hình thức tổ chức hoạt động;
đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị
văn hoá của dân ca Ba-na trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế xã hội
hiện nay.
Luận văn còn là tài liệu tham khảo giúp cho các nhà nghiên cứu,
nhạc sĩ, ca sĩ hiểu rõ hơn về con người và dân ca Ba-na trong quá trình
nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn. Đây cũng là nguồn tư liệu cho cán bộ
ngành văn hóa trong việc tìm hiểu con người, truyền thống văn hóa gắn với
công tác tuyên truyền tại các đơn vị địa phương người đồng bào dân tộc
thiểu số.
8. Bố cục luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Luận văn
được chia thành 3 chương:
- Chương 1: Khái quát về bảo tồn, phát huy dân ca và dân ca Ba-na ở
huyện Kbang-tỉnh Gia Lai.
- Chương 2: Thực trạng bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện
Kbang, tỉnh Gia Lai.
- Chương 3: Xu hướng biến đổi của dân ca Ba-na, đề xuất một số
giải pháp bảo tồn và phát huy trong bối cảnh hiện nay.
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Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY DÂN CA VÀ DÂN CA BANA Ở HUYỆN KBANG - TỈNH GIA LAI
1.1. Một số khái niệm
Để làm cơ sở lý luận thì không thể không nghiên cứu các khái niệm,
vì vậy Luận văn sẽ nghiên cứu một số khái niệm liên quan đến đề tài như:
1.1.1. Khái niệm dân ca, dân ca Ba-na
Để hiểu rõ dân ca có ý nghĩa như thế nào trong đời sống văn hóa tinh
thần của con người giữa các vùng miền, luận văn trình bày khái quát về dân
ca Việt Nam và dân ca Ba-na.
1.1.1.1. Dân ca
Nói đến dân ca là nói đến sự kết hợp giữa lời ca và âm nhạc được ghi
nhận trong một khung cảnh môi trường diễn xướng, bao gồm nhiều làn
điệu khác nhau của các dân tộc Việt Nam, được người dân lao động sáng
tác với nội dung và ngôn từ gắn với cuộc sống lao động thường ngày, nó
được truyền từ đời này sang đời khác thông qua con đường truyền khẩu vì
vậy dân ca luôn biến đổi có lúc được thêm từ nhưng cũng có lúc lại bị bớt
từ và dân ca không thuộc về một tác giả nhất định nào với tư cách là
người sáng tác đầu tiên mà nó thuộc về toàn thể người dân, họ vừa là
người sáng tạo nhưng đồng thời cũng là người thưởng thức, giữ gìn và
phát huy dân ca.
Hiện nay ở nước ta chưa tìm ra một định nghĩa chính xác về dân ca,
tuy nhiên tùy theo từng góc độ tiếp cận khác nhau của mỗi nhà nghiên cứu
mà có những quan niệm và các diễn đạt khác nhau về dân ca. Trong cuốn
Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan viết:
“Dân ca là những bài hát có nhạc điệu nhất định, nó ngả về nhạc nhiều ở
mặt hình thức, nên ca hát người ta cũng gọi là thanh nhạc”. [41]
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Từ lâu dân ca đã gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người
dân Việt nam. Dân ca Việt Nam bao gồm nhiều vùng miền, nhiều thể loại
khác nhau và cũng được gắn theo vòng đời của con người: Bắt đầu từ khi
chào đời đến khi trưởng thành và chết đi.
Cho đến nay, dân ca Việt Nam cũng được nhiều nhạc sĩ đặt lời mới
dựa trên các làn điệu dân ca đã có sẵn. Dân ca Việt Nam có 5 chức năng:
Chức năng giáo dục, chức năng lao động, chức năng sinh hoạt, chức năng
nghi lễ và chức năng nghệ thuật.
1.1.1.2. Dân ca Ba-na
Trong cuốn: Dân ca Ba-na, xuất bản năm 2013, Thạc sĩ Lê Xuân
Hoan viết: “Dân ca, tiếng Ba-na gọi là Joh, Joh là một loại hình diễn xướng
dân gian của người Ba-na” [21, tr.9].
Nói đến hệ thống văn hóa dân gian của người Ba-na, chúng ta không
thể không nhắc đến kho tàng dân ca. Sống giữa núi rừng tây nguyên hùng
vĩ, với núi non trùng điệp, khung cảnh lãng mạng cùng với bản chất hiền
lành, ưa ca hát người Ba-na đã sáng tác nên những bài hát dân ca với những
ca từ thật giản dị, gắn liền với cuộc sống hằng ngày của mình.
Họ có thể cất tiếng hát vào lúc sáng sớm, giữa trưa, buổi chiều tối
hay lúc nửa đêm bên ánh lửa hồng, cùng bạn bè và có lúc một mình hoặc
tiễn người thân yêu của mình về với cõi Ma tâu. Không gian hát của họ rất
phong phú, họ có thể hát ở nương rẫy, bên bờ suối, lúc nam nữ giao duyên
cùng nhau hay trong các lễ hội.
Trong cuốn sách Dân ca Ba-na xuất bản năm 2007, tác giả Nguyễn
Quang Tuệ đã viết:
Dường như tiếng nói của họ có thể được cất lên ở bất kỳ đâu, vào
bất cứ thời điểm nào. Đó là tiếng hát ru cháu, ru con, ru em của
người bà, người mẹ, người chị; là lời thầm thì trai gái yêu thương
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lúc gần gũi, khi xa cách; là lời khuyên nhủ, bày dạy của ông bà,
chú bác đối với con cháu;… là tất cả những gì sống động của
cuộc đời va đập vào tâm hồn Jrai, Ba-na vốn nhạy cảm và nhân
hậu, qua suốt chiều dài lịch sử. Tiếng hát ấy được cất lên vào lúc
nửa đêm, mờ sáng, ban trưa, chiều về; lúc vui cùng bạn bè, người
thân bên rượu và lửa; lúc lủi thủi buồn cô đơn tự ngâm ngợi để
cho mình và sông suối cây cỏ cùng nghe… Đến như trước cái
chết của người thân yêu nhất, ta vẫn nghe đồng bào hát khóc tiễn
đưa nhau [56, tr.5].
Như vậy, ta có thể thấy thông qua các bài dân ca, chúng ta còn cảm
nhận được tình yêu thương của người bà, người mẹ dành cho cháu mình
qua lời ru, lời dạy dỗ, khuyên nhủ, hay lời thì thầm yêu đương của những
đôi nam nữ yêu nhau.
1.1.2. Khái niệm di sản văn hóa, bảo tồn, phát huy
Năm 1972, UNESCO ban hành Công ước Bảo vệ DSVH và thiên
nhiên thế giới, khẳng định giá trị văn hóa toàn cầu của DSVH. DSVH
chính là những gì quý giá nhất của cộng đồng người trong quá khứ, có giá
trị quan trọng trong đời sống hiện tại.
Với sự hòa nhập của nền văn hóa các nước trên thế giới, việc ta bị
đồng hóa những giá trị VHTT là không thể tránh khỏi. Vì vậy, đòi hỏi
chúng ta cần phải có những biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá
trị VHTT.
DSVH vật thể và phi vật thể là loại tài sản quí giá không thể tái sinh
cũng không thể thay thế và rất dễ bị biến dạng do tác động của các yếu tố
ngoại cảnh. Vì vậy công tác bảo tồn và phát huy chính là nhằm giữ gìn
những giá trị VHTT của đồng bào các dân tộc trong thời đại mới một cách
hiệu quả.
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1.1.2.1. Di sản văn hóa
Trong cuốn Luật DSVH do Nhà xuất bản Lao động-xã hội xuất bản
năm 2017. Tại phần mở đầu của Luật sửa đổi bổ sung do Quốc hội ban
hành ngày 23 tháng 07 năm 2013 đã nêu rõ:
Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của đất nước, của
dân tộc, là chất liệu gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam,
là cơ sở để sáng tạo những giá trị tinh thần mới và là một bộ
phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự
nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta [60, tr.5].
Như vậy chúng ta có thể thấy rõ DSVH Việt Nam là tài sản quý giá
của các dân tộc sống trong nước Việt Nam được đúc kết từ hàng ngàn năm
dựng nước và giữ nước, là cầu nối giữa 54 dân tộc anh em, giữa quá khứ và
hiện tại với tương lai. Đồng thời góp phần trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
DSVH Việt Nam không những là một kho tàng khổng lồ của người dân với
sự phong phú và đa dạng, mà còn góp phần to lớn trong việc phát triển kinh
tế-xã hội.
Luật DSVH ban hành năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật DSVH năm 2009, 2013 đã nêu rõ DSVH bao gồm DSVH vật
thể và DSVH phi vật thể. Tại Điều 1 của Luật DSVH quy định:
Di sản văn hóa quy định tại luật này bao gồm di sản văn hóa
phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật
chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác ở nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam [60, tr.6],
1.1.2.2. Bảo tồn
Hiện nay, thuật ngữ bảo tồn và phát huy rất được quan tâm, trong
công trình Di sản văn hóa Việt Nam-bản sắc và những vấn đề về quản lý và
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bảo tồn, tác giả Nguyễn Thịnh cho rằng: “Bảo tồn là những nỗ lực nhằm
tìm hiểu và nhận rõ được giá trị và ý nghĩa của di sản, đảm bảo gìn giữ các
vật liệu gốc, có thể cải tạo và nâng cấp cần thiết” [51, tr.84]. Tác giả
Nguyễn Như Ý trong cuốn Ðại từ điển Tiếng Việt cũng cho rằng: Bảo tồn
là “Giữ nguyên hiện trạng, không để mất đi: Bảo tồn di tích lịch sử; bảo tồn
nền văn hóa các dân tộc” [66, tr.80]. Hay nói một cách ngắn gọn như tác
giả Ðào Duy Anh trong quyển Từ điển Hán Việt thì bảo tồn là “giữ gìn lại”
[1, tr.168].
Nói về vấn đề này tác giả Tô Vũ đã nêu quan điểm của mình trong
cuốn Âm nhạc Việt Nam truyền thống và hiện đại, do Viện Âm nhạc Hà
Nội xuất bản năm 2002:
Đối tượng bảo tồn cần thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết: Một là
nó phải được nhìn là tinh hoa, là một giá trị đích thực không có
gì phải hồ nghi hay bàn cãi. Hai là, nó phải hàm chứa khả năng,
chí ít là tiềm năng, đứng vững lâu dài trước những biến đổi tất
yếu về đời sống vật chất và tinh thần của con người, nhất là trong
giai đoạn đổi mới hiện nay với chính sách mở cửa và cơ chế thị
trường [64, tr .242].
Như vậy, bảo tồn chính là việc làm nhằm gìn giữ các DSVH truyền
thống bằng nhiều biện pháp khác nhau, không để bị thay đổi hoặc mất đi
bởi mỗi DSVH đều chứa đựng những giá trị riêng.
1.1.2.3. Bảo tồn di sản văn hóa
Bảo tồn DSVH được hiểu một cách đơn giản chính là giữ gìn lại
những DSVH của dân tộc và hiện nay công tác này đang được Đảng và
Nhà nước đặc biệt quan tâm, tùy thuộc vào mỗi loại hình DSVH cụ thể mà
Nhà nước ta có những chính sách bảo tồn khác nhau như: Bảo tồn nguyên
trạng, bảo tồn trên cơ sở kế thừa, bảo tồn phát triển. Đây là một công việc
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khó đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu để đưa ra chiến lược đúng với từng
DSVH cụ thể.
1.1.2.4. Phát huy
Theo các tác giả của cuốn Từ điển tiếng Việt: “Phát huy là làm cho
cái hay, cái tốt tỏa tác dụng và tiếp tục nảy nở thêm” [38, tr.768]. Theo góc
nghiên cứu của tác giả Nguyễn Như Ý trong cuốn Đại từ điển Tiếng Việt,
xuất bản năm 2013 thì “Phát huy là làm cho cái hay, cái tốt nhân thêm tác
dụng, thúc đẩy tiếp tục nảy nở nhiều hơn: Phát huy sức mạnh tập thể” [66,
tr.1243].
Như vậy phát huy chính là tìm cách giúp cho cộng đồng hiểu về giá
trị văn hóa truyền thống của cộng đồng mình, để họ thấy tự hào về văn hóa
truyền thống của mình và từ đó họ sẽ đưa nó lên cao hơn trong cuộc sống
xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay. Phát huy là làm cho những cái
tốt đẹp được nâng lên và tác động tốt đối với cuộc sống của con người, từ
đó tiếp tục nhân lên những giá trị hay trong xã hội.
Như vậy, phát huy là làm cho các giá trị văn hóa của con người được
nhiều người biết đến; sống được trong lòng xã hội của con người, được con
người giữ gìn, bảo vệ.
1.1.2.5. Phát huy giá trị di sản văn hóa
Đối với DSVH, phát huy chính là thực hiện các biện pháp phù hợp
để nâng cao những giá trị của di sản mang lại những lợi ích thiết thực cho
con người và xã hội. Trong tập bài giảng Quản lý DSVH của PGS.TS
Nguyễn Hữu Thức và ThS. Vũ Công Hội có nói về quan điểm phát huy như
sau: “Đối với di sản văn hóa, phát huy nghĩa là tiến hành các biện pháp, cách
thức thích hợp để làm tỏa sáng tối ưu những giá trị hàm chứa trong di sản
đem lại những lợi ích thiết thực cho từng đối tượng cụ thể” [48, tr.9].
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Phát huy giá trị di sản văn hóa có thể được hiểu là dựa trên nền tảng
giá trị của di sản để làm cho di sản văn hóa đó được cộng đồng biết đến,
chấp nhận và lưu giữ.
Đối với dân ca Ba-na ở huyện Kbang nói riêng, ở tỉnh Gia Lai nói
chung, việc phát huy giá trị là cần thiết, nhưng phải phù hợp với những đặc
thù của âm nhạc dân gian tây nguyên, phải chú ý đến những khả năng biến
đổi, biến mất của các giá trị này và giá trị đó chính là yếu tố giúp cho dân
ca Ba-na không bị lu mờ, thờ ơ.
1.2. Ban hành văn bản liên quan đến bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na
Là một quốc gia đa dân tộc, có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống đã
tạo cho Việt Nam một nền văn hóa đa dạng, đa sắc thái văn hóa tộc người
với những phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng rất phong phú. Chính vì
vậy, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương của tỉnh
Gia Lai phải có những chính sách phù hợp đối với văn hóa của đồng bào
các dân tộc thiểu số.
1.2.1 Đảng và Nhà nước
Năm 1951, tại buổi triển lãm Hội họa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát
biểu: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ cũng là
chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Từ câu nói trên chúng ta có thể thấy Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn đề cao và coi trọng nền văn hóa, đặc biệt là những người
hoạt động về văn hóa, xác định văn hóa chính là một bộ phận của cách
mạng Việt Nam.
Từ khi thành lập đến nay, Đảng và nhà nước ta luôn xem vấn đề dân
tộc, công tác dân tộc, đoàn kết các dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng của
cách mạng nước ta, đồng thời rất coi trọng công tác văn hóa. Từ đó đề ra
các chủ trương, chính sách văn hóa với nội dung khác nhau.
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Tại Chỉ thị số: 39/1998/CT-TTg, ngày 3/12/1998 của Thủ tướng
Chính phủ Về việc đẩy mạnh công tác văn hóa-thông tin ở miền núi và
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã nhận định rõ những khó khăn, hạn
chế của công tác văn hóa-thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân
tộc thiểu số, đặc biệt là vùng cao, biên giới, vùng sâu. Đời sống văn hóa ở
miền núi và vùng các dân tộc thiểu số có điều kiện mới để phát triển, nhưng
vẫn tồn tại nguy cơ tụt hậu và mất dần bản sắc VHDT ở một số dân tộc. Từ
đó, Chỉ thị đã nêu ra 8 mục tiêu và giải pháp nhằm khai thác tiềm năng,
phát triển kinh tế-xã hội, giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng
thụ văn hóa giữa các vùng. Với những mục tiêu và giải pháp được đưa ra
tại Chỉ thị, việc quan tâm đến đời sống của đồng bào DTTS, trong đó có
đồng bào Ba-na là rất quan trọng, bởi chính điều này sẽ giúp cho việc vận
động bà con nhân dân sẽ dễ dàng hơn trong việc bảo tồn dân ca.
Quyết định số: 124/2003/QĐ-TTg, ngày 17/6/2003, của Thủ tướng
Chính phủ Về việc phê duyệt đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc
thiểu số Việt Nam. Trong Đề án đã nêu rõ thời gian thực hiện Đề án từ năm
2003 đến năm 2010 và địa bàn thực hiện đó là những vùng đồng bào dân
tộc có dân trí thấp, có nguy cơ thất thoát các sản phẩm VHTT, có những
điều kiện khó khăn, ít người… Như vậy việc dân trí thấp cũng là mối lo
ngại của các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền vận động nhân dân
hiểu rõ được việc phải bảo tồn các giá trị VHTT dân tộc trong cộng đồng,
muốn bà con người Ba-na bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na thì trước tiên
đòi hỏi chúng ta phải giải quyết vấn đề về dân trí, về nhận thức của họ.
Ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số:
1270/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân
tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020. Đối tượng của đề án muốn hướng tới
chính là các dân tộc thiểu số. Đặc biệt là các dân tộc ít người, vùng sâu,
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vùng xa. Mục tiêu của đề án là muốn phát triển văn hóa các dân tộc. Như
vậy, muốn phát triển văn hóa dân tộc, đòi hỏi phải bảo tồn và phát huy
VHTT của đồng bào các DTTS, trong đó có đồng bào Ba-na ở huyện
Kbang-tỉnh Gia Lai, đây là một Quyết định rất quan trọng để các ban ngành
liên quan đưa ra các biện pháp cho việc bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na ở
huyện Kbang.
1.2.2. Tỉnh Gia Lai
Đối với nền văn hóa của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh, từ
thực tiễn các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đã và đang thực
hiện rất nhiều các chính sách đối với nền văn hóa đồng bào các dân tộc
thiểu số gắn với bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na.
Ngày 17/9/2014, Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành
Chương trình số: 77/Ctr-TU: Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Từ đó đã cụ thể
hóa được 5 quan điểm, 7 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp phát triển văn
hóa, con người Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phát triển
nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện công tác
bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na, bởi nếu không có nhân lực sẽ không có
người kế thừa VHTT này.
Công văn số 1483/UBND-NL ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Thông tri số 01TT/TU ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng
bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, đối với huyện Kbang công tác dân vận
là rất quan trọng, ngoài việc vận động bà con người Ba-na thực hiện tốt
chủ trương của Đảng, chính sách-pháp luật của Nhà nước, muốn giữ gìn
tốt bản sắc VHTT của dân tộc, đặc biệt là dân ca Ba-na thì trước tiên
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các cơ quan chức năng phải vận động được bà con hiểu rõ tầm quan
trọng của dân ca Ba-na trong thời đại hiện nay đối với cuộc sống của họ
có ý nghĩa như thế nào.
Ngoài ra, UBND Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số: 4506/KH
UBND, ngày 28 tháng 09 năm 2016 Về việc Thực hiện đẩy mạnh phát triển
nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020,
định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu tổng quát: Nâng cao, phát triển
toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số về thể lực, trí lực và tác
phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các
DTTS có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách
với trình độ chung của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước,
nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai; xây dựng đội ngũ trí
thức, doanh nhân, cán bộ người DTTS và lao động trực tiếp có chất
lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững,
bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia và vùng đồng bào DTTS trên địa
bàn tỉnh.
1.2.3. Huyện Kbang
Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực làm
nền tảng cho phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới.
Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao trách
nhiệm UBND huyện chỉ đạo bổ sung kiện toàn bộ máy quản lý về văn
hóa thông tin hoạt động có hiệu quả; thực hiện việc tách đơn vị sự
nghiệp về văn hóa ra khỏi Phòng VH&TT, thành lập Trung tâm
VHTT&TTN huyện; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho
cán bộ văn hóa từ huyện đến cơ sở, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ,
công chức viên chức trong ngành văn hóa tham gia học tập các lớp đại
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học, cao học, các lớp lý luận chính trị tiến tới việc hoàn thiện và chuẩn
hóa đội ngũ cán bộ.
Năm 2011, huyện Kbang đã phối hợp với Sở VHTT&DL ban hành
kế hoạch số: 223-KH/UBND-SVHTT&DL, ngày 27/5/201 Về việc tổ chức
liên hoan nghệ thuật cồng chiêng các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai, đã
được các đơn vị hưởng ứng cao trong việc lồng ghép các bài hát dân ca Bana trong các bài chiêng đánh trong liên hoan.
Triển khai Quyết định số: 903-QĐ/UBND, ngày 23/8/2016 của
UBND huyện và Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng
trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Kbang, giai đoạn 2016-2020. Ngày
20/3/2018, Trung tâm VHTT&TTN huyện Kbang đã ban hành Kế hoạch số:
08-KH/TTVHTT&TTN, Về việc Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng
chiêng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2018.
Với thời gian thực hiện vào tháng 4 bằng các hình thức như: In, sang
các đĩa nhạc, đĩa hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan; tổ chức
liên hoan nghệ thuật cồng chiêng thanh thiếu nhi; mở lớp truyền dạy đánh
chiêng, chỉnh chiêng; hỗ trợ các gia đình nghệ nhân có công gìn giữ và bảo
tồn cồng chiêng; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về bảo tồn DSVH cồng chiêng…
Từ đó nhằm tăng cường công tác gìn giữ, giáo dục ý thức bảo tồn và
phát huy DSVH cồng chiêng trong đời sống đồng bào dân tộc Ba-na trên
địa bàn huyện; gắn với việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng với phát triển văn
hóa du lịch, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW5 (khóa VIII) Về xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Đến năm 2017, UBND huyện Kbang ban hành Kế hoạch số: 312KH/UBND, ngày 19/6/2017 Về việc tổ chức Ngày hội văn hóa cồng chiêng
toàn huyện và Hội thi nhạc cụ dân tộc gắn với các hoạt động quảng bá du
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lịch lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Kbang, thu hút rất nhiều NN của 14
xã-thị trấn tham gia và nhân dân trên địa bàn huyện đến xem.
Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã
chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác bảo tồn, khai thác, phát
triển bản sắc văn hóa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn huyện; việc
kiểm tra, khảo sát và phân loại DSVH vật thể, phi vật thể được các cơ quan
chức năng thực hiện thường xuyên. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 di
tích đang triển khai việc trùng tu, tôn tạo, nâng cấp và phục dựng, đó là các
điểm di tích lịch sử thuộc vùng căn cứ địa cách mạng - khu 10 (xã Krong),
vườn Mít - cánh đồng cô Hầu (xã Nghĩa An), làng kháng chiến Stơr (xã Tơ
Tung). Ba điểm di tích này hiện đang được huyện đưa vào khai thác phát
triển du lịch gắn liền với việc đẩy mạnh nét văn hóa dân tộc địa phương
thông qua dân ca Ba-na và một số hoạt động thực tế khác.
1.3. Khái quát về dân ca Ba-na
Khi nhắc đến âm nhạc dân gian của đồng bào Ba-na thì không thể
không nhắc đến dân ca của họ, bởi thông qua dân ca chúng ta sẽ nhận thấy
hết con người cũng như cuộc sống của họ, nó tượng trưng cho một cuốn
sách viết về họ mà mỗi chúng ta muốn tìm hiểu họ thì chỉ cần mở trang
sách ấy ra là ta có thể hiểu.
1.3.1. Tính chất, đặc điểm của dân ca Ba-na
Qua các bài hát, ta có thể thấy những tâm tư, tình cảm của con người
qua nhiều thế hệ đều được ghi lại và chứa đựng nhiều yếu tố của cuộc sống
đời thường được thể hiện qua nhiều thể loại như: Dân ca lao động, dân ca
phong tục tập quán, dân ca tín ngưỡng…
1.3.1.1. Tính nhân văn
Nói đến nhân văn chính là nói đến những nét đẹp, nét đặc trưng
thuộc bản chất của con người được thể hiện qua những hành động, cách suy
nghĩ, giao tiếp, tâm linh, tôn giáo...
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Đối với dân ca Ba-na, những câu hát ru, hát răn dạy con cháu ca ngợi
về tình cha mẹ, tình cảm giữa các gia đình, tình cảm của những người đi
trước đối với thế hệ trẻ… tất cả đều tuân theo thuần phong mỹ tục, chuẩn
mực đạo đức của xã hội.
Đối với trẻ em người đồng bào Ba-na, khi sinh ra khoảng 1-2 tháng
là họ được cõng trên lưng và được cha mẹ đưa theo lên nương rẫy. Người
mẹ vừa tỉa bắp, tỉa lúa vừa hát ru con hay vừa giã gạo, lấy nước họ cũng ru.
Hát ru được người mẹ, người bà hoặc người chị ru em như bài: Ru em:
Ơ hỡi em!
Như con chim bé xinh, chim Ch’rao đáng yêu
Chim non chưa biết bay, chim non chưa hát hay
Trong vòng tay chị yêu
Ơ hỡi em, ơ hỡi em ơ
Bên cạnh đó, các bài hát giao duyên trong dân ca Ba-na còn ca ngợi
sự thủy chung son sắc của tình yêu đôi lứa, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, tạo
cho mình những niềm vui trong cuộc sống, trong lao động.
Ngoài việc phát nương làm rẫy, đan gùi dệt vải, ai cũng phải thuộc
nhiều bài hát dân ca, đặc biệt là những lời hát giao duyên để thể hiện tình
yêu lứa đôi khi lao động, sản xuất, khi vui chơi trong những ngày lễ hội,
khi mùa trăng lên hoặc lúc nghỉ ngơi trên các chòi canh trên rẫy.
Đó là những lời hứa hẹn tình yêu thủy chung, là những bài ca ca ngợi
vẻ đẹp tự nhiên của người con gái và dũng khí phi thường của người con
trai. Vẻ đẹp của các chàng trai cô gái được ví von như những loài hoa, loài
chim, trăng, sao.
Ví như bài: Plukiung Bênh, dân ca Ba-na:
Anh Bênh đứng dậy, bước đi oai phong
Anh mặc khố, áo mới và đeo lục lạc
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Tiếng lục lạc kêu rung reng, rung reng
Cái hông anh thon và chắc nịch
Anh khoác ô vàng trông thật là oai phong
Dân ca Ba-na còn có các bài hát giao duyên (hát đối đáp) giữa con
trai và con gái. Họ vừa làm rẫy vừa hát vọng sang bên kia để chọc ghẹo
nhau, để tìm người bạn tình. Thông qua bài hát, họ bày tỏ những nỗi lòng
của mình
Nữ:

Anh ơi ! biết làm sao đây
Em yêu anh yêu thật lòng
Ta yêu nhau, yêu hết mình
Không thể sống nếu thiếu nhau

Nam:

Nhưng em ơi phải hỏi bố mẹ đã
Vì chúng mình cùng một cội mà ra
Chắc chúng mình không thể lấy nhau được…

1.3.1.2. Tính giáo dục
Bên cạnh tính nhân văn, dân ca Ba-na còn góp phần làm cho con
người hoàn thiện nhân cách, bổ sung thêm kiến thức về cuộc sống, xã hội,
tăng sự tự tin, khéo léo hoạt bát và mục đích chính của giáo dục là hướng
con người theo những giá trị chân-thiện-mỹ.
Những bài hát dân ca Ba-na còn thể hiện rõ những hình ảnh đẹp đẽ
về quê hương, về những con người chịu thương, chịu khó, tình yêu thương
của những người lớn giành cho lớp trẻ, lòng biết ơn của con cái giành cho
cha mẹ …
Ví như bài: Nhớ ơn cha mẹ:
Dù đi đâu, làm gì
Đừng tính toán suy nghĩ
Phải luôn luôn cố gắng
Chớ quên lời mẹ cha
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Những hình ảnh đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống, tư tưởng,
đạo đức của bao thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, lớp trẻ sẽ hiểu và yêu
thêm về dân ca của dân tộc mình do ông cha sáng tạo trong quá trình lao
động. Đồng thời góp phần nuôi dưỡng những NN cho dân ca Ba-na trong
tương lai.
Với những lời hát ngắn gọn, xúc tích, dễ nghe, dễ hiểu cho thấy
những ngôn từ mà thế hệ đi trước của người Ba-na sử dụng rất đơn giản, dễ
hiểu nhưng cũng đầy sự triết lý dạy dỗ con người.
1.3.1.3. Tính lễ nghi
Nghi lễ của người Ba-na rất phong phú và đa dạng, tuy nhiên Luận
văn chỉ trình bày về: Lễ bỏ mả, lễ ăn trâu, lễ ăn mừng lúa mới, lễ cầu mưa,
lễ cúng bến nước, lễ hội cồng chiêng.
Trong mỗi nghi lễ của người đồng bào Ba-na đều có các bài dân ca
riêng như:
Lễ bỏ mả: Lễ bỏ mả của người Ba-na thường tiến hành sau khi đã
thực hiện xong các nghi lễ tạ ơn các thần và là nghi lễ lớn nhất, kéo dài
ngày nhất, đồng thời các gia đình phải chuẩn bị từ ba đến bốn tuần gồm:
Tượng, rượu, thịt, cồng chiêng, các con rối, mặt nạ… Ngoài ra, trong lễ bỏ
mả người Ba-na còn sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như:
Hát, múa, cồng chiêng…Ví dụ như bài: Khóc thương bà Jem, Khóc thương
Junh, Thương tiếc cháu Sen.
Lễ ăn trâu: Lễ ăn trâu cũng là một trong những lễ lớn của người Bana, hiện nay lễ ăn trâu thường được gọi là lễ đâm trâu. Lễ này được tổ chức
từ tháng chạp của năm trước đến tháng ba của năm sau, được tổ chức trong
ba ngày, các chi phí cho lễ đều do dân làng đóng góp. Lễ ăn trâu để tạ ơn
thần linh đã phù hộ cho dân làng một năm làm ăn tốt và sẽ tiếp tục phù hộ
cho dân làng trong năm tới. Ví dụ như bài: Ngày hội.
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Lễ ăn mừng lúa mới: Lễ được tổ chức sau mùa thu hoạch, đây cũng
là lễ hội đặc trưng của người Ba-na để tạ ơn thần lúa, mừng cho một mùa
bội thu và cũng là để cầu cho mùa thu hoạch sau được nhiều lúa. Lễ mừng
lúa mới được tổ chức tại nhà rông của làng hoặc nhà riêng của từng gia
đình. Ví như bài: Kon Plei bân phi tơno.
Lễ cầu mưa: Lễ cầu mưa diễn ra hàng năm, vào tháng tư, thường thì
trước khi trồng trọt, người Ba-na lại làm lễ cầu mưa. Tổ chức lễ cầu mưa,
người Ba-na mong muốn cho mùa màng được thuận lợi.
Lễ cúng bến nước: Lễ cúng bến nước được tổ chức sau mùa thu
hoạch để cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no
hạnh phúc. Lễ cúng bến nước được bắt đầu bằng lễ cúng ông bà tổ tiên.
Lễ hội cồng chiêng: Năm 2005, Không gian văn hóa Cồng Chiêng
Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản truyền khẩu và phi vật
thể nhân loại. Người Ba-na tin rằng trong mỗi chiếc cồng chiêng cổ đều có
một vị thần trú ngụ. Cồng chiêng càng cổ thì quyền lực của vị thần càng
cao. Cồng chiêng còn là tài sản quý giá, biểu tượng cho quyền lực và sự
giàu có. Hiện nay, lễ hội cồng chiêng vẫn được tỉnh và các huyện tổ chức
hàng năm nhằm quảng bá hình ảnh đến với khách du lịch. Ví dụ như bài:
Đánh chiêng lên nào.
1.3.1.4. Tính vui chơi, giải trí
Dân ca Ba-na còn có các bài hát đồng dao, hay còn gọi là hát vui
chơi của trẻ em người đồng bào vùng Tây nguyên, rất phong phú đặc sắc và
mang đậm dấu ấn văn hoá dân tộc. Đồng dao không chỉ đem lại niềm vui
trong trẻo cho tuổi thơ mà còn có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, góp phần giáo
dục nhân sinh quan, thế giới quan cho trẻ em.
Những bài đồng dao tạo nên chất vui tươi, dí dỏm, trẻ trung, hồn
nhiên của tuổi thơ. Cũng vì vậy, những phản ánh, nhận biết có tính giáo
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dục rất nhẹ nhàng, tinh tế. Nội dung của các bài hát đồng dao vô cùng xúc
tích, thường là về các loài vật, như bài: Đom đóm bay, Hát về lũ chim...
Các bài hát đồng giao cũng được đồng bào Ba-na sử dụng rộng rãi
bên các sân nhà rông khi các em nhỏ vừa chơi trò chơi vừa hát những bài
hát liên quan đến trò chơi đó.
1.3.1.5. Tính vui tươi trong lao động
Lao động sản xuất của đồng bào Ba-na chủ yếu vẫn là làm nông như:
Làm nương rẫy, trồng trọt, chăn nuôi… và một số nghề thủ công vì vậy họ
cũng có các bài dân ca thể hiện cuộc sống lao động của mình như: Bài Khai
hoang, Rủ nhau đi xúc cá, Dân làng yên ổn làm ăn, xúc cá… Nói về việc
săn bắt hay các bài hát kêu gọi sản xuất như bài: Kêu gọi thanh niên tham
gia sản xuất.
Ơi! Các bạn thanh niên ơi
Hãy dậy sớm mau mau
Cùng chung lòng, chung sức
Tăng gia sản xuất
Làng buôn đang chờ mong
Theo nhịp chiêng cồng chúng ta múa
Ngoài ra còn có các bài trong lao động thủ công như: Yêu anh khéo
đan đơm, đan gùi; tặng người dệt vải… Ngoài các bài trong lao động sản
xuất còn có những bài cúng các giai đoạn làm rẫy, từ chọn đất đến hội
mừng ăn cơm mới; có năm, sáu lễ cúng.
1.3.1.6. Tính cố kết cộng đồng
Bất kỳ một loại hình nghệ thuật dân gian nào cũng đều mang tính cố
kết cộng đồng và dân ca Ba-na cũng không ngoại lệ. Ở nhiều đồng bào dân
tộc khác trong huyện, trong tỉnh mỗi khi đến các ngày lễ hội, họ cảm thấy
như gần gũi nhau thêm nhờ có những bài hát dân ca, nếu như không có
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những câu hát dân ca vang lên thì cảm giác như thiếu một điều gì đó rất
khó tả. Bên những ché rượu cần không còn cảm thấy hơi hướng của sự lãng
mạng, sự sinh động và cảm nhận men say nồng.
Tính cố kết cộng đồng được thể hiện đối với tất cả mọi người, thuộc
mọi thành phần, giàu nghèo, già, trẻ,… trong làng, họ đều hòa mình vào
không khí chung của những ngày lễ hội, những lúc lao động sản xuất và rồi
họ lại bắt đầu cất lên những tiếng hát khích lệ nhau, tỏ tình với nhau hay
đùa giỡn với nhau. Như bài: Thương yêu:
Chàng ơi, hỡi chàng ơi
Em yêu chàng: Chim bay trên trời
Em yêu chàng cá lặn vực sâu
Hỡi chàng là chàng ơi… [53, Tr.43]
Như vậy ta có thể thấy, dân ca chính là sức mạnh vô hình kéo mọi
người lại gần nhau hơn, góp phần điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng
đồng xã hội người đồng bào Ba-na nhằm hướng tới những giá trị tốt đẹp
trong cuộc sống.
1.3.2. Một số giá trị văn hóa, nghệ thuật
Để hiểu rõ hơn về sự phong phú, đa dạng, tầm quan trọng của dân ca
Ba-na trong đời sống đồng bào nơi đây, Luận văn nghiên cứu làm rõ một
số giá trị VHNT của dân ca Ba-na.
1.3.2.1. Về giá trị văn hóa
Trải qua nhiều năm được sáng tác và lưu truyền, ngày nay đồng bào
Ba-na đã có cả một kho tàng phong phú. Dân ca hầu như có mặt trong tất
cả các sinh hoạt văn hóa cũng như cuộc sống của người Ba-na. Dân ca gắn
liền với các lễ hội: Trong tất cả các lễ hội của mình, người Ba-na đã đưa
dân ca lồng ghép với các bài cúng để gửi đến Yàng, các thần linh để cầu
cho mưa thuận gió hòa và tạ ơn thần linh đã cho bà con được mùa màng
bội thu.
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Đồng thời, dân ca còn gắn bó với phong tục tập quán của đồng bào
dân tộc tại các lễ hội và là yếu tố tạo nên sự gắn kết cộng đồng người dân
trong làng thành một thể thống nhất, vì trong tất cả các hoạt động của mình
người Ba-na đều làm việc theo tập thể dưới sự quản lí của Già làng, họ lấy
những lời ca tiếng hát để thể hiện các bài cúng cộng đồng và những lúc răn
dạy con cháu.
Ngoài ra, dân ca còn theo suốt vòng đời người dân Ba-na. Ngay từ
khi sinh ra, họ đã được nghe những bài hát dân ca từ người bà, người mẹ,
người chị, rồi đến các lễ thổi tai, lễ hội mùa, lễ ăn mừng lúa mới, mừng
năm mới, việc cưới, việc tang...
Bên cạnh đó, dân ca cũng là nguồn cảm hứng, tạo động lực trong lao
động sản xuất, tác động đến con người giúp cho người lao động làm việc
hăng say. Qua các bài dân ca, người Ba-na còn thể hiện những vui buồn,
giận hờn, những tâm tư tình cảm, sự quý trọng của mình đến với ông bà,
cha mẹ và người yêu.
Cũng như các dân tộc khác, dân ca Ba-na được truyền từ đời này
sang đời khác, mang một giá trị to lớn về mặt tinh thần .
1.3.2.2. Giá trị nghệ thuật
Dân ca của người Ba-na được chia làm hai phần: Phần âm nhạc và
phần lời ca, hai phần này luôn luôn hỗ trợ cho nhau.
Âm nhạc bao gồm các yếu tố như: Giai điệu, nhịp điệu, tiết tấu… nó
quyết định sự hình thành và tính chất của dân ca. Đồng thời phản ánh
những tâm tư, tình cảm, những tư tưởng của con người bằng các âm thanh
cao, thấp. Dân ca chính là các ngôn từ.
Trong cuốn: Tìm hiểu đặc trưng trong dân ca Rrai-Ba-na tác giả
Đào Huy Quyền đã viết:
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Chính nhờ vào đặc trưng ngôn ngữ dân tộc mà các dân tộc JraiBa-na đã sáng tạo và giữ gìn bao làn điệu dân ca sống mãi với
thời gian, cho dù nhiều chế độ xã hội, hoặc các nền văn minh do
lịch sử nhân loại phát triển đã chồng chất lên nhau và vùi sâu vào
dĩ vãng. Trong dân ca, âm nhạc giữ vai trò quyết định bởi khi nói
đến “Ca” là nói đến âm nhạc. Nếu không có yếu tố âm nhạc sẽ là
ca dao. Đó chính là tính chất của nghệ thuật thuộc thể loại dân ca
và chính những yếu tố nghệ thuật ấy (âm nhạc và lời ca) đã đáp
ứng được yêu cầu của con người [45, tr.71].
Nhịp điệu trong dân ca Ba-na luôn tạo cho con người sự hưng phấn
trong lao động sáng tạo với các bài dân ca sử dụng nhịp ¾ và nhịp chẵn.
Dân ca của đồng bào Ba-na giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về tiếng
vang vọng của núi rừng, tiếng chim hót, tiếng suối reo…vì vậy âm điệu
nghe rất nhẹ nhàng, sâu lắng thể hiện những tình cảm của con người như:
Vui, buồn, giận, hờn…
Ngoài ra dân ca Ba-na được dùng cấu trúc thể một đoạn và hai đoạn.
Thể một đoạn có bố cục chặt chẽ, gọn gàng. Thể hai đoạn có sự khác nhau
về cường độ, tốc độ âm nhạc, lúc thì chậm rãi mang tính chất tự sự nhưng
có lúc lại rộn ràng, sôi động.
Việc sử dụng tiếng đệm không chỉ được người Ba-na sử dụng một
cách phổ biến mà trong các bài dân ca của các dân tộc khác cũng được sử
dụng nhiều.
Bên cạnh đó còn có hình thức hát có nhạc đệm trong dân ca Ba-na.
Khi đi rẫy, họ sử dụng một chiếc lá hoặc ống nứa để làm nhạc cụ đệm hát.
Những lúc sinh hoạt ở gia đình, tại làng thì họ lại sử dụng Cồng chiêng,
đàn goong…
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1.3.3. Tổng quan về không gian nghiên cứu
Để hiểu rõ hơn về thực trạng công tác bảo tồn và phát huy dân ca Bana ở huyện Kbang hiện nay như thế nào thì trước tiên cần phải hiểu rõ về
không gian sinh sống của người Ba-na, để từ đó có cách đánh giá đúng đắn
và đưa ra các biện pháp phát huy phù hợp với điều kiện của địa phương.
1.3.3.1. Khái quát địa bàn và đối tượng nghiên cứu
Kbang, ngọn lửa hồng của Gia Lai yêu quý đang lớn lên từng ngày.
Hai tiếng Kbang đã trở thành niềm kiêu hãnh, khúc hát thanh xuân của thế
hệ cha anh và của chúng ta ngày nay. Còn đây âm vang tiếng hát:
Từ đầu nguồn sông Ba, ta hát về Kbang quê ta
Anh hùng Núp đã đi vào huyền thoại
Làng SơTơr cũng theo anh vào huyền thoại
Nhớ năm nào quê mình đánh giặc
Ngọn lửa K’Rong sáng khắp miền Gia Lai....
Ơi Kbang! Miền đất ấm đi xa nhớ lắm
Nguồn nước ấy về gần yêu thương
Ngày mới vào xuân, trời xanh nắng ấm
Càng yêu tha thiết quê mình Kbang
Về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Kbang là một huyện nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Gia Lai, cách
thành phố Pleiku khoảng 100 km, phía Tây giáp huyện Đắk Đoa, huyện
Mang Yang; phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Định; phía Nam
giáp huyện Đắk Pơ, Thị xã An Khê; phía Bắc giáp huyện Kon Plong, tỉnh
Kon Tum.
Diện tích đất tự nhiên là: 184.185,92 ha, chiếm gần 12% diện tích
đất toàn tỉnh Gia Lai, khí hậu ôn hòa, có nguồn tài nguyên thực vật và động
vật phong phú, có rừng Quốc gia Kon Ka Kinh, khu bảo tồn thiên nhiên
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Kon Chư Răng... Đồng thời, có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam
thắng cảnh, có nhiều khu du lịch sinh thái đã và đang được khai thác và đưa
vào hoạt động rất được du khách trong và ngoài tỉnh ưa thích đến tham
quan như: Khu du lịch Thác hang dơi, khu du lịch sinh thái Kon Pne, vườn
mít-cánh đồng Cô Hầu, nhà máy thủy điện K’nát, khu phục dựng làng
kháng chiến SơTơr...
Huyện Kbang được tách ra từ huyện An Khê (1984) để thành huyện
Kbang ngày nay. Huyện Kbang gồm 13 xã và 1 thị trấn (Các xã phía Nam
gồm: Thị trấn Kbang, xã Đông, xã Nghĩa An, xã Đắk H’Lơ, xã Kông Bờ
La, xã Kông Lơng Khơng, xã Tơ Tung, xã Lơ Ku. Các xã phía Bắc bao
gồm: Xã Sơ Pai, xã Đắk S’Mar, xã K’Rong, xã Sơn Lang, xã Đắk Rong, xã
Kon P’Ne).
Về dân cư
Huyện Kbang có 21 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn,
được di cư từ các tỉnh phía Bắc, với nhiều nét văn hóa đa dạng riêng của
mỗi dân tộc, gồm: Kinh, Ba-na, Jrai, Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hoa,
Xê Đăng, H’Mông, Sán Chay, Ê Đê, H’Rê, Sán Dìu, Giẻ Triêng, Tà Ôi,
X’Tiêng, Thổ, Cơ Ho, Pà Thèn .
Theo Báo cáo số: 81/BC-TTDS, ngày 31/10/2017 của Trung tâm dân
số và kế hoạch hóa gia đình huyện Kbang Về việc Công tác dân số và kế
hoạch hóa gia đình 10 tháng và ước tính thực hiện 12 tháng năm 2017,
ước tính đến hết ngày 31/12/2017 thì tổng số hộ trong toàn huyện là:
“16.492 hộ, giảm 1.556 hộ so với năm 2016 (18.048 hộ), do phần mền
MIS2016H mới được cài đặt nâng cấp nên các hộ tách cặp đã được tính
gộp với hộ chính vì vậy số hộ dân trong toàn huyện đã giảm xuống” [53].
Cư dân huyện Kbang chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi,
công nhân và nghề buôn bán nhỏ, lẻ.
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Về văn hóa-xã hội
Chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến; việc tổng kết năm học
2017-2018 đảm bảo đúng quy định. Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh ra
lớp đạt 100%.
Tiếp tục đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, nhân viên
phục vụ năm học 2018-2019. Tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường
đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy nhanh; có thêm 06 trường học đạt
chuẩn quốc gia, vượt 0,2% Nghị quyết. Đến nay, toàn huyện có 25 trường
đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 47,2%.
Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều
tiến bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, đáp ứng
nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh
được tăng cường; không để xảy ra dịch bệnh.
Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ
chăm sóc sức khoẻ sinh sản-kế hoạch hoá gia đình; tỷ lệ tăng dân số tự
nhiên 1,187%, vượt 0,25% Nghị quyết, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới
17,45%. Triển khai hiệu quả các chương trình MTQG, các dự án về y tế.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y tế, kiểm tra an toàn
vệ sinh thực phẩm.
Hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn,
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện. Kỷ
niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930); ngày Quốc tế
phụ nữ 08/3; ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975), ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931), cách mạng Tháng Mười Nga
(07/11/1917); ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai
(07/11/1945); ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
(18/11/1930); ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11).
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Triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển du
lịch, kêu gọi đầu tư khai thác, phát triển tour du lịch trên địa bàn: Kế
hoạch quản lý, bảo tồn và khai thác du lịch làng kháng chiến Stơr phục
dựng; Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm
2030; Kế hoạch xây dựng làng văn hoá kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020; Kế
hoạch sưu tầm các tư liệu, tài liệu, hiện vật về khu di tích lịch sử cách mạng
của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Tổ chức các hoạt động VHTT tại làng
Sơ tơr (phục dựng), Ngày hội văn hoá cồng chiêng và trình diễn nhạc cụ,
hát dân ca, dân vũ.
Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hoá: Tổ chức xét công nhận các danh hiệu văn
hoá, đến nay có 81,44% thôn, làng, TDP đạt danh hiệu văn hoá từ 03 năm
trở lên; 89% gia đình văn hoá, 79,34 doanh nghiệp văn hoá. Tăng cường
công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá trên
địa bàn huyện.
Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải
quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội
được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Đã giải quyết việc làm
mới và đào tạo nghề cho nhiều lao động.
Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính
sách nhân dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sĩ. Công tác giảm nghèo được
các cấp ủy, chính quyền quan tâm thường xuyên; triển khai thực hiện lồng
ghép các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững; qua rà soát, tỷ lệ hộ
nghèo giảm còn 15,67%, vượt 7,9% Nghị quyết (giảm 5,37% so với năm
2016): Có 2.681 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,67%, giảm 841 hộ, 5,37% so với
năm 2016; 2.763 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 16,15%, tăng 352 hộ, 1,74% so
với năm 2016.
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Thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm kịp thời, đúng quy
định; tỷ lệ người dân tham gia BHYT chiếm 84,29% dân số toàn huyện, đạt
Nghị quyết (tăng 1,47% so với năm 2016).
Một số đặc điểm của dân ca Ba-na
Dân ca của đồng bào Ba-na được chia thành hai loại cơ bản là: Nhạc
hát và nhạc đàn. Người đồng bào Ba-na sử dụng nhiều dạng thang âm điệu
thức với hệ thống thang 3 âm, 4 âm, 5 âm, 6 âm và các phương thức kết
hợp dạng thức của nó. Được sử dụng phổ biến là dạng thang âm điệu thức 5
âm, cấu tạo của dạng thang âm này là: Đô1-Rê1-Fa#1-Sol1-La1. Đây là kết
quả của quá trình giao lưu văn hoá giữa người đồng bào Ba-na với các dân
tộc khác.
Nhạc hát của đồng bào Ba-na rất phong phú, được biểu diễn thường
xuyên tại các lễ nghi cầu thần linh, sinh hoạt tập thể và hát đối đáp giao
duyên…Tiêu biểu nhất cho nhạc hát là kho tàng phong phú của dân ca.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công trình điều tra, nghiên cứu
nào cho biết chính xác về số lượng các bài dân ca đã và đang tồn tại trong
đời sống sinh hoạt tinh thần của người Ba-na, nhưng có thể khẳng định,
người Ba-na đang sở hữu một kho tàng dân ca vô cùng phong phú và độc
đáo cả về thể loại và ngôn ngữ thể hiện. Đó là những bài hát ru; là những
bài đồng dao; những khúc hát giao duyên...
Nhìn chung, nội dung lời ca trong các làn điệu dân ca Ba-na đã diễn
đạt được cơ bản các trạng thái tình cảm của con người với các mối quan hệ
đa chiều. Hình thức ngắn gọn, xúc tích, mộc mạc nhưng lại có sức cuốn hút
người nghe.
Dân ca Ba-na được chia làm hai thể loại chính là hát nói tự sự và hát
có nhịp điệu. Mọi nội dung trong cuộc sống sinh hoạt và lao động đều được
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chuyển tải thông qua dân ca. Có thể chia dân ca Ba-na thành các nhóm sau:
Hát trong nghi lễ; hát trong lao động; hát giao duyên; hát đồng giao; hát
ru; hát răn dạy con cháu…
Âm nhạc và văn học trong nhạc hát không tách rời nhau, trong các
chuyện kể (A Khan, H’mon) họ cũng dùng các kiểu nói có âm điệu, nhịp
điệu, và làn điệu âm nhạc.
Đối với nhạc đàn thì mỗi dân tộc sinh sống tại huyện Kbang đều có
những nhạc cụ truyền thống của riêng mình. Nói đến nhạc đàn của tộc
người Ba-na là nói đến các nhạc cụ truyền thống của họ như: Đàn Goong,
đàn Tơ Rưng, đàn Đá, cồng chiêng… Hầu hết được làm bằng phương
pháp thủ công, với những vật liệu lấy từ trong rừng, trong rẫy hay ở buôn
làng như: Tre, nứa, vỏ bầu khô, gỗ, sáp ong… rất phong phú về hình dáng
và âm thanh.
Nhạc đàn gồm có các loại như: Các nhạc cụ dây có loại kéo vỹ
(k’ní), loại búng (goong), có loại gảy (brook); các nhạc cụ hơi có loại lùa
hơi (kloong pút, Đinh đuk), loại có lưỡi gà rung tự do (Alăl, Tônốt, Đinh
năm); các loại tự thân vang như T’rưng và đặc biệt nhất là cồng chiêng.
Đặc điểm về vai trò trong đời sống xã hội
Nghệ nhân Đinh B’Li ở xã Tơ Tung cho biết, dân ca Ba-na vốn được
sản sinh và nuôi dưỡng trong dân gian nên có sức thu hút đông đảo người
dân tham gia. Người dân tham gia để được hòa nhập vào không khí vui
tươi nhảy múa mỗi khi có người hát bài dân ca trong các lễ hội của mình.
Đồng thời dân ca còn gắn kết con người lại với nhau, gắn kết không
gian lại với nhau thông qua những bài hát trong lao động sản xuất, tạo hiệu
quả năng xuất cao hơn.
Tính cộng đồng trong biểu diễn và thưởng thức
Khán giả khi được xem hoặc được nghe một bài hát dân ca do các
NN biểu diễn cảm giác như được hòa mình vào cùng với những con người
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chân thật, chất phác, hòa vào cuộc sống với lối suy nghĩ đơn giản và vui
tươi của người Ba-na.
Ngoài những NN hát các bài hát dân ca Ba-na, còn có các NN múa
xoang phụ họa để bài hát dân ca được thêm phần phong phú và sôi động
hơn. Người thì đánh đàn Goong, người thì đánh đàn T’rưng, hoặc thổi sáo,
tất cả đã cùng hòa quyện vào với giọng hát đầy uyển chuyển của các NN
hát dân ca, tạo nên một phần biểu diễn đa sắc màu, làm lay động khán giả
đến xem và thưởng thức.
Nuôi dưỡng và sáng tạo văn hóa dân gian
Không gian thể hiện các bài hát dân ca là những nơi lý tưởng để
người NN thể hiện tài năng của mình trước khán giả và công chúng tham
gia thông qua các hội thi, thể hiện trước những người bạn gái thông qua các
cuộc đối đáp giao duyên trên nương rẫy hay nhà rông, thể hiện lòng
ngưỡng mộ của mình với các vị anh hùng thông qua các bài hát tại các buổi
họp làng.
Qua đó chúng ta còn thấy được khả năng sáng tạo trong từng cử chỉ,
điệu bộ của những NN, từ đó đã tạo được cảm giác vui vẻ, hào hứng cho
người nghe. Đồng thời có vai trò quan trọng trong việc tạo sự lôi cuốn hấp
dẫn đối với con em trong làng cũng như khán giả khi thưởng thức tại buổi
biểu diễn.
Trong một bài hát dân ca, nếu chỉ hát chay, không có động tác múa
tay múa chân, đặc biệt là sự ngẫu hững của các NN, sự say mê bên ánh lửa
hồng, bên ché rượu cần thì chúng ta sẽ khó cảm nhận được hết cái hay của
một bài dân ca.
Chuyển tải các giá trị văn hóa dân gian
Dân ca Ba-na được thể hiện ở tính dân dã, mộc mạc và vui nhộn nên
dễ đi vào lòng người bởi những ca từ ấy. Thông qua đó, đã góp phần đào
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tạo thế hệ trẻ cho âm nhạc dân gian Ba-na. Đồng thời thúc đẩy các hoạt
động nghệ thuật âm nhạc dân gian của địa phương phát triển rộng rãi.
Ngày nay, nhiều bài hát dân ca cổ đã được các NN sưu tầm bằng
cách học thuộc. Bên cạnh đó một số nhạc sĩ cũng đã nghiên cứu và đặt lời
mới theo giai điệu dân ca như: Nhạc sĩ Nguyễn Cường với ca khúc Hơ ren
lên rẫy và Đêm xoang tây nguyên... Có thể nói thông qua dân ca, cộng
đồng người dân tộc Ba-na không chỉ được thỏa mãn nhu cầu về âm nhạc
truyền thống, giao lưu cộng hưởng trong các bài hát giao duyên, mang tính
tâm linh trong các bài hát trong nghi lễ, mà nó còn giúp người dân lao động
vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống đầy vất vả, lo toan
và là chất keo gắn kết các thành viên cộng đồng trong một môi trường sinh
hoạt văn hóa người Ba-na.
Tiểu kết
Dân ca Ba-na được hình thành và phát triển trong cuộc sống lao
động của người đồng bào Ba-na. Qua nhiều năm, các nhà nghiên cứu với
niềm đam mê của mình, họ cũng đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh về sự hình
thành, các giá trị độc đáo và đặc sắc của dân ca Ba-na.
Trong những năm qua, các ban ngành chức năng của tỉnh, của huyện
cũng đã có nhiều văn bản có sự gắn kết với dân ca Ba-na thông qua các
chương trình biểu diễn, các hội thi, hội diễn... Tuy nhiên cũng chỉ mới là
những văn bản bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa chung của đồng bào
các DTTS, chứ chưa có văn bản dành riêng cho công tác bảo tồn và phát
huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang,
Để làm cơ sở nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề ở Chương 2,
Chương 3, luận văn đã hệ thống hóa và khái quát những cơ sở lý luận bao
gồm các khái niệm về: Dân ca; dân ca Ba-na; văn hóa và văn hóa phi vật
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thể; di sản văn hóa; bảo tồn và bảo tồn di sản văn hóa; phát huy và phát huy
giá trị di sản văn hóa tại Chương 1.
Dân ca Ba-na không chỉ là những bài hát thông thường, mà nó còn là
một trong những yếu tố quan trọng trong việc hình hành nên nền âm nhạc
dân gian của người Ba-na có làn điệu, lời ca rất bình dị, ngọt ngào nhưng
gắn liền với đời sống của người Ba-na, ẩn chứa rất nhiều giá trị nghệ thuật,
nhân văn độc đáo. Chính những giá trị đó đã làm cho dân ca Ba-na có sức
sống mạnh mẽ trong lòng người dân bản địa nơi đây.
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Chương 2
THỰC TRẠNG BẢO TỒN, PHÁT HUY DÂN CA BA-NA
Ở HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI
Kbang là một trong những huyện còn nhiều nghệ nhân biết hát dân
ca Ba-na và thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép các bài hát
dân ca vào chương trình biểu diễn, chương trình dự thi. Đó cũng chính là
kết quả của những nỗ lực trong công tác bảo tồn, phát huy dân ca các dân
tộc trong toàn huyện mà cơ quan chức năng huyện Kbang đã và đang thực
hiện trong những năm qua.
2.1. Công tác bảo tồn dân ca Ba-na
Được đánh giá là huyện còn bảo tồn được nhiều nét VHTT của đồng
bào Ba-na. Trong những năm qua, huyện Kbang luôn quan tâm đến các
hoạt động được tổ chức từ cộng đồng cho đến các chương trình lớn phục vụ
chính trị của huyện.
2.1.1. Tình hình hát dân ca ở cộng đồng
Việc khảo sát tình hình các NN cũng như công tác tổ chức thực hiện
ở 14 xã-thị trấn trong những năm công tác tại địa phương đã giúp cho tác
giả có cơ sở thực tế để đề ra các biện pháp phù hợp nhằm bảo tồn dân ca
Ba-na trong thời kỳ văn hóa hội nhập hiện nay.
Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp và các NN tại 14 xã-thị trấn để tìm
hiểu về những NN thuộc hoàn chỉnh các bài dân ca Ba-na từ 3 bài hát trở
lên và là những người hát tốt, kết quả có 66 nghệ nhân (Phụ lục 2). Thông
qua tổng hợp kết quả, chúng ta có thể thấy nếu xét về tổng dân số của đồng
bào Ba-na ở huyện Kbang thì có thể nói số lượng NN thuộc nhiều bài dân
ca là rất ít. Có những làng chỉ có một hoặc 2 người biết hát, hoặc không
thuộc hoàn chỉnh một bài hát nào, thậm chí có những làng không có người
nào biết hát, mặc dù dân ca đã gắn liền với họ từ khi còn nhỏ, có chăng thì
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cũng chỉ thuộc vài câu và hát trong lúc đùa giỡn với nhau khi lên rẫy hoặc
nói chuyện trong lúc ngồi uống rượu cần.
Trong khi, văn hóa của đồng bào Ba-na được xem là biểu tượng văn
hóa chính của huyện Kbang (Vì đồng bào Ba-na chính là dân bản địa tại
đây), nhưng các hội thi, hội diễn dành riêng cho dân ca Ba-na chưa được tổ
chức một lần nào, chỉ có lồng ghép vào trong các hội diễn văn nghệ quần
chúng hay hội thi của các ngành tổ chức trong phần thi năng khiếu.
Việc các đơn vị xã-thị trấn có NN tham gia hội thi, hội diễn cũng rất
hạn chế vì nguồn kinh phí không đủ chi phí để các đơn vị tham gia hoặc
không có NN tham gia, cũng có khi chính các NN không chịu tham gia
mặc dù cán bộ văn hóa xã-thị trấn đã dùng nhiều phương pháp để thuyết
phục. Một số đơn vị còn lại nếu có tham gia thì cũng chỉ là những NN lớn
tuổi, không hề có NN trẻ tuổi, điều này làm hạn chế việc tổ chức các hội
thi, hội diễn dành riêng cho dân ca Ba-na bởi không đủ điều kiện về số
lượng NN tham gia biểu diễn.
Hiện nay, cấp huyện có 01 Trung tâm VH-TT gắn với hoạt động
thanh thiếu nhi; 02 điểm vui chơi cho trẻ em cấp huyện; 02 Trung tâm VHTT cấp xã; 3 nhà văn hóa cấp xã (hiện đã hoàn thành việc lập hồ thành lập
Trung tâm văn hóa và đang chờ quyết định); 09 xã còn lại có Nhà văn hóathể thao cấp xã; 162 nhà văn hóa-khu thể thao cấp thôn.
Việc thành lập các Trung tâm văn hóa và nhà văn hóa là một việc rất
quan trọng, bởi đây chính là địa điểm để các xã-thị trấn, các tổ dân phốthôn-làng tổ chức sinh hoạt cộng đồng, tập luyện các hoạt động VHTT, là
điểm vui chơi nhằm gắn kết cộng đồng. Hiện nay các hoạt động của đồng
bào Ba-na mới chỉ giới hạn trong khuôn khổ của làng, chưa có sự giao lưu
rộng rãi đối với các làng khác, vì vậy việc thành lập các Trung tâm VH-TT
có ý nghĩa rất lớn đối với họ, tạo điều kiện cho các làng trong xã-thị trấn có
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điều kiện giao lưu với nhau nhiều hơn, học hỏi và trao đổi với nhau nhiều
lĩnh vực hơn nữa để tạo động lực cùng nhau phát triển.
Theo kế hoạch đề ra đến năm 2020, toàn huyện sẽ có 14/14 xã-thị
trấn đều có Trung tâm VH-TT. Trung tâm VH-TT có chức năng căn cứ vào
nhiệm vụ trong năm, xây dựng kế hoạch hoạt động phục vụ công tác chính
trị tại địa phương.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn, tổ chức các
hoạt động phong trào văn hóa-văn nghệ, thể thao; tuyên truyền cổ động,
xây dựng các CLB như: CLB thể dục thể thao, CLB dưỡng sinh, CLB múa,
CLB hát dân ca,....
Đối với CLB hát dân ca, hiện nay từ cấp huyện đến cấp cơ sở chưa
được thành lập. Đây cũng là một vấn đề lớn để các ngành chức năng, các
nhà quản lý văn hóa cần phải xem xét và cân nhắc thành lập, bởi không có
chỗ nào tuyên truyền vận động và bảo tồn, phát huy dễ và hiệu quả bằng từ
các CLB, nơi gắn liền với những niềm đam mê của các NN cũng như lớp
kế thừa VHTT.
2.1.2. Sưu tầm, thống kê các bài dân ca và nghệ nhân hát dân ca
Việc sưu tầm các bài hát dân ca Ba-na là điều rất cần thiết và cấp
bách trong bối cảnh hiện nay tại huyện Kbang khi nền văn hóa các nước
đang du nhập một cách nhanh chóng vào nước ta thông qua các kênh
truyền hình, các trang mạng xã hội và đời sống của đồng bào Ba-na ngày
được nâng cao với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.
Từ năm 1985 đến nay, được sự thống nhất của UBND huyện Kbang,
sự hỗ trợ của các chuyên gia về bảo tồn DSVH phi vật thể; sự tham gia
nhiệt tình, tâm huyết của các ông: Đinh Mun, Đinh Huy ở xã Đông; Đinh
Đi ở xã Nghĩa An; Đinh B’Li ở xã Tơ Tung. Phòng VH&TT, Trung tâm
VHTT&TTN huyện Kbang đã thực hiện 03 đợt sưu tầm vào năm 2008,
năm 2011 và năm 2016. Kết quả của hoạt động sưu tầm dân ca Ba-na ở
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huyện Kbang dù chỉ mới đạt được những kết quả ban đầu, nhưng đã hỗ trợ
rất nhiều cho công tác bảo tồn được thuận tiện hơn, góp phần giúp cho dân
ca Ba-na hạn chế được rất nhiều sự mai một trong cuộc sống xã hội phát
triển ngày nay.
Đối với dân ca Ba-na ở huyện Kbang, lực lượng NN luôn luôn giữ
một vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn. Họ chính là những
người sẽ quyết định sự thành công trong việc trao truyền dân ca đến thế hệ
sau một cách hiệu quả nhất.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay các NN dân ca Ba-na thường là những
người lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo, đời sống kinh tế còn nhiều khó
khăn, thậm chí có người đã sắp về với ông bà, tổ tiên. Vì vậy, việc thống
kê, khảo sát thực trạng chuyên môn, điều kiện sống của các NN sẽ giúp cho
cơ quan quản lý nhà nước kịp thời đưa ra những chính sách hợp lý hỗ trợ
để những NN dân ca Ba-na tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp bảo
tồn chung của huyện.
Tính đến hết tháng 07/2017, theo điều tra của tác giả, toàn huyện có
66 NN thuộc trọn vẹn từ 03 bài dân ca Ba-na trở lên. Trong số này, Có 01
NN (NN Đinh Đi) đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu
tú, hiện đang sinh sống tại làng Lợt-xã Nghĩa An và đã có rất nhiều cống
hiến cho công tác bảo tồn dân ca Ba-na, tuy nhiên NN Đinh Đi hiện nay đã
lớn tuổi.
Có 95% NN làm nghề nông, bởi cuộc sống của đồng bào Ba-na hoàn
toàn gắn với núi rừng, họ thường sinh sống ở những nơi có những con suối
chảy qua, những khu rừng nhiều cây cối; 5% NN là cán bộ công chức nhà
nước, hiện đang có những cống hiến rất lớn cho địa phương ở nhiều cơ
quan làm việc khác nhau như: Trung tâm VHTT&TTN huyện; đài TT-TH
huyện; UBND-HĐND huyện; Huyện ủy; Phòng Tư pháp;.... và giữ một số
vị trí cao trong hệ thống làm việc cơ quan nhà nước.

43

Việc tập hợp những NN làm nông khá khó khăn cho lực lượng cán
bộ làm văn hóa các xã-thị trấn, nhất là vào những dịp đang mùa vụ. Đó là
điều mà cơ quan quản lý nhà nước khi tổ chức các hội thi về dân ca các dân
tộc, trong đó có dân ca Ba-na cần quan tâm đến đặc thù nghề nghiệp của
các NN để bố trí thời gian tổ chức phù hợp với mùa vụ, từ đó sẽ không ảnh
hưởng quá lớn đến cuộc sống của chính họ cũng như lực lượng và chất
lượng của các đơn vị khi tham gia hội thi.
Đồng thời, số lượng NN hát dân ca Ba-na ở huyện Kbang phân bổ
không đồng đều ở các địa phương, tạo ra những khó khăn nhất định cho
huyện khi tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy dân ca như: Ở xã
Đông có khoảng 08 NN; ở xã Tơ Tung có khoảng 09 NN, nhưng ở một số
xã thì lại chỉ có 01-03 NN biết hát dân ca như: Xã Kon Pne, xã Đắk S’Mar,
xã Lơ Ku.
Cũng qua khảo sát thì trong 66 NN trên có 35 người ở độ tuổi từ 5075; 21 người ở độ tuổi từ 40-dưới 50 tuổi; 10 người có độ tuổi từ 35-dưới
40 tuổi. Việc phần lớn các NN có độ tuổi cao phần nào cho thấy mức độ
và khả năng trẻ hóa đội ngũ NN dân ca kế thừa, từ đó phản ánh sức hút
của dân ca Ba-na đối với giới trẻ. Thực tiễn đã có nhiều loại hình nghệ
thuật dân gian bị mai một, biến mất chính vì không trẻ hóa được đội ngũ
NN kế thừa.
2.1.3. Một số phương pháp bảo tồn hiện nay
Công tác nghiên cứu, sưu tầm: Hiện nay trong công tác nghiên cứu,
sưu tầm dân ca Ba-na của huyện Kbang cũng đang trong giai đoạn bước
đầu, mặc dù đã có kế hoạch từ nhiều năm trước, đồng thời được sự quan
tâm của các nhà nghiên cứu nhưng để thật sự có nhiều hiệu quả và chủ
động trong việc sưu tầm thì cũng chỉ mới đây, trước đó chỉ là phối hợp với

44

các đơn vị về liên hệ như: Đài truyền hình Việt Nam (thường trú tại Đà
Nẵng); Đài Truyền hình Gia Lai và một số nhà nghiên cứu... chứ chưa có
sự chủ động từ các ban ngành đoàn thể của huyện.
Trong các đợt đi tuyên truyền tại các xã-thị trấn, các thành viên của
Đội TTLĐ huyện cũng thực hiện một số ghi âm các NN hát dân ca như bài:
Ru con (do nghệ nhân Đinh Tang-làng Tờ Mật- xã Đông thể hiện-nay đã
chết ); Răn dạy con cháu (do nghệ nhân Đinh Tường-làng Hợp thể hiện)...
Tuy nhiên do chưa có hình thức lưu giữ những ghi âm này một cách hiệu
quả, vì vậy sau một thời gian thì các băng đĩa được ghi âm đã bị hư hỏng,
không còn sử dụng được.
Việc phục dựng, ghi hình: Ngoài việc sưu tầm, để bảo tồn dân ca
Ba-na, Đài Truyền hình tỉnh, Đài TT-TH huyện, Trung tâm VHTT&TTN
huyện đã tổ chức phục dựng, ghi hình lại một số lễ hội, trong đó có sử dụng
hát dân ca như: Lễ bỏ mả, lễ đâm trâu,... nhằm lưu giữ những hình ảnh
mang đậm VHTT của đồng bào Ba-na, cùng với đó là những NN và những
bài dân ca mà họ thể hiện cũng được các cơ quan chức năng ghi hình để
làm tư liệu.
Tổ chức Hội thi, hội diễn, giao lưu lồng ghép với hát dân ca Ba-na
để lưu giữ. Cụ thể như:
Thực hiện thông báo số: 67/TB-TTVHĐA&DL, ngày 09/4/2011 của
Trung tâm VHĐA&DL tỉnh Về việc Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần
chúng tỉnh Gia Lai lần thứ XI năm 2011. Đồng thời, nhằm nâng cao kỹ
năng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở, có điều kiện học tập trao đổi
kinh nghiệm với nhau. Ngày 15/09/2011, Trung tâm VHTT&TT (nay là
Trung tâm VHTT&TTN huyện) triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ
thuật quần chúng huyện Kbang lần thứ VIII năm 2011, từ đó tìm kiếm
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những hạt nhân phong trào của huyện, đặc biệt là NN dân ca Ba-na để tham
gia Hội diễn do tỉnh tổ chức.
Tại Hội diễn này, các đơn vị xã-thị trấn đã tăng cường vận động các
NN tiêu biểu của xã tham gia một số tiết mục hát dân ca xen kẽ trong
chương trình dự thi, điển hình như: Xã Tơ Tung, xã Đông với các bài hát:
Ru em, Buôn làng no ấm (Kon Plei Pân Phi Tơ No)... đạt hiệu quả tuyên
truyền cao.
Trong chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS
huyện Kbang lần thứ II năm 2014 vào ngày 09/6/2014, Trung tâm
VHTT&TTN đã tập trung xây dựng chương trình thể hiện rõ nét VHTT của
đồng bào các dân tộc trong toàn huyện, trong đó có 02 bài hát dân ca Bana: Nhớ ơn cha mẹ, Buôn làng no ấm (Kon Play Pân Phi Tơ Nol) do lực
lượng các NN của các xã-thị trấn và Cộng tác viên Trung tâm VHTT&TTN
huyện biểu diễn, được các ban ngành đoàn thể đánh giá cao.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàng năm, kế hoạch phối hợp với
các cơ quan, các chi đoàn. Đội TTLĐ huyện bố trí các đêm diễn, tuyên
truyền tại các làng khó khăn, xa trung tâm của xã, tập trung vào các thônlàng có nhiều đồng bào Ba-na sinh sống để tuyên truyền với nhiều nội dung
và hình thức phong phú như: An toàn giao thông, tảo hôn, hôn nhân cận
huyết thống, luật bảo vệ rừng... trong các chương trình thường xuyên lồng
ghép các bài hát dân ca Ba-na để biểu diễn.
Đồng thời, Trung tâm VHTT&TTN huyện thường xuyên ban hành
công văn chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ văn hóa xã-thị trấn bố trí thời gian và
phương pháp luyện tập các bài hát dân ca Ba-na, định hướng cho các thônlàng luyện tập các bài biểu diễn ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống
anh hùng và văn hóa dân tộc truyền thống của đồng bào Ba-na nói riêng,
đồng bào các dân tộc trong toàn huyện nói chung.
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Ngoài việc bảo tồn bằng những hình thức tuyên truyền thông qua lời
ca, tiếng hát, ngành văn hóa huyện còn thực hiện hình thức tuyên truyền
bằng pano, áp phích, lời dẫn gắn việc bảo tồn và phát huy các giá trị VHTT
của đồng bào các DTTS trong huyện, trong đó có dân ca Ba-na.
Ngày 23/7/2017, được sự chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm
VHTT&TTN huyện đã tổ chức Hội thi: Trình diễn nhạc cụ, hát dân ca, dân
vũ các DTTS huyện Kbang năm 2017, thu hút 05 đơn vị tham gia, với 3 bài
hát dân ca Ba-na được biểu diễn trong hội thi với phần dàn dựng công phu.
Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ văn hóa xã-thị trấn; trưởng, phó,
cán bộ đoàn của 02 xã Đông và xã Nghĩa An về việc thành lập các câu lạc
bộ, đội nhóm tại cơ sở, tạo tiền đề cho việc phát triển các hoạt động VHVN
tại địa phương, góp phần định hướng trong công tác bảo tồn và phát huy
dân ca Ba-na một cách có hiệu quả.
Để dân ca Ba-na được thế hệ trẻ sau này nhận diện một cách đúng
đắn nhất, đặc biệt là gắn với các lễ hội truyền thống của người Ba-na trước
sự thay đổi nhanh chóng của thời kỳ hội nhập thì việc phục dựng lại các lễ
hội cũng được đặt ra khá cấp bách.
Trong không gian của nhà rông truyền thống, trước cây Nêu với các
nghi lễ, ngoài nương rẫy, bên những ché rượu cần hay bên bờ suối với
những bài hát giao duyên, hát trong lao động hay trên sân khấu biểu diễn
trong những chương trình giao lưu hoặc hội thi, hội diễn, những bài hát dân
ca được các NN thể hiện một cách rất điêu luyện cùng với sự háo hức,
mong chờ của bà con trong làng, của các cơ quan liên quan có nhiệm vụ
bảo tồn, và phát huy dân ca Ba-na này.
Cho dù các hội thi, các đêm giao lưu có lồng ghép với hát dân ca Bana được tổ chức, nhưng vẫn còn nhiều điều phải bàn về chuyên môn, về
công tác tổ chức và góc độ truyền tải trong công tác tuyên tuyền, góc độ
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tiếp cận trong bảo tồn và phát huy di sản, nhưng trong một chừng mực nhất
định sự thành công của các chương trình đó cho thấy tâm huyết cháy bỏng
của những nghệ nhân dân ca Ba-na ở huyện Kbang trong sự nghiệp bảo tồn
vốn văn hóa của dân tộc mình được thể hiện một cách rõ nét.
Như vậy, dù chưa được triển khai có tính hệ thống, bài bản, hoàn
chỉnh, nhưng những việc làm đầu tiên này của các ngành chức năng huyện
cũng góp phần giúp cho công tác bảo tồn dân ca Ba-na ở huyện Kbang đạt
được những hiệu quả bước đầu.
2.2. Một số phương pháp phát huy hiện nay
Đối với công tác phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang từ năm 1985
đến nay đã có những hoạt động cụ thể như sau:
2.2.1. Công tác phối hợp truyền dạy
Truyền dạy dân ca Ba-na vừa nhằm tạo ra lực lượng NN kế thừa, vừa
phát triển dân ca Ba-na đến với các dân tộc khác trong huyện cũng như
ngoài huyện, thậm chí trong toàn tỉnh. Vì dù cho loại hình nghệ thuật nào,
nếu không có lực lượng kế thừa, hay mất hết công chúng, thì chắc chắn sẽ
không thể tồn tại theo thời gian.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Phòng
VH&TT; Trung tâm VHTT&TTN huyện đang ra sức khuyến khích, động
viên các NN tiêu biểu của các đơn vị xã-thị trấn thường xuyên tổ chức các
buổi truyền dạy dân ca. Các buổi truyền dạy thường diễn ra vào buổi tối,
sau khi các thanh niên nam-nữ của làng đã đi làm về, các em học sinh đã
tan trường và tất cả đã cơm nước xong xuôi.
Người đứng ra truyền dạy là các NN hát tốt và có uy tín trong làng,
cũng có làng do chính già làng hoặc trưởng làng đứng ra truyền dạy. Mỗi
buổi truyền dạy thường kéo dài từ 2-3 tiếng, địa điểm tại Nhà rông văn hóa.
Đến với các buổi học này, các bạn thanh-thiếu nhi, các em học sinh
trong làng được dạy cách hát các bài hát dân ca Ba-na; được tìm hiểu
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những nét VHTT của dân tộc mình thông qua lời kể của những người
truyền dạy. Từ đó làm tiền đề cho các hội thi, hội diễn và giao lưu giữa các
làng, các xã trong toàn huyện.
Bên cạnh đó, một số NN trong các buổi hội họp, liên hoan hay lễ hội
trong làng, bên những ché rượu cần lại ngân nga các bài hát dân ca Ba-na
và dạy lại cho một số các em đam mê, muốn học những bài dân ca mà mình
đã thuộc.
2.2.2. Tổ chức sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề
Trong bối cảnh dân ca Ba-na dần không còn được chính người dân
tộc Ba-na yêu thích như trước kia, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay thì việc tổ
chức thường xuyên các sinh hoạt gắn liền với hát dân ca Ba-na là điều rất
cần thiết, thay vì chỉ đợi vào những dịp có tổ chức hội thi, hội diễn mới
luyện tập, mới đề cập đến thì việc tổ chức sinh hoạt hát dân ca Ba-na trong
các buổi sinh hoạt của làng, của đoàn thanh niên trong làng, của đoàn xã
một cách thường xuyên, sẽ giúp cho người dân, đặc biệt là các bạn đoàn
viên thanh niên nhớ đến và có cảm giác gần gũi lại với dân ca của dân tộc
mình ngày một nhiều hơn.
Trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2017, việc tổ chức sinh hoạt
dân ca Ba-na truyền thống ở huyện Kbang thường được tổ chức theo các
phương thức cơ bản sau:
Những hoạt động Trung tâm VHTT&TTN huyện tổ chức
Hàng năm, Trung tâm VHTT&TTN huyện Kbang xây dựng các kế
hoạch tổ chức biểu diễn tuyên truyền gắn các bài dân ca Ba-na vào các dịp
như: Những ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh Gia Lai, của
huyện Kbang; dịp lễ hội truyền thống, tết Nguyên Đán; những sự kiện
VHNT; liên hoan, hội thi, hội diễn trong và ngoài huyện.
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Trong giai đoạn 1985-2017, Trung tâm VHTT&TTN huyện Kbang
đã tổ chức và tham gia các hội thi, hội diễn, giao lưu, tuyên truyền cơ sở,
phục vụ các sự kiện chính trị có lồng ghép dân ca Ba-na tại huyện và tại
tỉnh về dân ca Ba-na với số lượt như sau:
SỐ
TT

NĂM

THAM GIA BIỂU
DIỄN TẠI TỈNH

BIỂU DIỄN TẠI
HUYỆN/XÃ/THỊ
TRẤN

TỔNG
LƯỢT DIỄN

01

1985

0

10

10

02

1986

0

12

12

03

1987

0

10

10

04

1988

0

11

11

05

1989

0

15

15

06

1990

0

13

13

07

1991

0

17

17

08

1992

0

16

16

09

1993

0

20

20

10

1994

0

18

18

11

1995

0

20

20

12

1996

0

19

19

13

1997

0

18

18

14

1998

0

15

15

15

1999

0

23

23

16

2000

0

25

25

17

2001

0

27

27

18

2002

0

28

28

19

2003

0

25

25
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20

2004

0

29

29

21

2005

0

31

31

22

2006

0

30

30

23

2007

35

35

24

2008

0
1

32

33

25

2009

0

29

29

26

2010

0

28

28

27

2011

40

40

28

2012

0
1

27

28

29

2013

0

27

27

30

2014

1

31

32

31

2015

0

33

33

32

2016

1

28

29

33

2017

2

28

36

Nguồn: Trung tâm VHTT&TTN huyện Kbang
Nhìn vào bảng thống kê trên cho thấy, số lượt biểu diễn, giao lưu,
tham gia các hội thi có lồng ghép dân ca Ba-na ở huyện Kbang có chiều
hướng tăng dần và có thể nhờ những nỗ lực này mà thời gian tới, dân ca
Ba-na ở huyện Kbang lại được giới trẻ hết sức quan tâm và tiếp tục trở
thành một trong những huyện có sự phát huy dân ca một cách mạnh mẽ
trong tỉnh với một không khí nhộn nhịp như nó đã từng có trong các lễ hội,
bên nương rẫy, bên những con suối chảy róc rách.
Hoạt động do các đơn vị xã-thị trấn tổ chức
Hiện nay các đơn vị xã-thị trấn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt
động VHVN tại địa phương vào các dịp lễ, tết. Tuy mỗi chương trình chỉ
lồng ghép 1 hoặc 2 bài dân ca Ba-na, nhưng thiết nghĩ đây cũng chính là
dịp để mọi người dân, đặc biệt là người đồng bào Ba-na trên địa bàn các

51

xã-thị trấn được thấm nhuần lại và chạm đến suy nghĩ của họ với những bài
dân ca Ba-na đã tồn tại từ nhiều năm qua gắn liền với cuộc sống của họ.
Tổ chức nói chuyện chuyên đề
Để tạo nên hiệu ứng có tính cộng hưởng trong cộng đồng người Bana nói chung và đồng bào các dân tộc khác trong toàn huyện nói riêng,
đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm nhằm bảo tồn, phát huy dân ca của
đồng bào dân tộc Ba-na. Chi đoàn VHTT, với nhiệm vụ là Chi đoàn của cơ
quan tuyên truyền, hàng năm trong các đợt sinh hoạt với các đơn vị Chi
đoàn làng đỡ đầu, kết nghĩa đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về
nhiều vấn đề đang bất cập tại địa phương, trong đó gắn với chuyên đề về
dân ca Ba-na tại nhà rông của làng.
Người đứng ra điều hành cuộc nói chuyện, trao đổi đó chính là Bí
thư, Phó bí thư Chi đoàn VHTT và Bí thư đoàn xã, chi đoàn làng kết nghĩa,
một số làng có mời thêm già làng, trưởng làng hoặc một số NN có uy tín
của làng về để cùng trao đổi.
Đối tượng tham gia buổi nói chuyện là lực lượng đoàn viên-thanh
niên trong làng. Đến với các buổi sinh hoạt chuyên đề có gắn với dân ca
Ba-na, đoàn viên-thanh niên sẽ có rất nhiều cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn
những giá trị VHNT nổi bật của dân ca cũng như VHTT của dân tộc mình,
đồng thời hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia vào tổ chức đoàn, hội
thanh niên Việt Nam.
Với cách diễn đạt vô cùng thu hút, kết hợp giữa lý luận, thực tiễn và
thị phạm trực tiếp của các NN tham gia, hoạt động này thật sự đã để lại
những ấn tượng tốt trong lòng đoàn viên thanh niên về dân ca của dân tộc
mình; góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở
huyện Kbang.
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2.2.3. Hoạt động truyền thông
Trong công tác phát huy dân ca Ba-na, việc sử dụng các phương tiện
thông tin đại chúng để truyền thông, quảng bá là giải pháp có nhiều ưu
điểm nhất với xu thế thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Bởi các phương
tiện truyền thông như: Truyền thanh, truyền hình, internet, báo chí, ấn
phẩm, … có tính tương tác xã hội rất lớn, khả năng tiếp cận đến cộng đồng
rất rộng.
Phương tiện truyền thanh
Đài TT-TH huyện Kbang thường xuyên viết các tin bài về cuộc
sống, văn hóa và một số tin viết về âm nhạc của đồng bào các DTTS trong
toàn huyện để giới thiệu đến khán thính giả các làn điệu dân ca của dân tộc
họ, nhưng đặc biệt là dân tộc Ba-na, bởi người Ba-na vừa là dân bản địa và
cũng là dân tộc có số dân đông thứ 2 sau dân tộc Kinh sinh sống tại huyện.
Những tin bài này đã giúp đưa dân ca Ba-na của huyện đến gần hơn với
công chúng.
Phương tiện truyền hình
Trong công tác phổ biến, phát huy dân ca Ba-na qua các phương tiện
thông tin đại chúng, vào dịp tết Nguyên đán hàng năm Đài TT-TH huyện
cũng tổ chức ghi hình, lấy tin tức từ 01 đến 02 số viết về các hoạt động tổ
chức vui chơi đón tết của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện, nhất là
các lễ hội truyền thống của đồng bào Ba-na, hoặc những lúc họ quây quần
bên nhà rông hay ánh lửa hồng với những bài hát dân ca qua phần thể hiện
của các NN. Sau đó, phát sóng trên Đài TT-TH huyện, Đài Truyền hình
tỉnh để người dân có điều kiện thưởng thức cũng như giới thiệu dân ca Bana đến các địa phương khác trong toàn tỉnh.
Báo/trang điện tử
Một phương tiện khác mà các ban ngành tỉnh Gia Lai và huyện
Kbang cũng thường xuyên sử dụng để quảng bá VHTT của đồng bào
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DTTS là các trang báo, trang điện tử thông qua internet, đặc biệt là trên
trang Youtube cũng có những hình ảnh, bài biểu diễn và một số các đợt
tham gia thi của các NN dân ca huyện Kbang dự thi tại các hội thi, hội
diễn dân ca toàn tỉnh, toàn quốc và khu vực: Như tại trang web:
https://www.youtube.com/watch?v=2Dw3SPGAph8; https://www.youtube.
com/watch?v=BnuBCB-BicU, Truy cập ngày 17/01/2018.
Nhờ hiệu ứng của truyền thông, thông qua các bài viết, bài biểu diễn
này, dân ca Ba-na của huyện Kbang được đông đảo khán giả trên khắp cả
nước biết đến như .
2.3. Giới thiệu một số nghệ nhân tiêu biểu
Trong những năm qua, nhờ có sự hỗ trợ của các NN nên công tác
bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang đã đạt được nhiều thành
tựu khả quan.
Để huy động những nghệ nhân này cùng phối hợp trong công tác bảo
tồn và phát huy dân ca Ba-na, các ban ngành chức năng của huyện trong
một khoảng thời gian trước đó cũng đã đến tận nhà, thậm chí đến tận
nương rẫy nơi các NN ở tại nhà Đầm để nói chuyện, giải thích cho họ hiểu
về sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy dân ca của họ.
Từ sự nỗ lực của các ban ngành chức năng, sự hiểu biết của các NN
cũng như những trăn trở của họ khi được hỏi về suy nghĩ đối với dân ca
Ba-na truyền thống của mình, các NN đã không ngừng tỏ ra vui mừng khi
được lựa chọn là những người hỗ trợ trong công tác bảo tồn và phát huy
dân ca Ba-na.
Được sự hướng dẫn, tạo điều kiện, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn
thể từ huyện đến cơ sở, bằng uy tín của mình, các NN đã thường xuyên
khuyên nhủ con cháu trong làng luôn luôn phải tập hát những bài dân ca
Ba-na truyền thống của mình trong các buổi họp làng; đồng thời vào những
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lúc rảnh rỗi, họ lại chỉ dạy cho người dân và trẻ em trong làng hát dân ca,
điển hình như các NN:
2.3.1. Nghệ nhân Đinh Đi
NN Đinh Đi sinh năm 1933 (81 tuổi), hiện sinh sống tại làng Lợk-xã
Nghĩa An (Xem PL, trg 118). Ông là một NN đa tài và có uy tín lớn trong
huyện; ông biết nói được cả tiếng Jrai và tiếng Kinh. Ngoài hát dân ca, ông
còn là một NN chỉnh chiêng duy nhất hiện nay ở huyện Kbang. Trong
nhiều năm ông cùng một số NN trong huyện và các huyện khác đã đại diện
cho NN tỉnh tham dự các cuộc thi hát dân ca và chỉnh chiêng toàn quốc,
tỉnh, đạt kết quả cao.
Tháng 10 năm 2007, ông được tham dự buổi gặp gỡ NN chỉnh
chiêng các tỉnh Tây Nguyên lần thứ nhất do Viện văn hóa thông tin tổ
chức. Từ năm 1965 đến năm 1975, ông công tác tại Đội văn nghệ xung
kích của tỉnh đội tỉnh Gia Lai và có rất nhiều những cống hiến. Ông đã
được Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Huân chương chiến sĩ vẻ
vang hạng Ba, hạng Nhì vì đã có nhiều thành tích phục vụ trong quân đội
nhân dân Việt Nam. Ngày 13/11/2015, ông được Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú loại hình Nghệ thuật trình diễn
dân gian tỉnh Gia Lai “vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát
huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”, kèm theo đó, ông được nhận 17 triệu đồng
cho danh hiệu này.
Nhằm giúp cho các NN thực hiện tốt việc điều chỉnh lại những thang
âm, tiết tấu của các bộ chiêng bị lạc tiếng và cách bảo quản những bộ
chiêng, đặc biệt là những bộ chiêng quý. Trung tâm VHTT&TTN huyện đã
tổ chức lớp tập huấn chỉnh chiêng và đánh cồng chiêng cho đồng bào dân
tộc Ba-na của 14 xã-thị trấn, từ ngày 13-14/8/2017, với kinh nghiệm của
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mình NN Đinh Đi được mời về giảng dạy cho các lớp. Tuy nhiên, hiện nay
vì tuổi đã cao nên việc truyền dạy của ông cũng gặp nhiều khó khăn và cần
có sự hỗ trợ hết sức nỗ lực từ các học viên và giới trẻ trong công tác truyền
dạy cả về dân ca Ba-na cũng như dạy chỉnh chiêng.
2.3.2. Nghệ nhân Đinh Huy
Sinh năm 1973, tại làng B’Ngăn-xã Krong (Xem PL, trg 118). Năm
1976 NN Đinh Huy sau khi lên 3 tuổi đã chuyển ra sống tại làng Tờ MậtThôn 1-xã Đông sinh sống theo cộng đồng. Từ năm 1998-2009, anh giữ
chức vụ trưởng thôn 1-xã Đông. Từ năm 2010 đến nay: Anh giữ chức vụ:
Trưởng ban công tác mặt trận của thôn. Ở vị trí nào anh cũng luôn hoàn
thành tốt nhiệm vụ của mình.
NN Đinh Huy có niềm đam mê ca hát rất sâu sắc. Trước đây, trong
những năm điều kiện làm công tác tuyên truyền vận động của Phòng
VH&TT huyện nhà còn gặp nhiều khó khăn từ con người đến cơ sở vật
chất, thậm chí có những lần để đem được lời ca tiếng hát, những chủ
trương đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đến tuyên truyền cho
đồng bào vùng sâu vùng xa, những cán bộ ngành văn hóa cũng như lực
lượng Cộng tác viên huyện nhà phải đi bộ, khiêng vác âm thanh loa đài
vượt hàng chục cây số, băng qua những khu rừng rậm để đến với bà con
thì anh chính là một trong số những cộng tác viên nhiệt tình và năng
động nhất.
Anh còn có khả năng ăn nói rất lưu loát, là một người dẫn chương
trình tiêu biểu của huyện, anh có nhiệm vụ phiên dịch từ tiếng phổ thông
sang tiếng Ba-na trong lúc làm chương trình tuyên truyền, biểu diễn. Với
lối dẫn tự nhiên, dễ hiểu, đặc biệt lại là người đồng bào nên thu hút được
rất nhiều người dân đến xem, chính vì vậy hiệu quả tuyên truyền đạt kết
quả cao.
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Anh còn thể hiện những bài hát làm say đắm lòng người. Ngoài
những bài hát ca ngợi quê hương khác, anh cũng thường xuyên hát những
bài hát dân ca Ba-na của đồng bào mình. Anh có phong cách biểu diễn các
bài hát cũng rất dí dỏm cùng với sự sáng tạo trên sân khấu đã tạo cho anh
có một sức hấp dẫn lạ kỳ, những bài hát mà anh thể hiện luôn được bà con
nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình.
Trong những lần đi công tác, tác giả có dịp hỏi anh về những bài hát
dân ca mà anh thuộc thì anh trả lời là anh học được những bài hát đó từ bà
Đinh Thị H’Yươil cùng sinh sống trong làng. Từ những lần được nghe bà
hát tại các lễ hội, bên ánh lửa hồng của nhà rông, trên nương rẫy thì anh đã
cảm thấy yêu thích dân ca của đồng bào mình. Từ đó anh đã nhờ bà chỉ dạy
cho những bài hát như: Ru con, ru em, chàng trai đi tìm đường và rất nhiều
bài hát khác.
Khi hỏi: “Cảm nhận của anh như thế nào về thế hệ trẻ của làng, của
xã ngày nay đối với dân ca Ba-na?” thì anh cho biết: “Lực lượng giới trẻ
hiện nay không có sự quan tâm đến dân ca của dân tộc mình, bây giờ họ
đều bị cuốn hút bởi những dòng nhạc mới như: Híp hóp, Dance, Róc và
dòng nhạc thị trường hiện nay”.
Nói đến mong muốn hiện nay về công tác truyền dạy dân ca, anh nói:
“Mình rất mong muốn ở huyện, ở xã tổ chức nhiều lớp dạy về dân ca cho
thế hệ trẻ người dân tộc hiện nay”.
2.3.3. Nghệ nhân Đinh B’Li
NN Đinh B’Li 41 tuổi, hiện sinh sống tại làng Leng II - xã Tơ Tung huyện Kbang (Xem PL, trg 121) đang làm Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã
Tơ Tung. Qua nhiều lần trực tiếp làm việc với NN Đinh B’Li cho các
chương trình, tác giả cảm nhận được sự nhiệt huyết và đầy trách nhiệm của
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NN trong công việc. Ngoài hát dân ca, NN Đinh B’Li còn là một NN giỏi
về tạc tượng và cồng chiêng.
Tại Festival cà phê tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, và thứ VI, NN Đinh B’Li
cùng với nhóm tạc tượng của mình đại diện cho tỉnh Gia Lai tham dự phần
thi tạc tượng đã đạt giải ba năm 2015, giải khuyến khích năm 2017. Tại Hội
thi hát dân ca tổ chức tại tỉnh Kon Tum năm 2014, đạt giải nhất.
Hiện nay NN Đinh B’Li là một trong những NN tiêu biểu của huyện
Kbang, đi đầu trong việc vận động và tập luyện cho lớp thanh thiếu niên về
hát dân ca, cồng chiêng và tạc tượng.
2.3.4. Nghệ nhân Đinh Mun
NN Đinh Mun 37 tuổi, hiện sinh sống tại làng Rõ-Xã Đông. NN
Đinh Mun sinh trưởng trong một gia đình có ba anh chị em. (Chị đầu là
Đinh Thị Mach, sinh năm 1972, hiện sinh sống tại làng Rõ-xã Đông, chị
cũng là một NN về dân ca Ba-na. Anh thứ hai là NN Đinh Mơ, sinh năm
1977. NN Đinh Mơ là người con tiêu biểu của huyện Kbang, NN đã đóng
góp rất nhiều công sức-trí tuệ của mình cống hiến cho nền âm nhạc dân
gian Ba-na nói chung và dân ca nói riêng; nhưng mảnh đất Kbang không
thể giữ được người con tài năng ấy khi căn bệnh ung thư quái ác đã lấy đi
sinh mạng của anh vào năm 2009, để lại bao sự tiếc nuối cho ngành văn
hóa huyện nhà nói riêng và nhân dân toàn huyện nói chung).
Năm 2006, trong một lần về với các tỉnh Tây Nguyên (trong đó có
huyện Kbang) để tìm kiếm những tài năng trẻ của các giảng viên Trường
Đại học VHNT Quân đội Hà Nội, NN Đinh Mun cùng với rất nhiều con em
của huyện nhà đã được tuyển chọn vào học tại trường. Tại trường anh đã
tham gia rất nhiều các hội thi, hội diễn do nhà trường và các đơn vị tổ chức,
trong một Hội thi các nhóm nhạc Tây Nguyên, anh cùng những người bạn

58

trong nhóm của mình đã đạt giải nhất, một giải thưởng rất ý nghĩa đối với
người con quê hương anh hùng Núp.
Đến năm 2008, sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học VHNT Quân
đội Hà Nội, NN Đinh Mun về công tác tại Đài TT-TH huyện Kbang, làm
Biên dịch viên tiếng Ba-na. Từ đó đến nay, ngoài công việc chuyên môn,
NN Đinh Mun còn đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển phong trào
VHNT của huyện nhà, là một trong những lực lượng Cộng tác viên chính
của Trung tâm VHTT&TTN huyện.
Trong những năm qua với lòng đam mê của mình, NN Đinh Mun đã
thường tranh thủ các buổi tối rảnh rỗi của mình để dạy cho các em trong
làng những bài hát dân ca mà mình thuộc và những khi có chương trình
giao lưu hay hội thi NN lại dạy cho các em thanh thiếu nhi những bài hát
về quê hương, đất nước. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, vì cuộc sống
mưu sinh nên các em trong làng cũng không còn giành nhiều thời gian cho
việc luyện tập dân ca nữa.
2.3.5. Nghệ nhân Đinh Dít
Sinh ra, lớn lên và sinh sống tại làng Lợk-xã Đắk H’Lơ, NN Đinh
Dít tuy ở độ tuổi 62, nhưng NN Đinh Dít vẫn rất đam mê với dân ca Ba-na
của dân tộc mình.
Khi được phỏng vấn, ông tâm sự: “Từ khi Bok mới sinh ra đã được
nghe mẹ hát những bài hát ru dân ca mượt mà, đến khi Bok lớn lên thì lại
được già làng, trưởng làng dạy cho những bài hát dân ca ca ngợi quê
hương đất nước, rồi đến những bài hát giao duyên, đến giờ Bok vẫn cảm
thấy yêu quý dân ca lắm, mỗi lần có lễ hội hay giao lưu Bok lại hát những
bài hát dân ca mình”.
Từ niềm đam mê đó, NN Đinh Dít cũng thường xuyên dạy cho con
cháu trong làng những bài hát dân ca mà mình yêu thích, bên cạnh đó ông
còn dạy đánh cồng chiêng.
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2.3.6. Nghệ nhân Đinh H’Yươil
NN Đinh H’Yươil hiện nay 75 tuổi, hiện bà đang sinh sống tại làng
Tờ Mật-xã Đông. Thời còn trẻ bà là một trong những diễn viên nổi tiếng
của đội văn nghệ tại địa phương và đi biểu diễn phục vụ cho công tác tuyên
truyền tại rất nhiều nơi trong huyện.
Năm 1965, bà lập gia đình với ông Đinh H’Nhưi sinh năm 1937, lúc
đó hai ông bà sinh sống tại làng Đe Đáp-xã Kông Lơng Khơng-huyện
Kbang và sinh được 6 người con.
Khi tham gia biểu diễn phục vụ, NN Đinh H’Yươil thường hát các
bài dân ca tuyên truyền dân quân du kích để khích lệ tinh thần chiến đấu
của các chiến sĩ như: Chàng trai tìm đường...
2.3.7. Đinh Thị Lenh
NN Đinh Thị Lenh sinh năm 1968. Sinh ra và lớn lên tại làng Leng
II-xã Tơ Tung (Xem PL, trg 119). Ngoài việc hát dân ca, NN Đinh Thị
Lenh còn là một người dệt vải và nấu rượu ghè rất giỏi.
Vào những lúc đi lên nương hay những lúc được tham dự các lễ hội
của làng, của xã hay huyện tổ chức, NN Đinh Thị Leng cảm thấy rất thích
thú với những làn điệu dân ca của đồng bào mình và từ đó thì bà đã tự mình
học các bài dân ca, ngay cả những lúc ngồi nghe các già làng hay những
NN khác hát thì bà điều hát theo.
Tháng 10/2010, bà là một trong những NN được huyện Kbang chọn
cùng với những NN khác tham gia biểu diễn tại Hà Nội. Ngày 15/08/2016
biểu diễn tại Hà Nội.
2.3.8. Đinh B’Ri
Đinh B’Ri sinh năm 1954, sinh ra và lớn lên tại làng Đê Ba-xã Tơ
Tung (Xem PL, trg 120). Ngoài việc hát dân ca, NN Đinh B’Ri còn rất giỏi
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về đan lát, làm nhạc cụ (Đàn Goong..). Ngoài ra, nghệ nhân Đinh B’Ri còn
có niềm đam mê với việc dạy các cháu trong làng hát những bài dân ca
truyền thống của dân tộc mình.
2.4. Đánh giá
Việc đánh giá thực trạng của dân ca Ba-na không phải chỉ thông qua
việc bảo tồn và cất giữ hoặc trưng bày ở các bảo tàng, mà còn phải đánh
giá nhận xét thông qua việc kế thừa, giảng dạy, sự tác động của mặt trái cơ
chế thị trường.
2.4.1. Ưu điểm
Dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng qua phân tích thực trạng, người
viết nhận thấy công tác bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang đạt
được hai thành tựu bước đầu như sau:
Một là: Hình thức bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca Ba-na hiện
nay đang được thực hiện một cách khá đa dạng, phong phú và cơ bản phù
hợp với thực tiễn tại địa phương.
Đối với hoạt động bảo tồn, chính quyền, cộng đồng người dân tại
huyện Kbang đã ghi lại được danh sách các NN thường xuyên tham gia
biểu diễn dân ca trong các hội thi, giao lưu, nắm được một số đặc điểm về
nhân khẩu học của NN; một số bài hát dân ca được Sở VHTT&DL tỉnh thu
âm để lưu giữ, chuyển đến cơ sở phát thanh nhằm giới thiệu đến công
chúng khán giả. Đặc biệt, năm 2017 lần đầu tiên dân ca Ba-na được tổ chức
trong một chương trình Hội thi dành riêng cho dân ca các dân tộc trong
toàn huyện.
Đối với hoạt động phát huy dân ca Ba-na, thành công nổi bật là hiện
nay một số NN đã và đang tiếp tục truyền dạy các bài dân ca cho thế hệ trẻ
vào những buổi tối rảnh rỗi, hay những buổi họp làng hoặc khi có các sự
kiện của làng, của xã.
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Hai là: Hoạt động bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbangtỉnh Gia Lai đã thu hút được sự tham gia của cộng đồng dân tộc.
Thực tiễn công tác bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang
trong những năm gần đây đã cho thấy nhiều thành phần xã hội đã tích cực
tham gia vào sự nghiệp chung của huyện trong công tác bảo tồn, phát huy
dân ca Ba-na. Tiêu biểu như:
Cộng đồng người dân
Trong công tác bảo tồn, phát huy di sản, vai trò của cộng đồng rất
quan trọng. Bởi họ chính là chủ thể sáng tạo ra di sản đó, và cũng chính
cộng đồng quyết định di sản đó có tiếp tục tồn tại trong đời sống xã hội nữa
hay không.
Ở huyện Kbang chính các NN là những người đã góp sức vào bảo
tồn, phát huy dân ca Ba-na. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết
định, tâm huyết và nhiệt tình nhất, đặc biệt là nhóm NN từ 40-50 tuổi. Nhờ
vậy mà việc huy động lực lượng NN tham gia các chương trình biểu diễn
dân ca, tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật dân ca được dễ
dàng hơn.
Nhận định về thái độ, ý thức tham gia bảo tồn, phát huy của cộng
đồng người dân đối với dân ca Ba-na ở huyện Kbang, ông Đinh Đình ChiTrưởng phòng VH&TT huyện nhận xét “Đối với những NN dân ca và
những người lớn tuổi hiện nay rất muốn dân ca của dân tộc mình được bảo
tồn và phát huy. Đặc biệt là một số NN dân gian có kinh nghiệm trong việc
truyền dạy cho lớp trẻ” [Phụ lục 1, câu hỏi số 13].
Các kênh truyền thông, báo chí
Hàng năm, vào dịp tết cổ truyền, hội thi, giao lưu liên quan đến dân
ca Ba-na, Đài TT-TH huyện và một số tác giả thường khai thác và viết về
những NN tiêu biểu hát dân ca Ba-na ở huyện Kbang; giá trị di sản, viết về
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những giá trị VHNT nổi bật của dân ca và sức sống của văn hóa dân gian,
viết về những hoạt động biểu diễn tại các lễ hội, sinh hoạt của người dân
những lúc liên quan đến dân ca. Những bài viết này thật sự đã giúp cho dân
ca Ba-na ngày càng lan tỏa hơn trong cuộc sống hiện nay.
2.4.2. Tồn tại
Thực tế nghiên cứu cho chúng ta thấy, công tác bảo tồn và phát huy
dân ca Ba-na ở huyện Kbang còn nhiều tồn tại, hạn chế và rất bất cập cần
được khắc phục kịp thời, có như vậy công tác bảo tồn và phát huy dân ca
Ba-na mới cụ thể như sau:
Một số tồn tại, hạn chế về nguồn nhân lực quản lý nhà nước
Hiện đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo tồn, phát huy
VHTT các DTTS là Phòng VH&TT và Trung tâm VHTT&TTN huyện
Kbang nhưng lại hạn chế về nguồn nhân lực. Biên chế của Phòng VH-TT
rất ít, chỉ có 03 biên chế quản lý nhà nước nhưng không có cán bộ biên chế
về VHVN; cán bộ của Trung tâm VHTT&TTN làm công tác VHVN cũng
chỉ có 03 biên chế.
Về vấn đề này, Ông Nguyễn Công Hòa, Giám đốc Trung tâm
VHTT&TTN huyện trao đổi: “Đối với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh
vực văn hóa thông tin: Còn hạn chế về con người [Phụ lục 1, câu hỏi số 4],
việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ am hiểu về lĩnh vực dân ca Ba-na
không chuyên sâu, mặc dù toàn ngành văn hóa cũng vẫn có cán bộ là người
đồng bào Ba-na [Phụ lục 1, câu hỏi số 5]. Vì thế, việc tham mưu cấp trên
nhằm định hướng bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ba-na còn bất cập”
[Phụ lục 1, câu hỏi số 6].
Đứng trên góc độ quản lý nhà nước về văn hóa thì thực trạng thiếu
nguồn lực chuyên môn cần thiết để phục vụ công việc là trở ngại, hạn chế
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lớn để chính quyền cơ sở có thể đạt được những thành công như mong đợi
trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na.
Trong hoạt động sưu tầm, thống kê, ghi hình
Hiện nay công tác sưu tầm ở huyện Kbang chưa được đầy đủ. Việc
lưu trữ dân ca Ba-na bằng công nghệ ghi hình, ghi âm cũng chỉ mới được
thực hiện theo kiểu ngẫu hứng, tự nguyện, theo thời vụ khi có chương trình
hay sự kiện liên quan của Đài TT-TH huyện Kbang và một số cá nhân khi
ngồi chơi uống rượu cần với đồng bào Ba-na cảm thấy hay mà thiếu hẳn
một kế hoạch bài bản, hệ thống, toàn diện để phục vụ công bảo tồn, phát
huy dân ca Ba-na này. Vì vậy đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa trong công
tác sưu tầm.
Trong hoạt động nhóm dân ca Ba-na
Đối với hoạt động của nhóm sinh hoạt dân ca Ba-na do một số NN
với tâm huyết, sự nhiệt tình của mình đã thành lập để từ đó truyền dạy dân
ca tại một số làng đồng bào Ba-na, nhưng không duy trì và phát triển được
số lượng do chưa đủ sức thu hút lớp trẻ, ngoài ra không hề có nguồn hỗ trợ
nào từ phía các cơ quan chức năng trong huyện, vì vậy rất khó khăn cho
việc duy trì.
Nói đến vấn đề này, NN Đinh Thị H’Lươi-làng Hà Nừng-xã Sơn
Lang, chia sẻ “…lớp kế cận trong tuổi lao động nên hầu hết không có thời
gian tham gia thường xuyên các buổi sinh hoạt tại chỗ. Khi có hội thi, giao
lưu, lễ hội mới tập trung để tham gia luyện tập vội vàng để biểu diễn. Điều
này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo tồn và phát huy” [Phụ lục 1,
câu hỏi số 8].
Trong công tác truyền dạy dân ca Ba-na
Huyện Kbang hiện chưa tổ chức một lớp truyền dạy dân ca chính
thức nào về dân ca Ba-na. Như vậy, công tác truyền dạy dân ca Ba-na hiện
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nay chưa có một cơ sở chính thức nào. Người viết phỏng vấn 04 người, 02
người ở độ tuổi 40-55 và 02 người ở độ tuổi 18-25.
Ý kiến của ông Đinh Hoắc, ở xã Đắk H’Lơ, 40 tuổi cho rằng: “Hàng
năm, cần mở ít nhất 01 lớp ở cấp huyện để đào tạo hạt nhân phong trào về
dân ca Ba-na” [Phụ lục 1, câu hỏi số 9].
Tuy nhiên, đối với lớp trẻ thì lại cho rằng: Ý kiến của Đinh Thị
Khiết-làng Hợp-Thị trấn Kbang, 25 tuổi: “Mở lớp học dân ca Ba-na hiện
nay rất khó, vì như tụi em vẫn thích nhạc hiện đại bây giờ hơn, chứ dân ca
Ba-na nghe chán lắm, tụi em không thích” [Phụ lục 1, câu hỏi số 11].
2.4.3. Những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn và phát huy dân ca
Ba-na hiện nay
Những tồn tại trong công tác bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na xuất
phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, dưới đây là một số nguyên nhân cơ
bản nhất:
Mức độ quan tâm của chính quyền cơ sở chưa đúng mức
Các cơ quan chuyên môn chưa thực sự quan tâm, đặc biệt là tham
mưu về nguồn kinh phí hỗ trợ cho các nhóm tự luyện tập dân ca trên địa
bàn huyện; chưa xây dựng được những kế hoạch cụ thể cho công tác bảo
tồn, phát huy; chưa sắp xếp các nguồn lực, nhất là tài chính, nhân lực để
phục vụ cho công việc này.
Chưa ban hành một văn bản quản lý nhà nước nào mang tính chỉ đạo
trực tiếp để làm cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn, phát huy di sản, mới
chỉ làm theo kiểu “ngẫu hứng” và tùy theo từng năm. Vì vậy, chất lượng
công tác bảo tồn dân ca Ba-na ở các địa phương khác nhau trên địa bàn
huyện Kbang giao động theo mức độ “cái tâm” với di sản dân tộc của
người lãnh đạo ở địa phương đó.
Thiếu cơ chế phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan
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Sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn và liên quan còn rất “mờ”,
lỏng lẻo. Ngay cả như giữa Phòng VH&TT và Trung tâm VHTT&TTN
huyện Kbang là hai đơn vị trong ngành trực triếp thực hiện công tác bảo tồn
và phát huy các DSVH cũng thiếu sự phối hợp một cách chặt chẽ.
Thiếu kinh phí: Hiện nay tại huyện Kbang, kinh phí dành cho hoạt
động bảo tồn, phát huy giá trị của Dân ca Ba-na là một vấn đề nan giải, các
nguồn kinh phí tổ chức cho các hội thi, hội diễn là kinh phí được kêu gọi xã
hội hóa.
Ông Nguyễn Công Hòa, Giám đốc Trung tâm VHTT&TTN huyện
Kbang trao đổi: “Nguồn tài chính đầu tư của nhà nước nhằm bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn huyện chưa được nhiều, còn nhỏ giọt,
khiêm tốn, nhất là đối với dân ca các dân tộc” [Phụ lục 1, câu hỏi số 14]
Thiếu lực lượng kế thừa: Hiện nay số người hiểu biết, hoạt động,
sáng tạo, bảo tồn giá trị dân ca truyền thống ngày càng ít vì họ đã lớn tuổi
hoặc đã qua đời. Lực lượng thanh-thiếu niên con em đồng bào Ba-na thì
không quan tâm mà đang bị lôi cuốn bởi những dòng nhạc thị trường khác.
Có rất ít bạn trẻ biết hát dân ca và sử dụng các nhạc cụ dân tộc. Điều này
đang là một nỗi lo lắng rất lớn của các cấp chính quyền địa phương, đặc
biệt là ngành văn hóa.
Kiến thức, kỹ năng của lực lượng làm công tác nghệ thuật tại địa
phương:
Đội ngũ cán bộ hiện nay có khả năng nghiên cứu về dân ca Ba-na có
rất ít và không thuộc một bài hát dân ca nào. Ngoài ra, vấn đề về tác phẩm
cũng đang cần được quan tâm, hiện nay các bài dân ca của đồng bào Ba-na
đang dần bị hòa trộn với các sáng tác của một số nhạc sĩ, bởi vì nó được
các nhạc sĩ đặt lời mới theo âm hưởng dân ca Ba-na, ngay cả người đồng
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bào Ba-na cũng không phân biệt được đâu là dân ca, đâu là các sáng tác của
các nhạc sĩ.
Những vấn đề nêu ở trên chính là những hạn chế mà chúng ta cần
phải khắc phục, đòi hỏi sự vào cuộc và đề ra những giải pháp kịp thời và
nhanh chóng của các cấp chính quyền từ tỉnh đến các huyện hiện đang có
người đồng bào Ba-na sinh sống, để dân ca Ba-na không bị mai một theo
dòng thời gian của nền kinh tế thị trường.
Tiểu kết
Trong Chương 2, người viết đã làm rõ các phần nội dung: Dân ca
Ba-na ở huyện Kbang chính là di sản văn hóa quý giá của dân tộc Ba-na
nói riêng và của âm nhạc dân gian Tây nguyên nói chung. Bảo vệ DSVH
này trong môi trường sống mới ngày nay là nhiệm vụ, yêu cầu quan trọng
của các cơ quan quản lý nhà nước.
Trong những năm qua, chính quyền, nhân dân huyện Kbang đã thực
hiện nhiều phương pháp bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na như: Ghi hình, sưu
tầm, phục dựng một số các lễ hội có hát dân ca Ba-na. Những hoạt động
này đã góp phần quan trọng giúp dân ca Ba-na tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên,
bên cạnh những kết quả bước đầu đó, thì công tác bảo tồn, phát huy dân ca
Ba-na ở huyện Kbang vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sự thiếu quan
tâm đúng mức của cơ quan chuyên môn ở huyện Kbang; sự thiếu kinh phí,
thiếu phối hợp giữa các ban ngành, sự thờ ơ của lớp trẻ trên địa bàn huyện
Kbang.
Bên cạnh đó, trong thời kỳ hội nhập văn hóa hiện nay, với sự thu
hút của nền văn hóa mới đã dần làm cho thanh-thiếu niên người đồng bào
Ba-na không mấy quan tâm đến những giá trị văn hóa truyền thống, trong
đó có dân ca. Để khắc phục tình trạng này, ngoài sự quan tâm, đòi hỏi cấp
ủy Đảng phải có những biện pháp chặt chẽ, kịp thời từ huyện đến cơ sở.
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Chương 3
XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA DÂN CA BA-NA, ĐỀ XUẤT
MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY
TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
3.1. Dự báo xu thế phát triển dân ca Ba-na ở huyện Kbang
Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, toàn cầu hoá, nhu cầu
về đời sống vật chất và tinh thần sẽ cao hơn nhiều so với xã hội hiện nay.
Khi ấy nhu cầu về hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của đông đảo
người dân lao động trở thành nhu cầu cấp thiết không thể thiếu. Các sản
phẩm văn hóa nói chung, dân ca Ba-na nói riêng càng đóng vai trò là
phương tiện hữu ích cho con người hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn
hoá. Vai trò, vị trí của dân ca Ba-na được xác định là cầu nối liền từ quá
khứ-hiện tại-đến tương lai. Do đó, các hoạt động văn hoá nói chung, dân ca
Ba-na nói riêng sẽ phát triển hơn nhiều so với hiện nay, để thoả mãn nhu
cầu của đời sống xã hội văn minh hiện đại, nhu cầu hưởng thụ VHTT của
đông đảo quần chúng nhân dân càng nhiều hơn.
3.1.1. Mặt tích cực
Trong tương lai nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật hiện đại và công
nghệ tiên tiến, cũng như các thành tựu của văn học nghệ thuật sẽ được sử
dụng vào trong sinh hoạt dân ca Ba-na. Phương tiện, trang thiết bị, công
nghệ hiện đại được sử dụng trong dân ca Ba-na khi tham gia các hội thi,
giao lưu hoặc trong các lễ hội truyền thống, khi lên nương làm cho dân ca
Ba-na trở nên hấp dẫn hơn.
Thứ nhất, nơi tổ chức để các NN dân ca thể hiện sẽ được nâng cấp,
cùng với việc sử dụng trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại… góp
phần nâng tầm và hỗ trợ rất nhiều cho các NN thể hiện cách diễn xuất của
mình khi thể hiện bài hát trong các lễ hội, hội thi, hội diễn, giao lưu.
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Thứ hai, du lịch văn hoá, du lịch lễ hội cổ truyền ngày một phát
triển, thu hút nhiều người tham dự. Vấn đề xây dựng sản phẩm du lịch dựa
trên các giá trị dân ca Ba-na ở địa bàn người DTTS được tổ chức lồng ghép
trong không gian lễ hội sẽ càng phát huy hết tiềm năng sản phẩm du lịch
văn hóa.
Thứ ba, di sản văn hóa phi vật thể nói chung, dân ca Ba-na nói riêng
sẽ được coi là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền văn hoá dân
tộc, nhằm giữ vững và phát huy bản lĩnh, bản sắc dân tộc lên những đỉnh
cao mới, đáp ứng được yêu cầu của thời đại, góp phần thực hiện mục tiêu
xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3.1.2. Mặt tiêu cực
Thứ nhất, Để thu hút người đồng bào Ba-na và những người dân địa
phương khác có những mối quan tâm đến dân ca Ba-na, đòi hỏi phải tổ
chức các lễ hội truyền thống thật ngắn gọn, các bài dân ca mang màu sắc
cộng đồng và không gian biểu diễn không đúng với thực tế nếu trình diễn ở
những nơi biểu diễn công cộng. Để khắc phục nguy cơ này, trong quá trình
phục hồi các lễ hội, tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu đòi hỏi các cơ
quan tổ chức chương trình cần phải lựa chọn địa điểm, không gian phù hợp
để tổ chức, từ đó mới phát huy những nét riêng, độc đáo của dân ca Ba-na.
Thứ hai, Đối với việc biểu diễn, cách diễn xuất khi các NN hát các
bài hát dân ca theo kịch bản, áp đặt. Đây là vấn đề thường xuyên xảy ra
trong công tác quản lý nhà nước về DSVH. Xu hướng áp đặt, khuôn mẫu
các phần biểu diễn, các bài hát trong hội thi, hội diễn, giao lưu theo ý đồ
chủ quan của người dàn dựng dẫn tới tính chủ động, sáng tạo của NN bị
suy giảm, tính biểu diễn đậm chất tự nhiên vốn có truyền thống bị giảm sút.
Xu hướng này khiến cho các phần biểu diễn dân ca hoặc các lễ hội có hát
dân ca Ba-na nặng tính hình thức, mà hệ quả là vừa tác động tiêu cực tới
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chủ thể văn hoá, vừa khiến cho những người tham gia hiểu sai lệch về ý
nghĩa của nghệ thuật trình diễn dân gian và cách biểu diễn không đúng với
nội dung bài hát, nhất là về không gian biểu diễn.
Thứ ba, sự ra đời và phát triển của nhiều loại hình giải trí làm cho
người dân có nhiều cơ hội để lựa chọn đáp ứng nhu cầu thưởng thức, và
đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho dân ca Ba-na mất dần đi
tính chủ động, hứng thú của thế hệ trẻ đối với dân ca truyền thống của dân
tộc mình. Do đó, để dân ca Ba-na ở huyện Kbang-tỉnh Gia Lai có thể tồn
tại và phát triển theo những giá trị nghệ thuật mà nó đang sở hữu thì những
nhà quản lý tại địa phương phải có kế hoạch thực hiện việc bảo tồn phù
hợp. Đây chính là những vấn đề khó khăn cần phải giải quyết hiện nay của
dân ca Ba-na ở huyện Kbang.
3.2. Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ba-na
Công cuộc đổi mới là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong sự
nghiệp phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước đã ban hành hàng loạt
các chủ trương, chính sách liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị DSVH.
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật DSVH của nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ V trích
dẫn tại khoản 1, điều 4.
Như vậy, dân ca Ba-na cũng được liệt vào loại hình DSVH phi vật
thể được lưu truyền lại bằng truyền miệng, truyền nghề và cần được bảo
tồn, phát huy.
Từ những quan điểm sửa đổi, dân ca Ba-na cần được bảo tồn và phát
huy theo định hướng sau:
Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện và phổ biến hệ thống pháp quy về
DSVH các dân tộc nói chung, dân ca Ba-na nói riêng. Các cấp chính quyền,
các cơ quan quản lý địa phương có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền
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giáo dục nhân dân. Tăng cường phổ biến thông tin trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
Thứ hai, vì không gian biểu diễn đã bị thay đổi ít nhiều nên chỉ có
thể bảo tồn nguyên trạng một số yếu tố như lời ca, cách thể hiện, lễ hội tổ
chức tại nhà rông,…
Thứ ba, dân ca Ba-na tự mình phải thay đổi phù hợp với thị hiếu của
thế hệ trẻ. Hiện nay được các nhạc sĩ sáng tác dựa trên giai điệu dân ca cổ
vì vậy, các cơ quan chức năng cần phải phân biệt rõ giữa bài dân ca cổ và
bài dân ca được đặt lời mới để có sự bảo tồn theo hướng phát huy và theo
hướng phát triển.
Thứ tư, bảo tồn các cách thức sinh hoạt dân ca ở ngoài môi trường nó
nảy sinh và tồn tại, trên cơ sở tiến hành điều tra sưu tầm, thu thập và lưu
giữ bằng văn bản, băng hình, phim ảnh làm cơ sở để nghiên cứu, phục hồi
các bài dân ca cổ, lễ hội truyền thống bị mai một.
Thứ năm, bảo tồn dân ca Ba-na ngay trong đời sống cộng đồng đã
sản sinh ra nó cần đẩy mạnh công tác quản lý DSVH, tăng cường sưu tầm,
bảo tồn, đồng thời nghiên cứu giới thiệu những giá trị độc đáo của dân ca
Ba-na, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động biểu diễn dân ca Ba-na với việc
tổ chức.
Đối với việc phát huy thì hiện nay, bên cạnh sự bảo tồn nguyên trạng
một số thành tố trong bài hát cổ, thì dân ca cần có sự kế thừa và phát huy
những giá trị độc đáo như: Duy trì không gian biểu diễn dân ca nên gắn liền
với không khí của ngày tết dân tộc, các sự kiện chính trị của huyện gắn với
đồng bào các DTTS.
Thứ sáu, Không gian, cách thức biểu diễn cũng cần được mở rộng,
giao lưu với các dân tộc khác để tiếp tục khẳng định những giá trị truyền
thống vốn có và nét riêng biệt của mình.
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3.3. Biện pháp bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na
3.3.1. Hoàn thiện văn bản về cơ chế chính sách Trung ương, địa phương
Để bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na, ngoài việc căn cứ vào các
chương trình hoạt động của các lĩnh vực khác thì Đảng, Nhà nước cũng
như tỉnh Gia Lai và huyện Kbang cũng đã xây dựng nhiều văn bản và các
chính sách trong đó có lồng ghép các hoạt động của dân ca Ba-na để tạo
điều kiện cho việc phát huy dân ca này, đặc biệt là gắn với phát triển văn
hóa du lịch trên địa bàn huyện.
Văn bản của Đảng và Nhà nước
Nghị Quyết số 52/2016/CP-TTg ngày 15/12/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số giai
đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 đánh giá việc phát triển
nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực các DTTS là một trong 3
khâu đột phát chiến lược của đất nước.
Trong những năm qua, nguồn nhân lực các DTTS đã có bước phát
triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Chủ yếu lao động vẫn
tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp; trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp;
công tác giáo dục-đào tạo còn nhiều hạn chế, hủ tục.
Từ những vấn đề đó, để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực các
DTTS, nâng cao dân trí, Chính phủ đã thảo luận và quyết định ban hành
Nghị quyết đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 20162020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu: Nâng cao về thể lực, phát
triển trí lực, nâng cao kiến thứ xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo và
thông tin thị trường.
Văn bản của tỉnh Gia Lai
Đối với tỉnh Gia Lai, ngày 16 tháng 11 năm 2017 UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định quản lí,
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bảo vệ di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật
quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là một điểm nhấn quan trọng trong
công tác bảo tồn và phát huy các DSVH của tỉnh.
Căn cứ vào kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND
tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với ngành văn hóa-thể thao và du lịch ngày
27/02/2018. Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai ban hành công văn số
225/SVHTTDL-QLVH, ngày 01/03/2018 về việc Báo cáo tình hình tổ
chức các Lễ hội và hoạt động văn hóa tại địa phương nhằm tổng hợp tình
hình quản lý và tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh trong gia đoạn hiện nay,
qua đó tổ chức Hội nghị đã lấy ý kiến để tìm giải pháp hiệu quả trong việc
gắn liền với phát triển du lịch của địa phương với các nội dung:
Thực trạng tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hóa tại địa phương,
đơn vị trong thời gian tới (bao gồm các lễ hội truyền thống và các lễ hội
hiện đại); đánh giá sâu sắc về những ưu điểm, hạn chế, bài học kinh
nghiệm; định hướng trong thời gian tới.
Đối với các cơ quan chức năng của tỉnh cần sâu sát và nâng cao năng
lực chuyên môn, nắm rõ và triệt để chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù
hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị về Tiếp tục xây dựng và phát triển
văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đây là Nghị quyết mang tính pháp lý
khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều ca khúc đặt lời mới mang
âm dưởng dân ca Ba-na có chất lượng cao, góp phần đưa dân ca Ba-na phát
triển trong xu thế hội nhập và đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Cùng với hoàn thiện các thể chế, chính sách, công tác kiểm tra, giám
sát sẽ giúp các cấp chính quyền địa phương, ngành văn hoá cơ sở theo sát
được những diễn biến đang diễn ra trong thực tiễn. Định hướng cho những
NN dân gian sưu tầm, sáng tạo ra những bài hát dân ca phù hợp với Nghị
quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng Xây dựng nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
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UBND tỉnh có quy định cụ thể về chính sách đào tạo chuyên sâu cho
cán bộ làm công tác văn hóa ở 2 cấp (huyện, xã); chính sách đào tạo đại
học theo chế độ cử tuyển cho các xã và bắt buộc sau khi tốt nghiệp đại học
phải trở lại địa phương công tác lâu dài. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho
cán bộ làm công tác văn hóa tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt
khó khăn. Đồng thời, tỉnh nên quan tâm bổ sung biên chế cán bộ làm công
tác quản lý nhà nước về văn hóa ở 2 cấp (huyện, xã).
Ngoài ra, UBND tỉnh cần tiếp tục có các cơ chế, chính sách vận
động, khuyến khích sáng tạo và lôi cuốn đông đảo lực lượng văn nghệ sỹ,
NN và quần chúng nhân dân tham gia vào hoạt động văn hóa. Tăng cường
tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn về công tác
quản lý văn học nghệ thuật. Đầu tư hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng các
thiết chế văn hóa cấp huyện, cấp xã để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong
Chương trình số 46-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Các văn bản của huyện Kbang
Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 08/01/2018 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình số 46CTr/TU, ngày 27/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) Về việc
tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ngày
20/3/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có báo cáo số: 241-BC/HU nhằm
báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày
16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình số 46-CTr/TU, ngày
27/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) trên địa bàn huyện.
Qua đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 34KH/HU, ngày 16/10/2008 về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ
chức thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung
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ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa X)
Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;
đồng thời tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện nghiên cứu, quán
triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực
thuộc xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động phù hợp với tình
hình thực tế của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện và tổ chức quán
triệt nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng
rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò,
tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đối với đời sống
nhân dân.
Chỉ đạo các cấp uỷ đảng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế
hoạch của đơn vị, địa phương, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu về xây
dựng và phát triển văn học, nghệ thuật; khi có vướng mắc trong quá trình
thực hiện, kịp thời chỉ đạo khắc phục. Từ đó, hoạt động văn học, nghệ thuật
của huyện đã đảm bảo định hướng chính trị, phát huy được chủ nghĩa yêu
nước và tính nhân văn, phản ánh kịp thời cuộc sống lao động, sáng tạo của
nhân dân các dân tộc trong huyện, những vấn đề thời sự chính trị của địa
phương, của tỉnh, của đất nước.
Đồng thời, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện từng
bước chuyển biến nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong xây
dựng đời sống văn hóa tinh thần của xã hội, với phương châm: Phát triển
văn học, nghệ thuật vì sự hoàn thiện nhân cách con người, góp phần vào
việc thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động
của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên
địa bàn huyện. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ
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Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận
và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm thực hiện
nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật lành mạnh. Các
hoạt động sáng tác nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh và có
nhiều tiến bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần của
nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp
phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc.
Ngoài ra, đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân, tác
động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là đối
với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, nếp sống mới
được từng bước hình thành, các hủ tục dần được xóa bỏ, các bản sắc VHTT
có giá trị được giữ gìn và phát huy.
Thực hiện Công văn số: 22-UBND/VX, ngày 8/01/2018 của UBND
huyện Về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch
năm 2018. Trung tâm VHTT&TTN huyện Kbang cũng đã ban hành Kế
hoạch số: 02-KH/TTVHTT&TTN, ngày 12/01/2018 Về việc tổ chức các
hoạt động văn hóa, du lịch năm 2018 nhằm tạo môi trường vui chơi, giải trí
lành mạnh cho nhân dân, khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, giữ gìn
và bảo tồn nét đẹp VHTT của dân tộc. Đồng thời giới thiệu, quảng bá danh
lam thắng cảnh, văn hóa-lịch sử, các điểm đến du lịch, hình ảnh quê hương
và con người Kbang đến với du khách gần xa, góp phần bảo tồn-phát huy
bản sắc VHTT của đồng bào các DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện.
Động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc
văn hóa dân tộc hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước nhằm bảo
tồn VHTT của dân tộc.
Những năm gần đây, dân ca Ba-na ở huyện Kbang đang gặp nhiều
khó khăn do thiếu đội ngũ trẻ kế cận và do các hình thức giải trí ngoại lai
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chi phối. Vì vậy, huyện Kbang cần xây dựng giải pháp về chính sách và
phát triển nguồn nhân lực bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na như sau:
Đặc biệt, có cơ chế đãi ngộ và khen thưởng kịp thời những NN có
công truyền dạy dân ca Ba-na trong cộng đồng. Tạo điều kiện vật chất và
tinh thần cho các NN dân gian phát huy việc sưu tầm, tính sáng tạo, mang
kinh nghiệm quý báu truyền dạy cho thế hệ trẻ, giúp các em yêu thích và
say mê với nghệ thuật dân gian của quê hương mình.
Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí trong việc truyền nghề cho lớp trẻ đồng
thời cũng cần có hình thức khuyến khích cho lớp trẻ học hát dân ca. Dự án
sân khấu học đường do Chính phủ giao cho Bộ VHTT&DL, Bộ GD&ĐT
và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam
thực hiện hơn 10 năm qua, cần được áp dụng vào trường học để đào tạo
học sinh phổ thông trung học, phổ thông cơ sở người đồng bào DTTS tham
gia học dân ca.
Chính quyền địa phương cần tiếp tục tổ chức những hội thi, liên
hoan, giao lưu để các NN của các xã-thị trấn có cơ hội thi tài năng, trao đổi
kinh nghiệm, đồng thời cũng qua các hội thi, hội diễn này các nhà quản lý
văn hóa thấy rõ thực trạng của dân ca hiện nay để tìm giải pháp điều chỉnh
cho hướng đi của dân ca Ba-na không bị lai căng, mất gốc.
Phòng VH&TT tham mưu cho UBND huyện về việc biểu dương,
khen thưởng bằng nhiều hình thức trong toàn ngành đối với những cán bộ
có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa nhằm động viên kịp thời, tạo
sự nỗ lực, thi đua trong việc hoàn thành nhiệm vụ.
Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa
nhằm ngăn chặn các vi phạm thuần phong mỹ tục theo đúng quy định của
pháp luật.
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3.3.2. Nghiên cứu, sưu tầm dân ca
UBND huyện cần có nguồn đầu tư cho công tác sưu tầm hoặc hỗ trợ
cho các NN có niềm đam mê để họ yên tâm thực hiện công tác sưu tầm một
cách có hiệu quả.
Phòng VH&TT huyện là đơn vị cơ quan quản lý nhà nước về các
hoạt động văn hóa của địa phương. Do vậy trong lĩnh vực quản lý DSVH,
cần có kế hoạch phối hợp hoặc mời các nhà nghiên cứu tổ chức tiến hành
nghiên cứu, sưu tầm, thống kê các bài dân ca và đội ngũ nghệ nhân dân
gian trên địa bàn huyện để có biện pháp quản lý phù hợp. Đối tượng quản
lý là các hoạt động biểu diễn, truyền dạy dân ca Ba-na, thao tác quản lý đầu
tiên cần phải thực hiện là hiểu rõ đối tượng quản lý. Do vậy, phòng
VH&TT cần tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng dân ca Ba-na ở địa
phương để nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu và tham mưu đề xuất kế hoạch
quản lý dân ca Ba-na đối với các cấp có thẩm quyền
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, bằng các biện pháp ứng dụng
khoa học kỹ thuật cần tư liệu hóa dân ca Ba-na bằng văn bản, hình ảnh, ghi
âm, thu đĩa, ghi hình, đặc biệt là các hội thi, hội diễn để làm tư liệu lưu giữ
lâu dài và ghi rõ tên các bài hát, các NN biểu diễn một cách bài bản nhằm
mục đích bảo tồn, lưu trữ một cách tối ưu. Nội dung quay hình cần có tính
hệ thống, hướng đến toàn bộ nội dung các bài hát, khi đó các giá trị của
từng bài hát mới được người xem cảm nhận và hiểu một cách rõ ràng và chi
tiết. Như vậy sẽ đảm bảo lưu được cả âm thanh lẫn hình ảnh và không gian
diễn xướng của dân ca Ba-na.
Cần hạn chế sự ghi hình, ghi âm một cách nhất thời, ngẫu hứng đáp
ứng mục tiêu trước mắt mà duy trì sự tồn tại của dân ca Ba-na trong đời
sống xã hội mới. Qua đó, khi khán giả xem sẽ biết được đó là NN nào và
hiện đang sinh sống ở đâu; nếu như nhiều khán giả đam mê muốn đến tận
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nơi tìm hiểu thì họ cũng có ngay địa chỉ. Đây cũng chính là một trong
những phương pháp hữu hiệu để nhân rộng và phát triển dân ca Ba-na.
Công bố, in ấn các tư liệu đã sưu tầm được biên tập và xuất bản sách
tư liệu giới thiệu về dân ca Ba-na của địa phương để cho thế hệ mai sau
hiểu được đầy đủ diện mạo, giá trị của DSVH cha ông để lại. Đồng thời
làm tài liệu nghiên cứu và giảng dạy. Đây cũng là cơ sở để xây dựng hồ sơ
công nhận dân ca Ba-na là DSVH cấp tỉnh.
Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để sưu tầm các hiện vật, các bài
hát và hình ảnh về con người Ba-na để trưng bày tại Nhà truyền thống và
Nhà lưu niệm Anh hùng Núp, qua đó giới thiệu cho đông đảo người dân
đến tham quan tìm hiểu về con người và văn hóa Ba-na để từ đó họ tiếp cận
dần với dân ca.
3.3.3. Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực
Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng giúp công tác bảo
tồn, phát huy dân ca Ba-na có hiệu quả. Để làm được điều này thì ngành
văn hóa huyện Kbang cần phải bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực dân ca
Ba-na như sau:
Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu để nhận diện dân ca Ba-na một
cách đầy đủ. Phổ cập và giới thiệu rộng rãi những giá trị đặc trưng của dân
ca Ba-na cho các thế hệ trẻ người dân tộc Ba-na có thêm hiểu biết, yêu
thích và niềm đam mê đối với dân ca truyền thống của dân tộc mình.
Đào tạo cán bộ quản lý văn hóa tại địa phương có chuyên môn,
nghiệp vụ, kỹ năng bảo tồn dân ca Ba-na. Đưa các nội dung sinh hoạt dân
ca Ba-na vào hoạt động định kỳ tại các thiết chế văn hóa cơ sở.
Mở các lớp năng khiếu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực VHNT, nhất là
phải đào tạo kỹ về thang âm, điệu thức và các kỹ thuật trình diễn dân ca
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theo đúng phong cách người Ba-na, có như vậy mới toát được hết ý nghĩa
và nội dung của những bài dân ca Ba-na.
Để làm được điều đó, đòi hỏi các cán bộ ngành văn hóa cần phải rà
soát lại tất cả các NN hát dân ca Ba-na, chọn ra những NN tiêu biểu mời về
dạy cho các lớp năng khiếu, đưa một số các băng đĩa hình vào quá trình
giảng dạy để làm tư liệu cụ thể.
Nội dung truyền dạy chủ yếu là các bài hát dân ca cổ và các bài hát
dân ca được đặt lời mới. Việc truyền dạy được tiến hành vào một số buổi
tối trong tuần ở nhà văn hóa của thôn, làng, xã, có sự tham gia của những
người NN hát dân ca. Đây chính là một mắt xích quan trọng trong công tác
bảo tồn và phát huy những giá trị của dân ca Ba-na.
Đồng thời mời lực lượng NN có uy tín, có chuyên môn về truyền
dạy dân ca cho các em học sinh bởi truyền dạy tại các trường phổ thông
sẽ mang tính giáo dục, tính thẩm mỹ rất cao, khai thác triệt để con em
người Ba-na từ ngôn ngữ đến phong tục tập quán. Từ đó những giá trị
văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào Ba-na sẽ được bảo tồn
tốt hơn.
Hiện tại, trên địa bàn huyện Kbang chưa có một CLB nào mà mới
chỉ có một số nhóm sinh hoạt. Khi thành lập các CLB, hình thức sinh hoạt
dân ca của các CLB sẽ có những quy định và những quy chế để phát triển.
Với sự ra đời các CLB dân ca Ba-na sẽ góp phần tạo sự cạnh tranh giữa các
CLB và để thu hút và chiếm được thiện cảm của người dân thì giữa các đơn
vị làng, xã đòi hỏi Ban chủ nhiệm các CLB sẽ phải tìm ra những giải pháp
thiết thực để phát triển CLB của mình. Đây sẽ là một hình thức phát huy
nhân rộng dân ca Ba-na ở huyện Kbang một cách có hiệu quả.
Khi thành lập CLB, việc ban hành quy chế hoạt động của các CLB là
cần thiết. Khi có quy chế, thì hoạt động của các CLB sẽ tích cực hơn, chủ
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động hơn. Đồng thời, nó chính là cơ sở để thúc đẩy tinh thần hoạt động
nghệ thuật của mỗi thành viên trong CLB.
Bên cạnh đó, các CLB nên thường xuyên liên kết, hình thành mạng
lưới có tính chất hệ thống để có thể kịp thời hỗ trợ, liên kết hoạt động khi
cần thiết. Trong đó, các CLB trên các địa bàn đã được đầu tư khu du lịch
cần thường xuyên liên hệ với Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TTN
huyện và các công ty du lịch để có thể nắm bắt kịp thời các tua du lịch của
các khách đi du lịch thường xuyên hơn, nhằm dần xây dựng hoạt động
biểu diễn dân ca Ba-na thành một phương thức sinh hoạt mới. Nếu thực
hiện được những kế hoạch đã đề ra thì dân ca Ba-na sẽ phát huy mạnh mẽ
hơn. Tuy nhiên, phương thức hoạt động phải dựa trên nền tảng kế thừa và
phát huy, chỉ có như vậy thì giá trị của dân ca Ba-na mới có thể tồn tại.
Có cơ chế khuyến khích, thành lập CLB hát dân ca tại 14 xã-thị trấn
để họ có điều kiện duy trì các hoạt động luyện tập và thu hút thêm các
thành viên mới, góp phần vào việc bảo tồn và truyền dạy dân ca cho thế hệ
trẻ tại địa phương.
Khuyến khích phát triển các nhóm sinh hoạt dân ca tại các làng, tạo
điều kiện cho những nhóm này có thể sinh hoạt và biểu diễn định kỳ tại nhà
văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã, coi đây là hoạt động văn hóa cần thiết
để thu hút thế hệ trẻ tìm đến giao lưu.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường vai trò của các doanh
nghiệp, cá nhân và toàn xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca
Ba-na. Thu hút nguồn tài trợ bằng nhiều hình thức nhằm giúp cho hoạt
động sưu tầm, gìn giữ và phát huy giá trị dân ca Ba-na trong đời sống xã
hội người Ba-na.
Hướng dẫn các xã-thị trấn tổ chức các hội thi hát tại cơ sở, nơi trực
tiếp quản lý và nắm bắt lực lượng NN dân ca, để từ đó tuyển chọn ra những
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bài dân ca hay-đặc sắc và giọng ca có triển vọng bồi dưỡng tham gia thi
cấp huyện. Đồng thời cũng là một hình thức sưu tầm trực tiếp để bảo tồn
dân ca một cách hiệu quả thông qua lời ca và hình ảnh.
Ngoài những cách truyền dạy trên để bảo tồn dân ca Ba-na, điều
quan trọng nhất đó là bảo tồn trong chính những con người bản địa ở các
gia đình theo hình thức cha truyền con nối; ở dòng họ, buôn làng. Đây
chính là phương pháp hữu hiệu nhất.
3.3.4. Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan
Tổ chức các hội thi, giao lưu, lễ hội không chỉ thỏa mãn nhu cầu
thưởng thức của người dân mà còn là cơ hội để đoàn kết cộng đồng, phát
triển kinh tế, quảng bá hình ảnh con người quê hương anh hùng Núp đến
với công chúng. Do đó, ngành văn hoá huyện Kbang cần định hướng nhu
cầu của người dân bản địa tham gia học tập các bài dân ca của dân tộc mình
một cách nghiêm túc. Làm được điều này, cơ quan quản lý văn hóa, không
chỉ định hướng được nhu cầu của các dân tộc khác, những người muốn tìm
hiểu nét VHTT của người Ba-na mà còn phát huy tác dụng của dân ca Bana với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Hàng năm, Trung tâm VHTT&TTN ban hành nhiều kế hoạch tổ
chức các hội thi, hội diễn toàn huyện và cấp xã-thị trấn về dân ca Ba-na
định kỳ theo chuyên đề, loại hình và lứa tuổi như: Liên hoan tiếng hát dân
ca Ba-na huyện Kbang; Hội thi hát dân ca theo từng chủ đề như: Hát ru, hát
giao duyên, hát đồng giao... nhằm thu hút sự quan tâm và đầu tư của người
dân, nhất là người đồng bào Ba-na.
Tổ chức các cuộc thi vẽ cho các em thanh-thiếu nhi về quê hương, về
con người, về vùng đất sống của người Ba-na để từ đó giúp các em có một
cách nhìn gần gũi hơn với cuộc sống cũng như sinh hoạt của họ.
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Huyện đoàn cần tổ chức các cuộc thi tìm hiểu cho đoàn viên thanh
niên trong toàn huyện tham gia, đồng thời gắn với công tác tuyên truyền
văn hóa dân gian, để thanh niên tự ý thức tìm hiểu và gắn bó hơn với
VHTT của dân tộc.
Nếu chúng ta chỉ nhìn các hoạt động nghệ thuật như một hiện tượng
văn hoá đơn thuần và giao phó toàn bộ công việc bảo tồn, phát huy cho
ngành văn hóa thì các công cụ quản lý sẽ không đủ mạnh để có thể phát
huy những mặt tích cực, những mặt tiêu cực trong các hoạt động biểu diễn
nghệ thuật dân gian. Vì việc tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn, giao
lưu mang ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội
nên việc quản lý, tổ chức các hoạt động của dân ca Ba-na cần phải có sự
phối hợp liên ngành.
Việc bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na cần nhấn mạnh đến vai trò
của người dân địa phương. Trong việc tổ chức phát huy, tổ chức các hội
thi, giao lưu cần được tính toán hợp lý để đảm bảo sự chỉ đạo, định hướng
phát triển của chính quyền địa phương và vai trò của người dân địa
phương. Bản thân dân ca Ba-na thể hiện những giá trị chân-thiện-mỹ nên
cần tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng
cư dân trong việc tham gia giữ gìn, phát huy dân ca Ba-na.
3.3.5. Thông tin tuyên truyền
Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, quản lý Nhà nước đối với phát
triển sự nghiệp VHNT theo Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII, và kết
luận Hội nghị Trung ương 10 (khoá IX). Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận
thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp Ủy
Đảng, chính quyền, thấm nhuần quan điểm: Phát triển kinh tế là trung tâm,
xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng và phát triển văn hoá là nền tảng
tinh thần của xã hội để phát triển xã hội một cách bền vững.
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Phòng VH&TT huyện: Cần phối hợp với các cấp chính quyền địa
phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật DSVH và các văn
bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến việc bảo vệ, phát huy giá trị
dân ca Ba-na ở huyện Kbang. Nâng cao nhận thức của người dân về tầm
quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca. Đây là điều kiện
quan trọng để làm chuyển biến trong cách ứng xử đối với DSVH, làm
chuyển biến trong các vấn đề liên quan đến việc gìn giữ và phát huy dân
ca Ba-na.
Đề nghị Sở VHTT&DL và Sở TT&TT thường xuyên tổ chức các hội
thi, triển lãm về văn học nghệ thuật; hỗ trợ trang thiết bị đầu tư các thiết
chế văn hóa từ các chương trình mục tiêu để từng bước phát triển văn hóa
đối với các địa bàn giàu tiềm năng nhưng hoạt động còn chậm phát triển.
Thông qua cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội chính
thống, Phòng VH&TT chỉ đạo cho bộ phận phụ trách mảng công nghệ
thông tin thu thập thông tin, các bài viết hay về con người, cuộc sống sinh
hoạt, dân ca của người Ba-na đăng tải và quảng bá.
Hiện nay trang mạng Face book, Zalo là những trang mạng xã hội
được người dân sử dụng nhiều, thường xuyên, thông qua các hội thi, hội
diễn cán bộ ngành văn hóa có thể ghi lại hình ảnh biểu diễn để đăng tải
hoặc phát trực tiếp các cuộc thi, thiết nghĩ đó cũng là một biện pháp tuyên
truyền trong cộng đồng người dân rất tốt và hiệu quả.
Trung tâm VHTT&TTN huyện: Tiếp tục in ấn các băng đĩa nhạc về
dân ca Ba-na gửi 14 xã-thị trấn mở trong những ngày diễn ra các sự kiện,
các đợt tuyên truyền tại thôn-làng có người đồng bào Ba-na sinh sống. Gắn
với các sự kiện chính trị của địa phương, biên soạn tài liệu theo từng nội
dung chủ đề liên quan đến đồng bào Ba-na để đọc thu băng và tuyên truyền
bằng xe cổ động.
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Phối hợp với ngành Giáo dục và đào tạo huyện mở lớp tập huấn về
hát dân ca Ba-na cho các giáo viên âm nhạc bởi hiện nay số giáo viên âm
nhạc trong các đơn vị trường học có các em học sinh là người DTTS
không thuộc một bài hát dân ca Ba-na nào, trong khi tỉ lệ học sinh người
Ba-na trong các trường học cũng rất đông. Tiếp tục hỗ trợ về âm thanh,
ánh sáng cho các đơn vị xã-thị trấn trong việc tổ chức các hoạt động tại
địa phương.
Bằng hình thức cổ động trực quan, từ huyện đến cơ sở ngoài việc
tuyên truyền các ngày lễ lớn, cần tăng cường các hình ảnh hoạt động về dân
ca trên các tấm pano, áp phích treo dọc đường.
Tăng cường các buổi sinh hoạt giao lưu dân ca Ba-na dưới mọi hình
thức ở các làng. Thường xuyên duy trì môi trường sinh hoạt văn nghệ tại
cộng đồng, bởi đây là nơi thích hợp nhất để bảo lưu dân ca Ba-na một cách
hiệu quả nhất.
Đối với Đài TT-TH huyện: Cần tăng cường thêm ngày-giờ tiếp sóng và
phát sóng các chương trình dành cho người DTTS, không chỉ một tuần 2, 3
buổi mà có thể tăng lên 4-5 buổi, thậm chí phát vào những giờ vàng trong
ngày trong lúc các chương trình truyền hình đang quảng cáo.
Nên có riêng một chương trình về dân ca các dân tộc trong huyện, từ
đó phối hợp với các ban ngành liên quan thường xuyên phát sóng nhằm
phục vụ nhu cầu hưởng thụ của người dân.
Khi thay đổi nhạc hiệu cho chương trình dân tộc miền núi nên lấy
một nền nhạc của bài hát dân ca Ba-na để làm nhạc hiệu trên đài phát
thanh, ví dụ như bài: Kon Plei Bân Phi Tơ No... Đồng thời nên bố trí thời
gian vào một khung giờ nhất định cho khoảng 15 đến 20 phút phát các bài
hát dân ca, ví dụ như vào khoảng 19h00’, khi người dân đi làm nương rẫy
về thì sẽ mang tính hiệu quả hơn.
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Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, với sức lan truyền
thông tin nhanh chóng đòi hỏi các nhà quản lý văn hóa từ tỉnh đến cơ sở
cần tận dụng các trang mạng xã hội để đưa các hình ảnh, con người và dân
ca Ba-na lên thường xuyên, từ đó người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin.
Đề xuất UBND huyện xuất bản tạp chí của huyện Kbang, trong đó sẽ
giành riêng một chuyên mục để viết về đồng bào DTTS tại huyện nhà.
Thường xuyên viết tin bài liên quan về dân ca Ba-na và con người
cũng như các bài hát dân ca gửi các báo đài của tỉnh để đăng trên các tạp
chí nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của người dân
và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
Các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị,
Mặt trận và các đoàn thể huyện tích cực tuyên truyền, quán triệt về ý nghĩa
và tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa; gắn với tuyên truyền vận
động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ
hội; từng bước đẩy lùi và đi đến xoá bỏ các hủ tục và các loại tệ nạn xã hội.
3.3.6. Đầu tư cơ sở vật chất
UBND tỉnh cần tăng mức đầu tư cho ngành văn hóa địa phương,
nâng định mức chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp văn hóa của huyện.
Tiếp tục đầu tư tôn tạo các di tích - lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện như:
Vườn Mít, cánh đồng cô Hầu (xã Nghĩa An); Làng kháng chiến Stơr (xã Tơ
Tung); Khu căn cứ địa cách mạng - khu 10 ( xã Krong) nhằm bảo tồn bản
sắc VHTT của dân tộc, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, nghiên
cứu của khách đến tham quan du lịch.
UBND huyện cần tiếp tục đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ
VHTT&DL sớm phân bổ kinh phí để huyện thực hiện Đề án xây dựng
huyện Kbang trở thành huyện điểm về văn hóa, thể thao và du lịch đã được
UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt và quan tâm đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa
năng huyện.
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Phòng VH&TT thường xuyên có công văn chỉ đạo cho Trung tâm
VHTT&TTN huyện, Ban văn hóa các xã-thị trấn tăng cường các tấm panoáp phích trên các tuyến đường chính từ huyện đến cơ sở bằng những hình
ảnh của người Ba-na và các bài hát dân ca Ba-na.
Tăng cường đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các thiết chế văn hóa
tại khu vực trung tâm thị trấn Kbang và các xã góp phần nâng cao mức
hưởng thụ VHNT của nhân dân. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực
trong nhân dân xây dựng các thiết chế văn học nghệ thuật ở cơ sở, trong đó
có sự hỗ trợ của nhà nước.
3.3.7. Phát huy dân ca Ba-na gắn với văn hóa du lịch
Hiện nay, huyện Kbang đang được tỉnh Gia Lai chọn là một trong 02
huyện-thị xã phát triển tua du lịch sinh thái, vì vậy cần tăng cường công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ban,
ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội cũng như toàn thể nhân dân
trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới, góp
phần thực hiện thành công Đề án Xây dựng huyện Kbang trở thành huyện
điểm về văn hoá, thể thao và du lịch.
Bảo tồn, và phát huy các bản sắc VHTT của các dân tộc; phát huy
các DSVH mang tính bản địa. Khôi phục các lễ hội gắn với hát dân ca. Xây
dựng các đội cồng chiêng, đội văn nghệ dân gian hoạt động thường xuyên
làm cơ sở để phát triển du lịch văn hoá ở những nơi có khả năng thu hút
khách du lịch đến tham quan.
Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện
thuận lợi để kêu gọi các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân
tham gia hoạt động và hưởng thụ văn hóa
Tại các điểm du lịch gắn với núi rừng nên trưng bày các sản phẩm
truyền thống, trang phục do đồng bào Ba-na làm và mở những bài dân ca
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nhẹ nhàng tại khuôn viên du lịch sẽ tạo cho khách du lịch một cảm giác rất
dễ chịu mà các bài hát ấy cũng rất dễ đi vào lòng người và được khách du
lịch đón nhận khi trong không gian thưởng thức miếng cơm lam thơm lừng
với hương vị của ống le, với củ mì nướng bở thơm lức mũi, với món cà
đắng xào lá mì cùng hòa quyện với những giai điệu du dương của dân ca
người bản địa.
Chính vì vậy việc bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na có nhiều mục
đích khác nhau, không chỉ riêng mục đích thuần tuý văn hoá. Bên cạnh đó,
cần lập Hồ sơ di sản để bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na gắn với phát triển
du lịch. Đồng thời, quá trình bảo tồn phải phù hợp với điều kiện kinh tế-xã
hội của địa phương. Có như vậy, chúng ta mới có thể huy động được các
nguồn lực xã hội để bảo tồn, phát huy Ba-na ở huyện Kbang trước những
thách thức phát triển xã hội hiện nay.
Đồng thời, khi tổ chức các hội thi, giao lưu, chính quyền địa phương
cần tham gia nhằm nâng tầm quản lý, tạo điều kiện khai thác và phát huy
dân ca Ba-na tốt hơn, chứ không có nghĩa là vai trò quản lý, tổ chức cộng
đồng đã được cơ quan Nhà nước làm thay. Sinh hoạt văn hoá tinh thần của
người dân được quảng bá, khai thác đồng thời là cơ hội làm giàu cho địa
phương về khai thác phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cho con em
noi theo.
Mô hình truyền dạy cần lựa chọn khoảng 6 người tiêu biểu cho một
nhóm tại một xã để thành lập một đội dân ca phục vụ nhu cầu hoạt động du
lịch. Khi có yêu cầu đội dân ca có thể phục vụ du khách tại các tụ điểm tham
quan du lịch tại địa phương. Để làm được những vấn đề nêu trên cần phải:
Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với dân ca Ba-na
Theo điều tra, hiện nay một số các hoạt động sinh hoạt dân ca Ba-na
được duy trì và phát huy trong đời sống sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhờ
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công tác vận động của ngành văn hóa trong thời gian qua. Đây cũng có thể
coi là sản phẩm văn hóa độc đáo để phát triển du lịch:
UBND huyện, các xã, các ban ngành liên kết với các Công ty lữ
hành của tỉnh và xây dựng các tour du lịch đến tham quan các địa điểm du
lịch huyện mới khai thác, kết hợp dân ca với các danh lam thắng cảnh,
đồng thời biểu diễn hát dân ca phục vụ các tua du lịch những bài hát dân ca
đúng trong môi trường tự nhiên vốn có của nó sẽ tạo cảm giác mới lạ cho
khách du lịch.
Mời những NN tiêu biểu trực tiếp tham gia hát và chỉ dẫn các khách
du lịch thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Ba-na.
Dựa trên những kết quả nghiên cứu, luận văn lựa chọn xã Tơ Tung
và xã Krong để xây dựng mô hình thí điểm việc phát huy giá trị dân ca Bana với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng bởi một số lý do sau:
Thứ nhất, xã Tơ Tung và xã Krong là nơi tập trung nhiều làng dân
tộc Ba-na, có lực lượng NN còn tương đối nhiều so với các xã khác trong
toàn huyện.
Thứ hai, xã Tơ Tung và xã Krong là hai xã đang được tỉnh chọn làm
địa điểm du lịch thí điểm của tỉnh, và cũng là hai địa điểm gắn liền với
cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm (Xã Tơ Tung gắn với làng kháng
chiến Sơ Tơr với hình tượng anh hùng Núp; xã Krong gắn liền với căn cứ
địa cách mạng khu 10). Ngoài ra, hai địa điểm này còn có danh lam thắng
cảnh du lịch sinh thái với những thác dốc cao có sức hút nhiều du khách
đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Thứ ba, hai xã này dân cư cũng đông đúc, với những món ăn truyền
thống rất đặc sắc, đại diện cho hai phía của huyện Kbang (phía Bắc, và phía
nam).
Xây dựng mô hình CLB dân ca Ba-na phục vụ du lịch
Mô hình hoạt động bao gồm phục dựng các lễ hội truyền thống có
hát dân ca Ba-na, xây dựng chương trình biểu diễn hát dân ca. Sử dụng các
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bài hát dân ca mang giá trị đặc trưng đời sống lao động của người dân vùng
tây nguyên. Ưu tiên sử dụng những bài hát dân ca cổ đặc trưng của đồng
bào Ba-na.
Những người thực hành loại hình dân ca Ba-na phải là những người
am hiểu về dân tộc mình, ưu tiên cho các NN trẻ tuổi, và là những người ở
tại địa phương đó. Các bài hát dân ca phải gần gũi với đời sống lao động
của người dân tây nguyên gắn với hoạt động phát triển dịch vụ du lịch mà
cộng đồng đang lưu giữ.
Hoạt động biểu diễn dân ca Ba-na cần đảm bảo tính nghệ thuật, thẩm
mỹ, phù hợp với lối sống làm việc, lao động, phong tục tập quán của người
đồng bào Ba-na.
Ngoài mục đích phục vụ phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho
người dân, sinh hoạt dân ca Ba-na cần được duy trì thường xuyên trong các
sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần,
nâng cao khả năng thưởng thức và thực hành các kỹ năng biểu diễn dân ca.
Nội dung hoạt động cần: Tổ chức truyền dạy, phổ biến các bài hát
dân ca Ba-na cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ người Ba-na. Xây dựng
các tiết mục biểu diễn dân ca Ba-na và đưa các hoạt động này vào nội dung
các tour du lịch của địa phương.
Thành lập CLB dân ca Ba-na, các nhóm sinh hoạt dân ca để thu hút
thêm những bạn trẻ, những NN có tâm huyết với nghề vào hoạt động sinh
hoạt VHNT tại địa phương, đồng thời đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần
của người dân và phục vụ hoạt động du lịch.
Tiểu kết
Dân ca Ba-na nói chung và dân ca Ba-na ở huyện Kbang nói riêng
đều đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là lực
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lượng giới trẻ đang thờ ơ với nó, số người biết hát dân ca ngày một ít đi
dẫn đến những nguy cơ mai một trong tương lai.
Trên thực tế, công tác góp phần bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na
còn mang tính nhất thời, chưa có các kế hoạch phương pháp cụ thể nên
chưa mang lại kết quả như mong muốn. Để khắc phục tình trạng trên, công
tác sưu tầm, tư liệu hóa, truyền dạy dân ca Ba-na, tiến hành xây dựng các
CLB dân ca Ba-na, phát triển du lịch gắn liền với dân ca, đào tạo nguồn
nhân lực, tìm nguồn kinh phí hoạt động, giáo dục ý thức người dân bản
địa,… nhằm lưu giữ những bài dân ca cổ và trên cơ sở đó phát huy, quảng
bá, mở rộng để đưa dân ca rộng khắp các địa phương người dân tộc Ba-na
và đến gần hơn với quần chúng nhân dân của huyện.
Bên cạnh đó, UBND huyện Kbang, Phòng VH&TT, Trung tâm
VHTT&TTN, các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương, các NN
những người có kinh nghiệm về dân ca Ba-na kết hợp chặt chẽ với nhau để
đưa ra những hướng đi thiết thực nhất góp phần bảo tồn và phát huy dân ca
Ba-na ở huyện Kbang.
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KẾT LUẬN
Cũng như các dân tộc khác ở Tây nguyên, do nhiều hoàn cảnh về
địa lý và lịch sử. Cho đến nay, người Ba-na vẫn sống trong xã hội tiền giai
cấp với phương thức sản xuất nông nghiệp và được chia thành nhiều nhóm
địa phương với những địa bàn sống khác nhau, nhưng nhìn chung người
Ba-na ở Gia Lai vẫn có một truyền thống văn hóa của riêng mình.
Do sống ở những vị trí khó khăn trong giao tiếp với bên ngoài nên
âm nhạc của các dân tộc Tây nguyên nói chung, người Ba-na nói riêng ít bị
ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài và rất mộc mạc, gần gũi với thiên
nhiên. Người Ba-na xem núi rừng như là nhà của mình và luôn sống hòa
mình với núi rừng, nơi có những con suối, những thác cheo leo.
Họ rất chăm chỉ lao động, cũng rất thích hát, họ có thể hát ở bất cứ
đâu và bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống hàng ngày như lúc trời về
khuya, lúc trời mờ sáng, vào buổi trưa, buổi chiều hay những lúc vui đùa
cùng bạn bè, người thân.
Trong lao động, sinh hoạt thường ngày không cần bất cứ một loại
nhạc cụ nào họ cũng có thể cất tiếng hát với những bài hát nói về sản xuất
thật sôi động. Đối với âm nhạc, người Ba-na được tiếp xúc từ khi mới cất
tiếng khóc chào đời thông qua những lời ru của người bà, người mẹ, người
chị cho đến khi lớn khôn bằng những ca từ nhẹ nhàng và ấm áp; những ca
từ dí dỏm trong dân ca cũng được các cặp đôi yêu đương thì thầm với nhau,
ngoài ra còn có những lời khuyên răn con cháu của ông, bà, cha, mẹ, chú,
bác… tất cả đều được thể hiện qua các bài dân ca.
Ngoài ra những bài dân ca còn được thể hiện trong các lễ hội: Lễ thổi
tai, lễ hội mùa, mừng lúa mới, mừng năm mới, mừng nhà mới, lễ cưới,
tang… Tất cả những bài hát này đều gắn bó với họ theo một chu trình khép
kín theo vòng đời, theo mùa vụ trồng trọt, có thể nói dân ca luôn là bạn
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đồng hành cùng với cuộc sống của họ và được truyền từ đời này sang đời
khác với những nội dung, ca từ sâu lắng.
Như vậy, chúng ta có thể thấy dân ca Việt Nam nói chung, dân ca
của người Ba-na nói riêng là những sản phẩm tinh thần vô giá. Sự độc đáo
của văn hóa Ba-na còn thể hiện ở tính cộng đồng, họ vừa là người sáng tác
nhưng cũng đồng thời vừa là người thưởng thức nó, dân ca Ba-na luôn
hướng tới cái đẹp.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của
các ban ngành địa phương, nền âm nhạc Tây nguyên nói chung, dân ca Bana nói riêng đã trở thành một bộ phận trong kho tàng âm nhạc dân gian
Việt Nam.
Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, từ nhiều nguyên nhân khách
quan và chủ quan, đặc biệt là sự giao lưu văn hóa toàn cầu, nền âm nhạc
Việt Nam nói chung, nền âm nhạc dân gian Ba-na nói riêng (trong đó có
dân ca Ba-na) đã và đang đứng trước nguy cơ bị mai một, thất truyền.
Những người lớn tuổi hiểu biết rõ về dân ca ngày càng yếu dần do
tuổi ngày càng cao, trí nhớ cùng dần giảm sút. Trong khi đó, lớp trẻ thanhthiếu niên hiện nay đang bị thu hút bởi những nét văn hóa mới của nền văn
hóa hội nhập mà không còn mặn mà với nét VHTT của chính dân tộc mình,
thậm chí có người còn không thuộc nổi một bài dân ca, như vậy chúng ta
có thể đặt ra một câu hỏi: Với những chủ nhân tương lai của nền VHTT
như vậy thì âm nhạc dân gian nói chung, dân ca Ba-na nói riêng sẽ đi về
đâu và liệu sau một vài năm tới nó còn tồn tại hay không?
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, học viên rút ra kết luận như sau:
Các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng người dân tộc Ba-na ở
huyện Kbang đã thực hiện một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy dân ca
Ba-na như sưu tầm; thống kê sơ bộ danh sách NN dân ca; tiến hành ghi
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hình, phục dựng một số lễ hội có sử dụng các bài hát dân ca; tổ chức sinh
hoạt dân ca Ba-na thông qua việc tổ chức các hội thi, hội diễn, các chương
trình giao lưu văn nghệ; tổ chức biểu diễn xen kẽ trong các chương trình
chào xuân, lễ hội của đồng bào Ba-na; tổ chức được 06 buổi nói chuyện
chuyên đề xen kẽ về dân ca Ba-na năm 2014, 2015, 2016, 2017; sử dụng
truyền thanh, truyền hình, báo chí, Panô-áp phích để phát huy việc quảng
bá dân ca Ba-na;
Các hoạt động bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang đã đạt
được hai thành tựu cơ bản là: Hình thức bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na khá
đa dạng, phong phú và cơ bản phù hợp với thực tiễn tại địa phương; hoạt
động bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã và
đang dần thu hút được sự quan tâm tham gia của cộng đồng người Ba-na.
Bên cạnh những thành tựu bước đầu, thì công tác bảo tồn, phát huy
dân ca Ba-na vẫn còn khá nhiều tồn tại, hạn chế cần phải được giải quyết
trong thời gian tới như: Những hạn chế trong hoạt động sưu tầm, thống kê,
ghi hình: Chưa sưu tầm được hết các bài hát, nhất là bài hát cổ; chưa thống
kê đầy đủ lực lượng NN hát dân ca; chưa có một kế hoạch ghi âm, ghi hình
cụ thể nhằm bảo tồn dân ca Ba-na một cách bài bản. Những tồn tại, hạn chế
trong các hoạt động tại các hội thi, hội diễn, lễ hội, giao lưu như: Số lượng
người tham gia hát rất ít; độ tuổi trung bình cao; không có NN trẻ tham gia,
việc luyện tập chủ yếu phụ thuộc các hội thi, hội diễn, giao lưu các NN mới
luyện tập. Những tồn tại, hạn chế trong công tác truyền dạy dân ca Ba-na
như: Chưa mở được một lớp học hoặc lớp tập huấn nào, chủ yếu là các
nhóm NN dạy theo sở thích, niềm đam mê của mình.
Với câu hỏi: “Nếu công tác bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na ở
huyện Kbang còn tồn tại những hạn chế thì đâu là nguyên nhân của những
hạn chế đó?”, từ kết quả nghiên cứu, tác giả rút ra các nguyên nhân cơ bản
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sau: Đó là sự thiếu quan tâm đúng mức của cơ quan quản lý nhà nước;
thiếu cơ chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan hữu quan trên địa bàn
huyện Kbang, cũng như tỉnh Gia Lai; sự thiếu thốn nguồn tài chính để thực
hiện các giải pháp bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na.
Từ các kết quả nghiên cứu trên, cho tác giả thấy rằng so với giả
thuyết nghiên cứu mà tác giả đã đặt ra ban đầu hoàn toàn trùng khớp. Như
vậy, ta có thể thấy công tác bảo tồn, phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang
chỉ mới là bước đầu; trong khi tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn. Mà những
hạn chế, khó khăn này có khả năng là nhân tố làm mai một dân ca Ba-na ở
huyện Kbang.
Vì vậy các ban ngành chức năng của huyện cần phải có những biện
pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy dân ca Ba-na ở huyện Kbang tỉnh Gia
Lai một cách triệt để.
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Phụ lục 1:
CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA
CÁC CÁN BỘ VĂN HÓA, CÁC NGHỆ NHÂN
VÀ THANH THIẾU NIÊN
CÂU 1: Theo ông (bà) lực lượng nghệ nhân hiện nay có đủ sức và
kinh nghiệm để tham gia vào việc bảo tồn, phát huy cũng như truyền dạy
dân ca Bahnar hay không?
CÂU 2: Ý thức của cộng đồng người Bahnar trong việc bảo tồn, phát
huy và học hát dân ca Bahnar tại huyện Kbang trong giai đoạn hiện nay?
CÂU 3: Những nghệ nhân biết hát dân ca Bahnar hiện nay có thật sự
đam mê, yêu thích dân ca dân tộc mình?
CÂU 4: Cán bộ ngành Văn hóa hiện nay có đáp ứng được nhu cầu
về số lượng trong công tác nghiệp vụ?
CÂU 5: Năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ văn hóa xã hiện
nay như thế nào đối với vấn đề về dân ca Bahnar?
CÂU 6: Công tác tham mưu của cán bộ làm công tác chuyên môn về
bảo tồn, phát huy giá trị dân ca các dân tộc như thế nào?
CÂU 7: Nguồn nhân lực chính trong công tác bảo tồn dân ca Bahnar
hiện nay?
CÂU 8: Ông (bà) nghĩ như thế nào về vấn đề đào tạo lớp nghệ nhân
trẻ hát dân ca Bahnar ở huyện Kbang trong giai đoạn hiện nay?
CÂU 9: Trong tình hình hiện nay, theo ông (bà) có cần thiết phải mở
lớp đào tạo hạt nhân phong trào về dân ca Bahnar không? Nếu có thì một
năm nên tổ chức mấy lớp?
CÂU 10: Bạn nghĩ như thế nào khi mở lớp dân ca Bahnar hiện nay?
CÂU 11: Bạn có thích học hát dân ca Bahnar hay không?
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CÂU 12: Theo ông (bà), để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy dân
ca Bahnar thì cần phải đào tạo những đối tượng nào?
CÂU 13: Theo ông (bà), trong cộng đồng người dân tộc Bahnar hiện
nay, đối tượng nào yêu thì đối tượng nào yêu thích dân ca nhất?
CÂU 14: Nguồn kinh phí của Nhà nước dành cho việc bảo tồn và
phát huy dân ca Bahnar hiện nay như thế nào?
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PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ
PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG, TRUYỀN DẠY
DÂN CA BAHNAR Ở HUYỆN KBANG-TỈNH GIA LAI:
Để phục vụ nghiên cứu đề tài: Bảo tồn và phát huy dân ca
Bahnar ở huyện Kbang-tỉnh Gia Lai, bạn vui lòng chọn các phương án trả
lời sau.
Với các câu ghi chú “chọn một phương án”, bạn hãy tích vào ô phù
hợp nhất với bạn.
Mọi thông tin bạn cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên
cứu.
Câu 1. Bạn có thuộc bài hát dân ca Bahnar nào không?
 Có
 Không
Câu 2. Bạn có yêu thích các bài hát dân ca của đồng bào mình không?
 Có
 Không
Câu 3. Trong điện thoại của bạn có bài dân ca Bahnar nào không?
 Có
 Không
Câu 4. Hiện nay gia đình bạn có ai biết hát dân ca Bahnar hay không?

 Có
 Không
Câu 5. Bạn có thuộc trên 6 bài dân ca Bahnar không? (Câu hỏi dành
cho các nghệ nhân)
 Có
 Không
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Câu 6. Bạn nhận thấy thanh thiếu niên hiện nay có thích dân ca
Bahnar hay không? (Câu hỏi dành cho các nghệ nhân)
 Có
 Không
 Có nhưng ít
Câu 7. Hàng năm đơn vị có tổ chức Hội thi, hội diễn hay liên hoan về
dân ca hay không? (Câu hỏi giành cho cán bộ văn hóa các xã-thị trấn).
 Có
 Không
 Có nhưng ít
Câu 8. Địa phương đã thành lập các Câu lạc bộ dân ca chưa? (Câu hỏi
giành cho cán bộ văn hóa huyện và các xã-thị trấn).
 Có
 Không
Câu 9. Các chính sách của chính quyền địa phương giành cho các nghệ
nhân? (Câu hỏi giành cho cán bộ văn hóa huyện và các xã-thị trấn).
 Động viên
 Thăm hỏi
 Tặng quà
Câu 10. Trong các chương trình hoạt động tại địa phương, đơn vị có
lồng ghép các bài hát dân ca Bahnar vào chương trình hay không?
(Câu hỏi giành cho cán bộ văn hóa huyện và các xã-thị trấn).
 Có
 Không
 Có nhưng ít
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Câu 11. Trong các chương trình tuyên truyền, giao lưu văn nghệ tại
địa phương, các đội văn nghệ, các hạt nhân phong trào có đăng ký các
bài hát dân ca Bahnar hay không? (Câu hỏi giành cho cán bộ văn hóa
huyện và các xã-thị trấn).
 Có
 Không
 Có nhưng ít
Câu 12. Dòng nhạc mà Thanh-thiếu niên người Bahnar thường đăng ký
tham gia giao lưu văn nghệ là dòng nhạc nào? (Câu hỏi giành cho cán bộ
văn hóa huyện và các xã-thị trấn).
 Truyền thống
 Hiện đại
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Phụ lục 2:
THÔNG TIN CÁN BỘ VĂN HÓA 14 XÃ-THỊ TRẤN
VÀ BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGHỆ NHÂN CÁC XÃ
CỦA HUYỆN KBANG

Số
TT

Họ và tên

Năm
sinh

Dân tộc

Đơn vị công tác

Trình độ
chuyên môn

Thời gian
bắt đầu
công tác

01

Lê Ích Như

1986

Kinh

Thị trấn

CĐSP Nhạc

2010

02

Lê Anh Dũng

1970

Kinh

Xã Đông

TC QLVH

1999

03

Nguyễn Đức Tấn

1982

Kinh

Xã Nghĩa An

TC QLVH

2006

04

Nguyễn T. Hồng Trinh

1983

Kinh

Xã Kông Bờ La

ĐH QLVH

2006

05

Trần T. Bích Ngọc

1988

Kinh

Xã Kông Lơng Khơng

CĐ QLVH

2011

06

Nông Thị Hảo

1981

Tày

Xã Tơ Tung

TC QLVH

2006

07

Trịnh Văn Tâm

1982

Kinh

Xã Lơ Ku

CĐ QLVH

2008

08

Võ T. Hoàng Diệu

1988

Kinh

Xã Đắk S’Mar

CĐ QLVH

2011

09

Đinh Văn Thuận

1991

Bahnar

Xã Sơ Pai

TC QLVH

2015

10

Lê Hồng Nhung

1989

Kinh

Xã Sơn Lang

CĐ QLVH

2011

11

Đinh Thị Luân

1995

Bahnar

Xã Đắk Rong

TC QLVH

2017

12

Nguyễn Quang Chính

1984

Kinh

Xã Kon P’ne

TC QLVH

2008

13

Vũ Anh Tuấn

1987

Kinh

Xã Krong

ĐH QLVH

2011

14

Nguyễn Văn Thắng

1978

Kinh

Xã Đắk H’Lơ

CĐ QLVH

2006

TỔNG CỘNG: 14 NGƯỜI
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Số
Câu lạc Tổ chức các hội thi hát dân
Ngày/
lượng
Trung tâm Văn hóa
Huyện/Thị
bộ hát
ca Bahnar
nghệ
xã/Nhà sinh hoạt cộng tháng/năm
dân ca
Thành Phố nhân
đồng/Nhà văn hóa
(1 lần/năm)
khảo sát
Bahnar
hiện có
Thị trấn
Kbang

04

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Nhà văn hóa-thể thao

14/11/2017

Xã
Nghĩa An

03

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
Trung tâm văn hóa xã
lưu văn nghệ nhiều thể loại

15/11/2017

Xã Đông

08

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
Trung tâm văn hóa xã
lưu văn nghệ nhiều thể loại

19/11/2017

Xã
Kông Bờ
La

07

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao Đang làm hồ sơ thành
22/11/2017
lưu văn nghệ nhiều thể loại
lập Trung tâm văn hóa

Đắk H’Lơ

02

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Kông Lơng
Khơng

08

Chưa có

Đã có Nhà văn hóa
Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
(Đang làm hồ sơ thành 25/11/2017
lưu văn nghệ nhiều thể loại
lập Trung tâm văn hóa)

Tơ Tung

09

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Lơ Ku

02

Đã có Nhà văn hóa
Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
Chưa có
(Đang làm hồ sơ thành 02/12/2017
lưu văn nghệ nhiều thể loại
lập Trung tâm văn hóa)

Krong

05

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Nhà văn hóa-thể thao

04/12/2017

Đắk S’Mar

03

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Nhà văn hóa-thể thao

6/12/2017

Sơn Lang

05

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Nhà văn hóa-thể thao

7/12/2017

Sơ Pai

04

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Nhà văn hóa-thể thao

9/12/2017

Đắk Rong

04

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Nhà văn hóa-thể thao

11/12/2017

KonPne

02

Chưa có

Chỉ tổ chức hội thi hoặc giao
lưu văn nghệ nhiều thể loại

Nhà văn hóa-thể thao

14/12/2017

Tổng cộng: 66 nghệ nhân

Nhà văn hóa-thể thao

Nhà văn hóa-thể thao

24/11/2017

27/11/2017
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Phụ lục 3:
MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DÂN CA BAHNAR
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112
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Phụ lục 4: HÌNH ẢNH
HÌNH ẢNH MỘT SỐ NGHỆ NHÂN TIÊU BIỂU

Hình 1: Nghệ nhân Đinh Đi-Làng Lợk-xã Nghĩa An
[Nguồn: Tác giả, chụp tại nhà nghệ nhân ngày 23/6/2017]

Hình 2: Nghệ nhân Đinh Huy-Làng Tờ Mật-xã Đông
[Nguồn: Tác giả, chụp tại nhà nghệ nhân ngày 25/6/2017]

117

Hình 3: Nghệ nhân Đinh Đinh Thị Lenh-làng Leng II-xã Tơ Tung;
[Nguồn: Tác giả, chụp tại nhà nghệ nhân ngày 10/7/2017]

Hình 4: Nghệ nhân Y Thị Mỹ Châu-Thị trấn Kbang
[Nguồn: Tác giả, chụp tại nhà nghệ nhân ngày 15/7/2017]

118

Hình 5: Nghệ nhân Đinh Thị Dưng-xã Sơ Pai; Nguồn:
[Nguồn: Tác giả, chụp tại nhà nghệ nhân ngày 24/8/2017]

Hình 6: Nghệ nhân Đinh B’Ri-Làng Đê Ba-xã Tơ Tung
[Nguồn: Tác giả, chụp tại nhà nghệ nhân ngày 10/7/2017]

119

Hình 4: Nghệ nhân Đinh B’Li-xã Tơ Tung
[Nguồn: Tác giả, chụp tại nhà nghệ nhân ngày 12/7/2017]

120

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hình 1. Nguồn: Tác giả

Hình 2. Nguồn: Tác giả
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Hình 3. Nguồn: Tác giả

Hình 4. Nguồn: Tác giả
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Hình 5. Nguồn: Tác giả

Hình 6. Nguồn: Tác giả
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HÌNH ẢNH HUYỆN KBANG

Hình 1: Trấn Kbang. Nguồn: Tác giả

Hình 2: Trấn Kbang. Nguồn: Tác giả

124

Hình 3: Trấn Kbang. Nguồn: Tác giả

Hình 4: Trấn Kbang. Nguồn: Tác giả
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GIẤY KHEN, CHỨNG NHẬN

