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Tóm tắt: 
 

Người Cơ Tu ở Đà Nẵng là một nhánh trên con đường phân ly tộc người Cơ Tu ở tỉnh Quảng 
Nam. Trong quá trình đô thị hóa, họ đã tiếp cận đạt được những thuận lợi nhất định về nhiều mặt. 
Nhưng do cộng đồng người Cơ Tu ở huyện miền núi Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vẫn ở một 
xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung ở Việt Nam, nên đã xảy ra hiện tượng nhiễu loạn văn 
hóa truyền thống của tộc người. Vậy làm thế nào để người Cơ Tu ở huyện Hòa Vang thành phố 
Đà Nẵng vẫn duy trì được sự hội nhập, phát triển của vùng, mà vẫn bảo lưu được sự có mặt của 
các giá trị văn hóa truyền thống tộc người. Bài viết này muốn đề cập và phân tích những thách 
thức  mà cộng đồng người nơi đây đang gặp phải trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền 
thống của dân tộc mình. 
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Abstract: 
 

Co Tu minority in Da Nang is a branch on the path of ethnic segregation of Co Tu people in 
Quang Nam province. In urbannization, they are increasingly gaining access to emerging 
urban facilities. But, because of the Co Tu communities in Hoa Vang mountainous district, 
Da Nang province is still on a low livelihood base compared with the average in Viet Nam 
and perturbation is likely to occur in the traditional culture of Co Tu people. Fast rate of 
urbanization and modernization of life is exaggerating the cultural perturbations. So, how do 
Co Tu people in Hoa Vang district, Da Nang province maintain their traditional cultural 
value while they are being increasingly integrated into the urbanization, and social and 
economic development of the region? This article answers this question.                  
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