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MỞ ĐẦU 

 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá là một hệ thống các quan 

điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về bản chất, vai trò 

của văn hoá; xây dựng một nền văn hoá mới Việt Nam. Đồng thời, 

Hồ Chí Minh cũng đề ra chủ trương kế thừa truyền thống tốt đẹp của 

văn hoá dân tộc phải đi đôivới việc học tập và tiếp thu có chọn lọc 

tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá là sự 

chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hoá phương Đông và 

phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, trong đó 

cốt lõi là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa và bản 

sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Những quan điểm của Người về văn 

hoá là kim chỉ nam để Đảng ta hoạch định chính sách, sách lược phát 

triển văn hoá qua các giai đoạn xây dựng đất nước. 

Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

với xu thế hội nhập và quốc tế hóa ngày càng cao. Bên cạnh những 

thay đổi, chuyển biến về mặt kinh tế nói chung, xã hội đã đặt ra cho 

lĩnh vực văn hóa nhiều vấn đề mới. Đặc biệt là những vấn đề nảy 

sinh do sự thay đổi của cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội và sự biến đổi 

của cơ chế quản lý. Bên cạnh đó còn có những vấn đề văn hóa nảy 

sinh từ quá trình đô thị hóa gắn liền với tiến trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Mặt khác, trình độ dân trí được nâng cao cũng làm cho 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa gia tăng về quy mô và chất lượng. Sự 

chuyển tiếp thế hệ còn đặt ra vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống sao cho đảm bảo được sự phát triển bền vững của 

đất nước. 
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Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, người Raglai chiếm 3,4% dân 

số, là tộc người có số dân đông đứng thứ hai sau người Kinh. Cũng 

như các tộc người khác, dân tộc Raglai có truyền thống văn hóa 

mang tính đặc thù mà các tộc người anh em khác không có, chứa 

đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, những giá trị truyền 

thống của dân tộc này có nguy cơ mai một do chịu sự tác động bởi 

những mặt trái của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, việc bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa dân tộc Raglai là nhiệm vụ cấp thiết nhằm 

góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay. 

Trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và được chỉ đạo bởi đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Raglai 

đang là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của tổ chức 

Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Với nhận thức trên, 

tôi chọn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa” làm đề tài 

luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu của đề tài 

Trên cơ sở nghiên cứu tư tuởng Hồ Chí Minh về văn hóa, luận 

văn làm rõ  thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài phải giải quyết các nhiệm vụ 

sau: Phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 

hoá; trình bày thực trạng văn hoá dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa; 
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đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hoá dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Một là, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

văn hoá. 

Hai là, đối tượng khảo sát: Dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trong phạm vi luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu một 

số nội dung chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá để vận 

dụng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Raglai ở 

tỉnh Khánh Hòa. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận của nghiên cứu đề tài là các nguyên tắc cơ 

bản của phép biện chứng duy vật: Nguyên tắc khách quan, toàn diện, 

nguyên tắc phát triển, nguyên tắc lịch sử cụ thể, sự kết hợp giữa cái 

phổ biến và cái đặc thù… 

Các phương pháp được sử dụng trong luận văn là: Phân tích, 

so sánh, tổng hợp, điều tra xã hội học... để trình bày nội dung. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn có 3 chương (8 tiết). 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu về tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh có thể kể đến 

những công trình tiêu biểu sau đây: 

Trước hết phải kể đến tác phẩm “Tư tưởng văn hóa Hồ Chí 

Minh” của GS. Đỗ Huy, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 1997. 
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Trong công trình này, tác giả đã nghiên cứu những định hướng cơ 

bản của Hồ Chí Minh về nền văn hóa mới và đi sâu phân tích văn 

hóa chính trị, văn hóa đạo đức, tư tưởng văn hóa pháp luật, tư tưởng 

văn hóa – nghệ thuật Hồ Chí Minh. 

Một công trình khác cũng do GS. Đỗ Huy (chủ biên) “Cơ sở 

triết học của văn hóa nghệ thuật Việt Nam”, Nxb. Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội, năm 2002. Trong tác phẩm này, các tác giả đề cập đến 

những khía cạnh phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh liên quan mật thiết đến nền tảng tư 

tưởng và tư duy triết học của sự phát triển văn hóa nghệ thuật nói 

chung, sự phát triển của các mô thức văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

nói riêng. 

“Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa”, Nxb. 

Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2004, bao gồm những bài viết của 

lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, của các nhà khoa học, đã tiếp cận tư 

tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ở nhiều góc độ khác nhau. 

GS.TS. Đặng Xuân Kì (chủ biên) “Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

phát triển văn hóa và con người”, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, 

năm 2005 đã làm nổi bật tầm nhìn xa trông rộng trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh về phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Trên cơ sở 

những tư tưởng chỉ đạo đó, các tác giả đề xuất những kiến nghị về 

xây dựng, phát triển văn hóa và con người trong thời kì công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa đất nước.  

Tác phẩm “Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam dưới ánh 

sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” của PGS.TS. Thành Duy, Nxb. Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2004, tiếp cận nền văn hóa Việt Nam dưới 

ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả đã phác họa quá trình hình 
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thành, phát triển, những đặc trưng, tính sáng tạo của nền văn hóa 

Việt Nam đồng thời tác giả luận giải rõ xu hướng phát triển của nền 

văn hóa Việt Nam trong thế kỉ XXI. 

GS.TS. Hồ Sĩ Vịnh “Triết học văn hóa trong đạo đức Hồ Chí 

Minh”, Nxb. Dân trí, Hà Nội, năm 2014 là công trình nghiên cứu các 

bài nói, bài viết, thơ, văn, chính luận, tiểu luận của Hồ Chí Minh. Đó 

là những bài học về văn hóa, về phương pháp lí luận, phê bình văn 

học nghệ thuật giúp người đọc hiểu được sứ mệnh, mụch đích, ý 

nghĩa của văn hóa, của từng hình thái và hiện tượng văn hóa. 

Nghiên cứu về quan điểm chỉ đạo của Đảng trong vấn đề văn 

hoá hay những nghiên cứu đề cập đến những vấn đề mới, bức thiết 

của văn hoá dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế có những công 

trình sau: 

Nguyễn Khoa Điềm “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, năm 2001. Tác giả đã tiếp cận những yếu tố cấu thành nền văn 

hóa, những tiền đề lý luận và thực tiễn hoạt động văn hóa do Đảng ta 

lãnh đạo để nêu những nét chính về tính tiên tiến của nền văn hóa mà 

nhân dân ta đang xây dựng, về bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó đề 

xuất một số biện pháp cơ bản và kiến nghị để xây dựng, phát triển 

văn hóa. 

GS.TS. Đinh Xuân Dũng (chủ biên) “Văn hóa trong chiến 

lược phát triển của Việt Nam”, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

năm 2013, đã nghiên cứu văn hóa với tư cách là hệ giá trị; mối quan 

hệ biện chứng giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội. Mặt khác, 

tác phẩm còn nêu lên những thành tựu và những hạn chế, yếu kém 

trong quá trình thực hiện chính sách văn hóa của Đảng và nhà nước 
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ta, từ đó khẳng định văn hóa giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong 

chiến lược phát triển của Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách cũng dự 

báo xu hướng vận động, phát triển của văn hóa, đề xuất việc bổ sung 

và hoàn thiện những quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, các 

mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và một số giải pháp chủ yếu trong việc xây 

dựng, phát triển văn hóa Việt nam trong giai đoạn hiện nay. 

GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn và PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên 

trong tác phẩm“Giá trị truyền thống trước những thách thức của 

toàn cầu hóa”, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2002, đã phân 

tích về thực chất của toàn cầu hoá nhìn từ góc độ triết học, giá trị 

học, quan hệ của toàn cầu hoá với việc giữ gìn và phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống, những giải pháp và dự báo về vị trí, vai trò, 

khả năng của giá trị truyền thống trong sự phát triển nền văn hoá 

nước ta hiện nay. 

Tác phẩm “Những thách thức của văn hóa Việt Nam trong 

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” của PGS.TS. Phạm Duy Đức 

(chủ biên), Nxb. Văn hóa – Thông tin và Viện văn hóa, Hà Nội, năm 

2006, đã giải đáp những vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay. 

Tác giả Nguyễn Huy Hoàng trong cuốn “Mấy vấn đề triết học 

văn hóa”, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, năm 2002, đã xem xét 

văn hóa trong sự phát triển của tri thức triết học từ góc độ lịch sử đến 

góc độ phương pháp luận để trên cơ sở đó suy ngẫm về một số vấn 

đề cấp bách đối với thực tiễn cuộc sống và văn hóa hôm nay. 

Những công trình nghiên cứu về dân tộc Raglai nói chung, văn 

hóa Raglai ở Khánh Hòa nói riêng, gồm có: 
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Nguyễn Tuấn Triết “Người Raglai ở Việt Nam”, Nxb. Khoa 

học xã hội, năm 1991. Tác giả đã nhận định tộc người Raglai là độc 

lập, chứ không phải tách ra từ bộ phận của người Chăm; đồng thời 

phác họa những yếu tố văn hóa chung nhất của tộc người Raglai. 

TS. Phạm Quốc Anh trong tác phẩm “Văn hóa Raglai những 

gì còn lại”, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, năm 2007. Công trình đã 

đánh giá thực trạng văn hóa truyền thống của dân tộc Raglai và đề 

xuất những chính sách, định hướng, kế hoạch nghiên cứu, bảo tồn và 

phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của tộc người này. 

Báo cáo tổng kết đề tài “Sưu tầm, bảo tồn nghiên cứu phục hồi 

và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Raglai trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa” của Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh 

khánh Hòa năm 2010 đã nghiên cứu một cách tổng thể, logic các giá 

trị văn hóa của người Raglai ở Khánh Hòa, từ đó đề ra một số giải 

pháp giữ gìn và phát huy. 

Nguyễn Hữu Bài, Trần Kiêm Hoàng, Lê Văn Hoa, Trần Vũ, 

Chamaliaq Riya Tiẻnq “Văn hóa dân gian Raglai ở Khánh Hòa”, 

Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014. Công 

trình đã tiếp cận nghiên cứu văn hóa dân gian Raglai từ góc độ văn 

hóa học. Đó là sự nhận thức văn hóa dân gian Raglai trên ba bình 

diện văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức và văn hóa ứng xử, sau khi 

đã định vị đối tượng nghiên cứu trong hệ tọa độ chủ thể, không gian 

và thời gian văn hóa. Văn hóa dân gian Raglai là kết quả của một quá 

trình lịch sử mà trong đó, tộc người Raglai đã ứng xử, thích nghi với 

môi trường tự nhiên và xã hội, và cũng là kho tàng tri thức quí giá 

của người Raglai ở Khánh Hòa và các địa phương lân cận, là sự giao 

lưu văn hóa giữa người Raglai với các tộc người anh em cộng cư 
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trong khu vực và trên đất nước Việt Nam. 

“Luật tục Raglai” của Nguyễn Thế Sang, Nxb. Văn hóa dân 

tộc, Hà Nội, năm 2005, giới thiệu về văn hóa xã hội và luật tục 

Raglai, những nhận biết cơ bản về luật tục, luật tục với việc phát 

triển xã hội hiện nay; những quy ước chung, mối quan hệ gia đình, 

tục cưới, quan hệ xã hội... của người Raglai.  

Ngoài ra còn phải kể đến những công trình sau: Trung tâm 

nghiên cứu Việt Nam - Đông Nam Á “Những vấn đề văn hóa và 

ngôn ngữ Raglai”, Nxb. Đại học quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh, 

năm 2003; Hải Liên “Trang phục cổ truyền Raglai”, Nxb. Đại học 

Quốc gia, Hà Nội, năm 2001; Nguyễn Thế Sang “Akhàt Jucar 

Raglai”, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, năm 2001. 

Các công trình nêu trên, với nhiều đóng góp có giá trị quý báu 

về lí luận và thực tiễn, là cơ sở, tiền đề, là nguồn tư liệu quý giá để 

tôi kế thừa, tiếp thu trong quá trình thực hiện đề tài này. Tuy nhiên, 

cho đến nay chưa có công trình nào xuất bản và công bố trùng với 

hướng tiếp cận và nội dung đề tài “Tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá 

với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Raglai ở tỉnh 

Khánh Hòa”. 
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CHƯƠNG 1 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 
1.1. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ VĂN HÓA 

1.1.1. Giá trị tư tưởng văn hóa truyền thống Vệt Nam 

Tư tưởng Hồ Chí Minh có cội nguồn từ những giá trị truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự 

cường dân tộc; tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương 

thân, tương ái; cần cù, dũng cảm, thôg minh, sáng tạo trong sản xuất 

và chiến đấu; tinh thần hiếu học; lạc quan, yêu đời… Trong đó, chủ 

nghĩa yêu nước Việt Nam là nấc thang cao nhất của văn hoá Việt 

Nam. 

1.1.2. Giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại 

a. Văn hóa phương Đông 

Hồ Chí Minh đã biết khai thác những yếu tố tích cực của tư 

tưởng và văn hóa phương Đông, mà tiêu biểu là tư tưởng của Nho 

giáo và Phật giáo để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng 

nền văn hóa mới cho nước nhà. 

b. Văn hóa phương Tây  

Trong ba mươi năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ 

Chí Minh chủ yếu sống ở Châu Âu, Người có cơ hội tiếp xúc với 

nhiều nền văn hoá, trong đó, văn hoá Pháp để lại những dấu ấn sâu 

đậm trong tư tưởng và phong cách văn hoá của Hồ Chí Minh. Tuy 

nhiên, Hồ Chí Minh tiếp thu những giá trị tư tưởng văn hóa phương Tây 

với tinh thần độc lập tự chủ và phê phán. 

1.1.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa 

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã cung cấp cho Hồ Chí Minh thế giới 
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quan và phương pháp luận khoa học, đúng đắn để Người xây dựng 

hệ thống tư tưởng của mình nói chung và tư tưởng về văn hóa nói 

riêng. Hồ Chí Minh đã đem ánh sáng văn hoá của chủ nghĩa Mác - 

Lênin soi đường cho dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức khác trong 

cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng 

con người. 

1.1.4. Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, có óc phê 

phán tinh tường và sáng suốt. Người không còn ngừng học tập nhằm 

chiếm lĩnh kho tàng tri thức, tiếp thu các giá trị văn hoá nhân loại. 

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh có tâm hồn của một người yêu nước vĩ 

đại, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng; một trái tim yêu 

thương nhân dân, thương người cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng hy 

sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

1.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ VĂN HÓA 

1.2.1. Quan niệm về vị trí, vai trò, tính chất và chức năng 

của văn hóa  

a. Vị trí, vai trò của văn hóa 

Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng 

tầng của đời sống xã hội. Hồ Chí Minh khẳng định đời sống xã hội bao 

gồm bốn mặt và phải xây dựng đồng thời bốn mặt đó là: Chính trị, kinh 

tế, văn hóa, xã hội. Theo Hồ Chí Minh, bốn vấn đề đó có quan hệ mật 

thiết với nhau và cùng tác động lẫn nhau. 

b. Tính chất của văn hóa 

Mặc dù có nhiều cách diễn đạt khác nhau, song nền văn hóa 

mới mà chúng ta đang xây dựng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bao 
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hàm ba tính chất: Dân tộc, khoa học, đại chúng. 

c. Chức năng cơ bản của văn hóa 

Từ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta có thể thấy nền văn 

hóa mới Việt Nam đã quy tụ ba chức năng chủ yếu sau đây: Bồi 

dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp; nâng cao dân trí; bồi 

dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh, 

luôn hướng con người tới cái chân,thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân. 

1.2.2. Văn hóa là một mặt trận cách mạng, nghệ sĩ là chiến 

sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách 

mạng 

Mặt trận văn hoá cũng có tầm quan trọng như các mặt trận 

quân sự, chính trị, kinh tế, đồng thời cũng khẳng định tính chất qui 

mô, quyết liệt của cuộc đấu tranh giữa cách mạng và phản cách 

mạng, giữa tiên tiến và lạc hậu trên mặt trận văn hoá. Trong cuộc 

chiến đó, người nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí đấu 

tranh. 

1.2.3. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của 

toàn dân 

Hồ Chí Minh xuất phát từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp 

của quần chúng nhân dân, nhân dân là người giữ địa vị cao nhất, Hồ 

Chí Minh đã yêu cầu văn hóa cũng phải thấm nhuần sâu sắc quan 

điểm nhân dân: Vì nhân dân phục vụ và phát huy sức mạnh toàn dân 

làm văn hóa. 

1.3. GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY 

GIÁ TRỊ VĂN HÓA 

1.3.1. Khái niệm văn hóa 

Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần của con người, 
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biểu thị trình độ phát triển lịch sử nhất định của một xã hội, thể hiện 

sự sáng tạo của con người trong quá trình hoạt động thực tiễn và 

được đúc kết thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội làm nên bản sắc 

của một dân tộc, một cộng đồng xã hội mà nó có khả năng chi phối 

toàn bộ đời sống tâm lý và hoạt động của con người trong cộng đồng 

ấy. Văn hóa bao hàm tri thức, trí tuệ, tình cảm, phong tục, tập quán, 

tín ngưỡng và các hệ thống biểu trưng khác của một dân tộc. Trong 

hoạt động xã hội thì hoạt động của mỗi cá nhân là thực thể sinh động 

của nền văn hóa cộng đồng, dân tộc mình.  

1.3.2. Khái niệm giá trị  và giá trị văn hóa 

a. Khái niệm giá trị 

Dưới góc độ triết học, giá trị là một phạm trù triết học, chỉ 

những thành quả lao động sáng tạo vật chất và tinh thần của con 

người. Nó có tác dụng định hướng, đánh giá và điều chỉnh các hoạt 

động của xã hội nhằm vươn tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp, thúc đẩy sự 

tiến bộ xã hội. 

b. Khái niệm giá trị văn hóa 

Giá trị văn hóa là những thành tựu của một cá nhân hay một 

dân tộc đã đạt được trong quan hệ với thiên nhiên, với xã hội và 

trong sự phát triển bản thân mình; nói tới giá trị văn hóa cũng là nói 

tới thái độ, trách nhiệm và những quy tắc ứng xử của mỗi người 

trong quan hệ của bản thân với gia đình, xã hội và thiên nhiên; giá trị 

văn hóa cũng là những biểu tượng của cái chân - thiện - mỹ trong đời 

sống. 

1.3.3. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong quá trình 

phát triển hiện nay 

Trong quá trình toàn cầu hóa, mỗi dân tộc luôn phải đứng 
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trước và phải xử lí một mâu thuẫn, đó là: Mâu thuẫn giữa toàn cầu 

hóa có xu hướng mạnh, tạo ra các giá trị phổ quát chung với việc bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa riêng của mỗi dân tộc.  

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Hồ Chí Minh đã kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa 

dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, cùng với những phẩm chất, 

năng lực của Người, Hồ Chí Minh đã xây dựng nên hệ thống quan 

điểm toàn diện và sâu sắc về văn hóa. Người đã sớm nhận thức văn 

hóa có tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa cách mạng sâu xa đối với 

vận mệnh của dân tộc.  

Ngày nay, trong xu thế đổi mới và hội nhập, việc bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là đòi hỏi có tính nguyên 

tắc của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay.  

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY  
GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC RAGLAI 

Ở TỈNH KHÁNH HÒA 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC 

RAGLAI 

2.1.1. Đặc điểm địa lí  

Người Raglai ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở miền núi bao 

gồm hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và một số địa phương ở thị 

xã Ninh Hoà, huyện Cam Lâm, Cam Ranh.  

Năm 2009, người Raglai ở Việt Nam là 122.245 người, chiếm 

khoảng 0,14% tổng dân số cả nước. Theo số liệu của Cục Thống kê 
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tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 01 tháng 4 năm 2009 người Raglai trên 

địa bàn tỉnh có 45.915 người, chiếm 37,6% tổng số người Raglai tại 

Việt Nam, chiếm 3,97% tổng dân số toàn tỉnh. Là tộc người đông 

dân thứ hai sau người Việt ở Khánh Hòa. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Trong quá trình chinh phục, khai thác vùng đất rừng, người 

Raglai thích ứng với hoạt động săn bắt, hái lượm, khai thác tài 

nguyên rừng, sản xuất nông nghiệp nương rẫy, mở mang nghề thủ 

công và tiến hành trao đổi lâm thổ sản với các tộc người khác trong 

vùng. 

Ngày nay, người Raglai vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Con cái 

sinh ra theo họ mẹ và luôn giữ mối quan hệ huyết thống họ mẹ suốt 

bảy đời. Xã hội Raglai truyền thống được điều hành bằng luật tục. 

2.2. NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC RAGLAI Ở 

TỈNH KHÁNH HÒA  

2.2.1. Những giá trị văn hóa vật thể  

a. Phạm vi, cách thức cư trú  

Làng (palơi) của người Raglai ở Khánh Hòa là tổ chức xã hội 

cao nhất của xã hội Raglai cổ truyền. Làng Raglai được cấu thành 

bởi một hay một số đại gia đình (tộc họ) theo chế độ mẫu hệ trong 

cùng một họ.  

Quan hệ cơ bản của làng người Raglai là quan hệ cộng đồng. 

Cộng đồng lớn là làng, cộng đồng nhỏ hơn là họ tộc và nhỏ nhất là 

gia đình. Quan hệ cộng đồng là quan hệ bình đẳng, tương trợ, đùm 

bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mỗi 

làng Raglai gồm có Chủ Làng, Chủ Núi và Chủ Xử việc. 
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b. Cách thức sản xuất và khai thác  

Trong văn hoá truyền thống của mình, người Raglai Khánh 

Hòa không bao giờ lên đỉnh núi mà họ chỉ ở và canh tác giữa lưng 

chừng núi. Để ngăn việc bạc màu của đất đai canh tác, rẫy nương của 

người Raglai đều chia làm các loại rừng, rẫy để canh tác. 

Là người của rừng  nên người Raglai ở chỗ nào, sản xuất ở 

chỗ nào, sản xuất ở đâu cũng đều phải xin phép thần núi, thần rừng. 

Tuyệt đối không xâm phạm vào đất đai của người khác. 

Một trong những điều cấm kị của người Raglai là không bao 

giờ được ăn đến lúa, bắp, khoai giống. Dù có thiếu ăn, có chết đói 

đến nơi họ cũng nhất quyết bảo vệ giống má trong kho để trồng trỉa 

cho vụ mùa sau, chứ không hề đụng đến. 

c. Kiến trúc nhà ở  

Người Raglai ở nhà sàn. Nhà sàn của người Raglai còn gọi là 

nhà dài. Ngôi nhà dài truyền thống Raglai kết cấu vững chắc. Nhà 

dài Raglai là nơi sinh sống quây quần của ít nhất ba, bốn thế hệ dưới 

sự cai quản của chủ nhà.  

Nhà dài tổ mẫucủa người Raglai ở Khánh Hòa mang giá trị 

nhiều mặt về văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật. 

d. Trang phục, trang sức 

Ngày thường nữ giới thường mặc yếm, áo khoang, cà chăn; nam 

giới mặc áo khoang, cà giọt. Đồ trang sức của nữ giới là cong đeo ở cổ 

tay trái, cườm, bông tai, vòng đeo cổ. 

Vào những ngày lễ hội, trang phục nữ Raglai có một số thay 

đổi, chủ yếu là màu sắc và trang sức. Còn những người già, lớn tuổi, 

chủ làng, chủ núi hoặc những người có của cải mới mặc quần, nhất là 

khi lễ, hội, khi có công có việc. Dịp lễ hội nam giới thường  đeo răng 
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lợn, răng hổ và những mảnh xương động vật được cắt gọt, trang trí 

công phu. 

đ. Ẩm thực 

Bắp là cây lương thực chính nuôi sống cộng đồng người 

Raglai. Bên cạnh bắp, người Raglai còn ăn lúa rẫy, đậu, khoai mì, 

khoai chạp, khoai sáp, khoai từ, khoai mài. Hái lượm cũng góp phần 

tăng thêm sự phong phú trong văn hóa ẩm thực của người Raglai.          

Người Raglai hiện nay chủ yếu ăn các món thịt từ chăn nuôi. 

Người Raglai vẫn giữ được cách chế biến truyền thống của mình, đó 

là: Nướng nguyên con hoặc làm thịt rồi xiên nướng, luộc chấm muối 

ớt hoặc nấu với các loại rau hoặc lá cây. 

Rượu cần là đặc sản không thể thiếu trong sinh hoạt ẩm thực 

đời thường cũng như trong lễ hội của người Raglai. Cách ăn uống 

của họ khá bình đẳng và mang tính cộng đồng cao hơn tính cá nhân.  

2.2.2. Những giá trị văn hóa phi vật thể 

a. Quan niệm về vũ trụ 

Người Raglai ở Khánh Hoà chia vũ trụ thành ba tầng: Tầng 

trời, tầng mặt đất và tầng dưới mặt đất. Tương ứng với ba tầng đó có 

ba thế giới chính: Thế giới trần gian, thế giới ông bà, và thế giới thần 

linh. 

Vũ trụ theo nhận thức của người Raglai là khoảng không gian 

vô cùng vô tận mà con người không thể đo lường được. Người 

Raglai quan niệm rằng tất cả mọi hiện tượng trong thiên nhiên, tất cả 

các loài vật, giống vật và con người đều do Chúa Tổ sanh sinh ra. 

Tư tưởng triết học âm dương ảnh hưởng đậm nét trong vũ trụ 

luận, trong tư duy và lối sống của người Raglai. Sự đối lập của âm 

dương ở đây chính là sự đối lập của môi trường tự nhiên rừng - biển. 
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b. Quan niệm về con người 

Người Raglai quan niệm con người có thể xác, vía và hồn. 

Ngoài thể xác, vía, hồn, mỗi người khi sinh ra còn có thêm tinh do 

Tổ sanh ban cho. 

c. Lễ hội và phong tục tập quán 

Lễ hội của người Raglai  Khánh Hòa rất đa dạng và phong 

phú. Song, xét về tính mục đích có thể  chia thành hai loại chính: 

Nghi lễ nông nghiệp và nghi lễ vòng đời. 

Nghi lễ nông nghiệp gồm có: Lễ cúng rẫy; lễ cầu mưa, nắng; 

lễ trỉa hạt; lễ cúng lúa chín; lễ tạ ơn Tổ sanh lúa, bắp, kê, mè. 

Nghi lễ vòng đời bao gồm: Lễ khai sinh đặt tên; lễ Cải sanh; lễ 

cầu Thượng đế; lễ cưới; lễ đền ơn đáp nghĩa cha mẹ; lễ mừng thọ; lễ 

tang; lễ hội bỏ ma. 

d. Văn học - Nghệ thuật 

Trong tri thức dân gian của người Raglai, kho tàng ngữ văn 

dân gian vẫn còn khá phong phú với các thể loại: Sử thi, truyện cổ, 

lời nói vần, câu đố.  

Người Raglai sở hữu rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, trong 

đó, mã la và đàn đá là hai nhạc cụ được xem như vật thiêng của dân 

tộc Raglai.  

Người Raglai ở Khánh Hòa hiện nay còn lưu giữ được một số 

làn điệu dân ca phổ biến sau: Alơu, manhi, sangơi, majiêng, mađu, 

du adơi, akhat cadam 

Nghệ thuật biểu diễn dân gian của người Raglai gắn liền với 

các điệu múa tập thể của nam nữ trong những lễ hội, âm thanh của 

những bộ chiêng; bộ gõ. 
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Trong văn hóa Raglai, nơi mà các giá trị điêu khắc tập trung 

nhất là ở kiến trúc nhà mồ. Trong kiến trúc nhà mồ thì nổi bật nhất là 

chiếc thuyền Kagor trên nóc nhà. 

2.3. THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC RAGLAI 

Ở TỈNH KHÁNH HÒA HIỆN NAY  

2.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của 

đồng bào dân tộc Raglai hiện nay 

Những nhân tố như: Cơ chế thị trường và xu thế toàn cầu hóa; 

chính sách đầu tư, ưu đãi với đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, 

Nhà nước cùng với sự giao lưu về văn hóa với các tộc người khác đã 

thúc đẩy quá trình biến đổi văn hóa của người Raglai trong quá trình 

hội nhập, phát triển. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng là những nhân tố 

làm mai một hoặc biến đổi văn hóa truyền thống của họ. 

2.3.2. Thành tựu và hạn chế 

a. Những thành tựu  

Các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà 

nước, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản 

sắc văn hoá dân tộc trong nhân dân được tỉnh Khánh Hòa triển khai 

rộng khắp và thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, nền văn hóa của 

người Raglai cũng được quan tâm điều tra, nghiên cứu và sưu tầm. 

b. Những hạn chế 

Công tác quản lý, nghiên cứu văn hóa của các cơ quan chức 

năng còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. 

Công tác cán bộ từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều bất cập, vừa thiếu, 

vừa yếu. 

Việc kiểm kê, đánh giá, lập hồ sơ xếp hạng các di tích lịch sử, 

văn hoá và việc sưu tầm, lưu giữ các di sản văn hoá vật thể và phi vật 
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thể chậm được tiến hành. 

Những giá trị đặc trưng, tiêu biểu trong văn hóa vật thể và phi vật 

thể của người Raglai ở Khánh Hòa đã có nhiều thay đổi, biến dạng. 

Việc truyền dạy văn hóa văn nghệ dân gian ngay tại các xã, 

các làng Raglai chưa mang tính chuyên nghiệp và còn gián đoạn về 

thời gian. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Văn hóa dân tộc Raglai chứa đựng những giá trị văn hóa vật 

thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Những giá trị 

văn hóa của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa thể hiện triết lí sống, tinh 

thần cộng đồng, giàu tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc. 

Trước sự tác động của nhân tố khách quan và chủ quan, việc 

bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Raglai ở Khánh Hòa đang 

đứng trước những cơ hội và thách thức. Bên cạnh những kết quả đã 

đạt được thì việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc Raglai 

ở Khánh Hòa hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế.  

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
VĂN HÓA NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 

VĂN HÓA DÂN TỘC RAGLAI  Ở TỈNH KHÁNH HÒA 

3.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Cơ sở lý luận 

a. Quan điểm chiến lược của Đảng, Nhà nước 

Trên cơ sở lí luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã xây dựng đường lối phát triển cho nền 
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văn hoá dân tộc. Trong suốt chặng đường hơn 83 năm lãnh đạo nhân 

dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN hiện nay, Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai 

trò của văn hóa và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy sức 

mạnh văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.  

b. Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 

Quán triệt các nghị quyết, quyết định của Đảng, Nhà nước về 

công tác phát triển văn hoá ở vùng đồng bào dân tộc, Tỉnh Khánh 

Hòa đã cụ thể hoá những nghị quyết, quyết định của Đảng, Nhà nước 

bằng những chương trình, đề án cụ thể nhằm giữ gìn và phát huy bản 

sắc văn hoá các dân tộc. 

3.1.2. Cơ sở thực tiễn 

Dân tộc Raglai ở Khánh Hòa đang lưu giữ một kho tàng văn 

hóa phong phú, có giá trị đặc sắc, đặc biệt là văn hóa phi vật thể. Thế 

nhưng, những viên ngọc sáng ấy đang dần dần mất đi theo năm 

tháng. 

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT 

HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC RAGLAI Ở TỈNH 

KHÁNH HÒA  

3.2.1. Phương hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa  

a. Bảo đảm thống nhất giữa truyền thống và hiện đại trong 

việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh 

Hòa hiện nay 
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b. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Raglai gắn liền 

với  phát triển toàn diện kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng 

ở Khánh Hòa  hiện nay 

c. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Raglai gắn liền 

với việc xây dựng nền văn hoá mới, con người mới ở Khánh Hòa 

hiện nay 

3.2.2. Giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa  

a. Giải pháp về kinh tế 

Thứ nhất, đầu tư hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng kinh tế 

Thứ hai, quy hoạch các bản làng mang tính ổn định lâu dài, 

phù hợp với truyền thống của người Raglai 

Thứ ba, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ dịch vụ nông 

nghiệp và đầu tư giống cây trồng, con vật nuôi đến từng hộ dân. 

Thứ tư, lập kế hoạch giao đất, giao rừng cho dân, đồng thời 

tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng 

sản 

Thứ năm, xây dựng mô hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa 

b. Các giải pháp về chính trị - tư tưởng  

Cần đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền 

xã, bản làng. Mặt khác, đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể quần chúng. 

c. Giải pháp về văn hóa, giáo dục 

Thứ nhất, chú trọng khôi phục không gian sinh hoạt văn hóa 

làng 

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục 
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Thứ  ba, duy trì và khôi phục một số hình thức sinh hoạt lễ hội 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc Raglai 

Thứ tư, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc 

Raglai, nhất là cán bộ làm công tác văn hoá 

Thứ năm, cần sử dụng và phát huy triệt để hệ thống các 

phương tiện tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng và hệ 

thống các thiết chế văn hóa 

Thứ sáu, vận động xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu 

trong đời sống dân tộc Raglai 

3.2.3. Kiến nghị 

Luận văn đưa ra một số kiến nghị đối với Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa; Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa; 

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa; chính quyền cơ sở. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Từ đường lối văn hóa của Đảng và thực tiễn phát triển văn hóa 

dân tộc Raglai ở Khánh Hòa hiện nay đã đặt ra yêu cầu cần phải có 

phương hướng và biện pháp đúng đắn trong việc bảo tồn và phát huy 

những giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở Khánh Hòa. Để thực hiện 

được điều đó cần kết hợp đồng bộ các giải pháp về kinh tế, chính trị - 

tư tưởng và văn hóa, giáo dục. Trước hết phải xóa đói giảm nghèo, 

đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng 

kinh tế, tạo điều kiện thực hiện chiến lược phát triển văn hóa.  
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KẾT LUẬN 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa chiếm một vị trí đặc biệt 

quan trọng và có giá trị hết sức to lớn về mặt lí luận và thực tiễn. Nét 

nổi bật, đặc sắc nhất của tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là sự kết hợp 

hài hòa giữa dân tộc với quốc tế, giai cấp với nhân loại, truyền thống 

với hiện đại trên cơ sở chủ nghĩa nhân văn. Văn hóa Hồ Chí Minh là 

văn hóa của con người, do con người và vì con người. Những quan 

điểm của Người về văn hóa là rường cột để Đảng và Nhà nước ta xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng 

thời, nó cũng góp phần vào sự tiến bộ và văn minh của nhân loại 

trong thời đại ngày nay. 

Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, Đảng và Nhà 

nước nhận thấy rằng việc bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc 

văn hóa của từng dân tộc là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần 

tạo sự “thống nhất trong đa dạng” của văn hóa. Nhiệm vụ này phải 

được thực hiện ở mỗi một dân tộc, bắt đầu từ việc bảo tồn những nét 

đặc sắc văn hóa của dân tộc đó. 

Với xu thế toàn cầu hoá hiện nay của thế giới, việc giao lưu 

hợp tác về văn hoá giữa các nước sẽ ngày càng được mở rộng hơn, 

toàn diện hơn. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Để quá 

trình hội nhập phát triển bền vững, hội nhập mà không làm xói mòn, 

băng hoại các giá trị truyền thống thì vấn đề giữ gìn và phát huy bản 

sắc văn hoá dân tộc là một trong những yêu cầu vừa tự nhiên, vừa 

cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng trong đời sống tinh thần 

của nhân dân ta, đồng thời đây cũng là yêu cầu của cộng đồng thế 

giới muốn tìm hiểu nền văn hoá, con người Việt Nam.  
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Dân tộc Raglai ở Khánh Hòa đang lưu giữ những giá trị văn hóa 

độc đáo. Đó là những giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể 

được tạo thành bởi một hệ thống các thành tố gắn bó chặt chẽ với 

nhau tạo nên bản sắc riêng biệt. Nếu làm tốt việc giữ gìn và phát huy 

những giá trị văn hóa dân tộc Raglai chẳng những bảo tồn những nét 

văn hóa riêng đáng tự hào của dân tộc này, mà còn phát huy được 

sức mạnh tiềm tàng vốn có của nó từ bao đời nay, góp phần xây 

dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập và phát triển, sự tác động của nền 

kinh tế thị trường, những giá trị văn hóa của dân tộc Raglai đang bị đe 

dọa, “hòa tan” về văn hóa. 

Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc Raglai 

hiện nay cần một hệ thống giải pháp kết hợp trên nhiều phương diện 

về kinh tế, chính trị và văn hóa, giáo dục. Đây là những giải pháp 

chủ yếu có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn và phát huy những 

giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở Khánh Hòa. Để thực hiện tốt quá 

trình này, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Khánh Hòa cần phải có 

những chính sách kinh tế, chính trị, xã hội đúng đắn, phù hợp với 

điều kiện cụ thể từng địa phương nhằm nâng cao đời sống nhân dân; 

đồng thời, hướng dẫn, động viên nhân dân, khơi dậy trong họ lòng tự 

hào dân tộc để họ tự giác bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc. Từ đó, có thể đổi mới cách nhận thức, cũng 

như nâng cao ý thức của nhân dân về vấn đề gìn giữ và phát huy 

những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. 

 


