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Ẩ lời nói ctầu

Tập chuyên luận mà chúng tôi trình bày dưới đây là một bộ 
phận thuộc dê tài nghiên cửu khoa học độc lập cấp Nhà nước : 
”Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, vãn hoá một sô dân 
tộc thiểu số  ở  Việt B ắc”, mã sốĐ TĐ L -  2004/27, do Đại học Sư phạm  
Thúi Nguyên quản lí và người chủ trì là PGS. TS. Nguyễn Văn Lộc, 
Hiệu trưởng nhà trường. Trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu và phương 
pháp thực hiện đẻ tài, GS. TS. Trần Trí Dõi thuộc Khoa Ngôn ngữ học 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vãn -  Đại học Quốc gia 
Hà Nội dã  dẻ xuất đê cương chi tiết của chuyên luận. Người chít trì 
dê tài, PGS. TS. Nguyễn Vãn Lộc, dã tháo luận và cùng với người để 
xuất thống nhất một dề cương chi tiết cho chuyên luận nhằm tạo nên 
sự hài lioà về nội dung giữa chuyên luận với nhữnq bộ phận nghiên 
cứu khúc của đẻ tài nghiên cứu khoa học độc lập cáp Nhà nước mù 
Dại học Sư phạm Thái Nquyên chủ trì.

Trên cơ sở dê cương chi tiết đã được thảo luận dó, GS. TS. Trấn 
Trí Dõi dã tổ  chức nghiên cửu cỉiền dã tại địa bùn, tổng hợp tư liệu 
và sau đó chấp bút viết nên chuyên luận này. Do dó, có thê nói, 
chuyên Ìuậìì gần như là một báo cáo tổng hợp của một đê tài nhánh 

thuộc dè tòi dộc lập cấp Nha nước do Trường Dại học Sư phạm  
Thái Nguyên quán lí.

Đ ể  cỏ dược tư liệu sử dụng trong báo cáo tổng hợp, người viết 
đã  xây dựng phiếu phỏng vấn trên cơ sở những dần liệu nghiên cíùi
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trước đây của m ình , sau đó tổ  chức những chuyến khảo sát thực tê 
tại địa bùn thông quơ phiến phỏng vấn dỡ xây dựng. Trên cơ  sở  
những phiếu phỏng vấn thu được này cũng với nhiêu nguồn tài liệu 
khác nữa, người viết lần lượt lí giải những vấn đẽ do dể tài nhánh 
đặt ra. N hư  vậy, có th ể  nói, những nội dưng dược đặt ra và thảo 
luận ở  đây là những nội dung xuất phát từ thực tế  sử dụng ngôn ngữ 
của đồng bào dân tộc thiểu s ố  ở  các tỉnh thuộc địa bàn Việt Bắc , 
vùng địa lí mà đề tài quan tăm.

Tham gia nghiên cứu điền dã đ ể  thu thập tư liệu phục vụ cho 
đề tài nhánh này có những cán bộ nghiên cứu trẻ vừa tốt nghiệp Dại 
học ngành Nqôn ngữ học ; ngoài ra còn cỏ sinh viên K 47 lớp Ngôn 
ngữ học thuộc Khoa Ngôn ngữ học cũng đã thực hiện công việc này 
trong đợí thực tập khoa học hằng năm vào tháng 3 năm 2005 ; đồng 
thời một s ố  sinh viên K 46, K 47 Khoa Ngôn ngữ học cũng d ã  tham 
gia điền dã hoặc xử  lí tư  liệu đã được thu thập đ ể  thực hiện Khoá 
luận Tốt nghiệp cho khoá học 2001 -2 0 0 5 ,  2002 -2 0 0 6  theo hướng 
nghiên cíũí do người viết xác định và hướng dẩn khoa học. Có thẻ 
nói sự  í ham ạia của các cún bộ và sinh viên nói trên thực sự hữu ích 
đối với công việc của chúng tôi. Nhờ đó mà những suy nghĩ, những 
định hướnq của chúng tối được kiểm chứng hoặc dược chứng minh. 
Nhân đây chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành vê sự tham 
giơ và hợp tác đó.

Như vậy, xuất phát từ kháo sát thực t ế  tại địa bùn, trong chuyên 
luận, chúng tỏi s ẽ  trình bày những suy nghĩ, những đề nghị và kiến 
nghị của mình về vấn để tổ  chức giáo dục ngôn ngữ trong nhà 
trường ở vùng dân tộc thiểu số  Việt Bắc. Những ỷ kiến mà chúng lồi 
đề  xuất ít nhiều vẫn bó hẹp trong cách nhìn nhận của nhóm làm 
việc. Vì vậy, chúng tỏi mong muốn nhận dược từ các thầy , cô giáo , 
các nhà quán lí giáo dục ở vùng địa lí này những góp ỷ quan trọng
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từ kinh nạhiệm thực tế  của mình. Chúng tôi xin cảm ơìì íncớc nlìữỉìíỊ 
dỏniị i>óp sẽ  hết sức quý báu dỏ.

San CÙI1Í>, chủng tôi xin bày tỏ lỏng biết ơn cỉếìì tất cả những 
người dã ÌỊĨÍỈỊ? dỡ, tạo điêu kiện đẻ chúng tỏi hoàn thành chuyên 
luận, góp phán phục vụ cho sự nghiệp giáo dục vùng dán tộc miền 
núi của nước tư nlìằm phát triển bên vững địa bùn quan trọn {ị này 
của đất nước.

Hà Nội - Thái Nguycn, năm 2006.

CÁC TÁC GỈẢ
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MỞ ĐẦU

Khi nói về vai trò của ngồn ngữ trong một nền giáo dục đa ngữ 
hiện nay, một tài liệu chính thức của UNESCO đã viết rằng "Những 
vấn đề về bản sắc, dân tộc, quyền lực gắn bó chặt chẽ với nhau qua 
việc sử dụng ngôn ngữ cụ thể trong lớp học. Hơn nữa, bản thân ngôn 
ngữ có sự năng động của nó và thường trải qua một quá trình liên 
tục và biến đổi không ngừng, tác động tới thể thức giao tiếp của các 
xã hội khác nhau. Các nhà hoạch định chính sách giáo dục thường 
gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định về các ngôn ngữ, dạy học 
và chương trình học vì các vấn đề kĩ thuật và chính trị thường chồng 
chéo nhau" [UNESCO (2006), 8]. Rõ ràng, vấn đề ngôn ngữ có một 
vai trò quan trọng trong nền giáo dục toàn cầu, trong đó có Việt 
Nam chúng ta. Và từ vấn đề giáo dục, nó có tác động không nhỏ đến 
mọi mặt của đời sống xã hội. Chuyên luận mà chúng tôi thực hiện 
nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở một địa bàn 
cụ thể -  vùrig dân tộc miền núi Việt Bắc, chính là sự thực hiệno . 1 . . .

nhiệm vụ quan trọng đó.

Trước khi trình bày những nội dung chi tiết của vấn đề trong 
các chương tiếp theo, chúng tôi xin giới hạn một số khái niệm khoa 
học được sử dụng trong chuyên luận này. Chúng tồi nghĩ rằng đây là 
công việc hết sức cần thiết vì nó giúp cho cả người viết lẫn người 

đọc cỏ cùng một cách nhìn vé một số vấn đề có thể gây tranh cãi do 
nội hàm của chúng rộng hẹp khác nhau. Cách làm như thế, trong 
một chừng mực nào đấy, cũnơ chính là cách giới hạn những vấn đề 
đang và sẽ được bàn đến. Công việc này là mong muốn đầu tiên của
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chúng tôi khi đặt bút viết một chuyên luận liên quan đến nhiều vấn 
đề dạy và học các ngôn ngữ khác nhau trong đời sống xã hội. Bởi vì 
về thực chất, vấn để giáo dục ngồn ngữ thường đụng chạm đến rất 
nhiều những lĩnh vực khác nhau, liên quan đến nhiều hoạt động 
khác nhau, trong đó có nhiệm vụ bảo tổn và phát triển văn hoá 
dân tộc.

Xuất phát từ định hướng đó, trong phần M ở đầu , chúng tôi lần 
lượt đề cập tới ba vấn đề rất cụ thể, rất cần thiết để lí giải những nội 
dung được đặt ra trong chuyên luận này.

-  Một là những khái niệm có tính công cụ được sử dụng trong 
chuyên luận. Việc xác định này thực chất là giới hạn những nội 
dung cơ bản sẽ được xem xét và thảo luận.

-  Hai là sự mồ tả chi tiết về phương pháp khoa học mà chúng 
tồi sử dụng để thu thập và phân tích tư liệu phục vụ cho việc lí giải 
những vấn đề được nêu ra. v ề  thực chất, sự mô tả này là cách cụ thể 
hoá quan điểm của chúng tôi khi tiếp cận vấn đề giáo dục ngôn ngữ 
nói chung và vấn đề giáo dục ngôn n^ữ trong nhà trường ở một địa 
bàn đa ngữ nói riêng.

-  Ba là những luận điểm khoa học của người viết khi giải quyết 
những vấn đề thuộc địa hạt giáo dục ngôn ngữ tại địa bàn dân tộc 
thiểu số, một vấn đề đã cuốn hút sự quan tâm trong nhiều năm qua 
của chúng tôi.

I. GIỚI H ẠN NHỮNG KHÁI NIỆM s ử  DỤNG TRONG 

CHUYÊN LUẬN

Để có được một nội dung phong phú liên quan đến vấn đề tổ 
chức giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường nhằm góp phần giải quyết 
nhiệm vụ đạt ra của đề tài là bảo tồn và phát huy văn hoá truyền
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thỏne của một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, chuyên luận đươnc 
nhiên sẽ tiếp cận với nhiều khái niệm khác nhau ở cả 2 địa hạt ngôn 
ngừ và văn hoá. Trong đó, theo cách nhìn nhận của chúng tôi dựa 
trên các kết quả nghiên cứu đã có trước đây của mình, sẽ có những 
khái niệm có tính chất chìa khoá và những khái niệm không mang 
tính chất ấy. Trong tình hình như thế, chúng tồi dự định dành ưu tiên 
cho việc giới hạn những khái niệm có tính chất chia khoá mà tránh 
miên man dài dòng ở những khái niệm đã khá rõ ràng. Hoặc giả, 
chúng tôi cũng sẽ mô tả những khái niệm có khả năng hiểu theo 
nhiéu cách khác nhau. Như vậy, sự lựa chọn ở đây nghiêng về tính 
kinh nghiệm trong nghiên cứu của bản thân người viết chuyên luận.

Thực ra, có một cách làm trực tiếp hơn là trình bày thẩng những 
vấn đề như thế trong các chương của chuyên luận. Bởi vì, cách tiếp 
cận của chúng tôi, như sẽ trình bày sau đây, là cách tiếp cận của 
Ngân ngữ học nhan học. Đối với ngôn ngữ học nói chung, cách tiếp 
cận vừa nói khổng có gì xa lạ, nhưns ở nước ta, ngôn ngữ học nhân 
học còn chưa được giới thiệu nhiều nên đôi khi cần có sự giới hạn 
trước. Vì thế, chúng tôi nghĩ cách làm mà chúng tôi lựa chọn ở đây 
là hợp lí.

1. Khái niêm  "thưc trang" trong nôi dung "thưc trang sử 
dung ngôn ngữ"của đổng bào dân tôc thiếu sô ở Viêt Bắc

Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn n«ữ học giải thích rằng thực 
trạng là "Tinh trạng (thường là không tốt) đúng với sự thật, có khác 
với tình hình nhìn thấy bên ngoài. Thực trụng của xã  hội tư bán." 

[Từ diển tiếng Việt (1992), 76]. Cách giải thích này cho thấy "thực 
trạng" chính là tình hình thực tế của một vấn đề nào đó chứ khồng 
phải cái bên ngoài của nó. Nhưng để nắm bắt sự thực hay tình hình 
thực tế ấy, người ta phải xem xét hay căn cứ vào bản chất của tình
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hình thôn° qua sự phân tích, đánh giá mà khôns thể chỉ căn cứ vào 
dấu hiệu hay dạng thức bề ngoài của nó. Điều đó cũng có nghĩa là 
để nắm bắt "thực trạng" của một vấn đề, người ta phải có một quá 
trình nghiên cứu, một quá trình khảo sát để thông qua nhữnơ dấu 
hiệu hay dạng thức bề ngoài, trên những tiêu chí xác định, nắm bắt 
bản chất của vấn đề.

Từ nội hàm của khái niệm đã nêu ở trên, chúns tồi cho rằns rõ 
ràng thực trạng (situation réelle, situation) không đơn thuần chỉ là 
thực tế, là tình hình hiện có mà nó phải là thực tế, phải là tình hình 
hiện có được thể hiện qua việc đánh giá, qua nhận xét phân tích của 
người nghiên cứu. Sự nhận xét, như vậy, sẽ phải dựa trên những tiêu 
chí xác định. Chính điều này cho thấy có khả năng cùng một tình 
hình thực tế giống nhau nhưng thực trạng của vấn đề lại được nhìn 
nhận khác nhau ; đồng thời cũng có khả năng ngược lại với tình 
trạng đó. Bởi vì từ cùng một thực tế, có thể sẽ có những thực trạng 
khác nhau do mức độ "chuyên gia" của người đánh giá là khác nhau. 
Do vậy, khi chúng ta nêu lên thực trạng của một vấn đề hay thực 
trạng của một địa bàn nào đó, nếu những căn cứ dựa vào đó để đánh 
giá, để nhận xét là khác nhau, cách tiếp cận là khác nhau thì rất có 
thể thực trạng ấy sẽ không tránh khỏi sự đánh giá khác nhau.

Như vậy, khi nói về thực trạng của một hiện tượng, của một vấn 
đề hay của một sự vật cụ thể nào đấy, nó sẽ mang dấu ấn chủ quan 
của người đánh giá. Việc giảm thiểu tối đa dấu ấn chủ quan của 
người đánh giá, giúp cho việc nhìn nhận thực trạng gần với bủn chất 
của vấn đề hơn sẽ là một đòi hỏi quan trọng trong nghiên cứu vấn 
đề. Nhưng ngược lại, khi có nhữnẹ nhận xét khác nhau cho cùng 
một hiện tượng, một vấn đề, nhiều khi cũng góp phần giúp chúng ta 
có nhiều dữ liệu hơn để hiểu rõ thực trạng của hiện tượng hay vấn đề 
đó. Nói một cách khác, chúng ta luồn chuẩn bị một nhận thức rằng.
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đứne trước một vấn đề sẽ có nhicu cách nhìn nhân khác nhau, do đó<w •

chưa có cơ sở đế nói rằng đánh ai á nào là hợp lí hơn.

2. Khái niêm "sử dung ngôn ngữ" trong nôi dung "thưc 
trang sử dung ngôn ngữ"

"Sử dụng ngôn ngữ" là việc dừnẹ ngôn ngữ trong những hoàn 
cảnh giao tiếp khác nhau của một cộn° đồns nói năns, là việc dùng 
ngôn ngữ trong phát triển tư duy của cộns đồng nói năng. Trong đời 
sống hằng ngày, hiểu một cách đơn giản, người ta dùng n°ồn  ngữ để 
trao đổi, để giao tiếp với nhau. Đồns thời, trong hoạt động xã hội, 
người ta dùng ngôn ngữ để học tập hay thu nhận kiến thức và ngược 
lại, dùng ngôn ngữ để truyền bá kiến thức, lưu truyền văn hoá. Việc 
sử dụng ngôn ngữ, như thế, sẽ luôn gắn liền với môi trường giao tiếp 
của xã hội.

Khi nghiên cứu tình hình sứ dụng nsỏn ngữ, việc xác định một 
cộng đồng người cụ thể sẽ sử dụng phương tiện giao tiếp nào trong 
môi trường cụ thể nào, trong hoàn cảnh nào là một công việc không 
phải dẻ dàng, ơ  địa bàn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Bắc, 
chúng tỏi cho rằng có nhiều hoàn cảnh khác nhau chi phối tình hình 
sử dụng ngôn ngữ trong mổi một cộng đồng và những hoàn cảnh ấy 
sẽ do cảnh huống ngôn ngữ thuộc địa bàn chi phối. Nói một cách cụ 
thể hơn, mồi trường sử dụng ngốn ngữ của dân tộc này có thê vừa có 
cái khác, vừa có cái chung với môi trường sử dụng ngôn ngữ của 
dân tộc khác.

Chẳng hạn, chúng ta biết rằng, ở Việt Bắc, với tính chất là một 

địa bàn đa dân tộc nhưng người ta vẫn nhận rõ ở đây có những ngôn 
ngữ dân tộc giữ vai trò quan trọng hơn trong giao tiếp. Đó trước hết 
là tiếng Tày, sau đó là tiếng Nùns, tiếng Mông, tiếng Cao Lan. 
Những ngồn ngữ này có nhữn£ môi trường giao tiếp riêng, cụ thể và
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mang đặc tnrng riêng. Nhưng trong một môi trường chung, tiếng 
Việt với tư cách là tỉêhg phổ  thông sẽ có nhữn^ gắn kết chi phối việc 
sử dụng ngôn ngữ giữa những cộng đổng cụ thể ấy. Vì thế, trong 
từng mồi trường giao tiếp của mỗi dân tộc, sẽ có những đặc trưng 
chung do tiếng Việt, với tư cách là ngôn ngữ phổ thông của cả nước, 
chi phối. Đổng thời, cũng sẽ có tình trạng cùng hoàn cảnh (môi 
trường) giao tiếp như nhau nhưng ngôn ngữ được sử dụng sẽ rất 
khác nhau, hết sức đa dạng.

Những kinh nghiệm nghiên cứu ban đầu cho chúng ta biết rằng, 
trong môi trường sử dụng ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc 
sẽ có nhiều hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. Trước hết, đó là hoàn 
cảnh giao tiếp trong nhà trường. Bởi vì, để phát triển bình đẳng các 

dân tộc thiểu số, giáo dục là một cồng cụ, một biện pháp bắt buộc. 
Do đó, đối với người dân tộc thiểu số, muốn cộng dồng mình phát 
triển, nhất thiết mọi người phải đến trường để thu nhận kiến thức. 
Trong tình hình ấy, hoàn cảnh giao tiếp trong nhà trường sẽ là chung 
cho tất cả các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Theo những gì mà 
chúng tôi đã bước đầu nghiên cứu, cũng chính ở mồi trường sử dụng 
này, người ta thường gắn vấn đề sử dụng tiếng mẹ đẻ của người dân 
tộc với vấn đề sử dụng tiếng phổ thỏng. Nói một cách khác, có 
người cho rằng sử dụng tiếng mẹ đẻ trong mỏi trường nhà trường ít 
nhiều sẽ giúp ích cho việc sử dụng tiếng phổ thông [TTD (2004), 
209]. Do đó sẽ có sự tác động hỗ trợ lẫn nhau giữa tiếng Việt và 
tiếng dân tộc, và đây là một mồi trường giao tiếp ngôn ngữ 
quan trọng.

Sau hoàn cảnh giao tiếp trong nhà trường, có lẽ, hoàn cành giao 
tiếp trong gia đình cũng sẽ chi phối tinh hình sử dụng ngôn ngữ của 
mỗi cộng đồng dân tộc ỏ' nhiều khía cạnh khác nhau, ơ  môi trường 
này, mọi người trao đổi với nhau những vấn đề của gia đình mình.
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của xã hội và trao đổi tâm tư tinh cảm với nhau. Đồng thời, đây 
cũng chính là mối trường để người dân tộc thiểu số giao tiếp hay tổ 
chức những hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Như 
vậy, hoàn cảnh giao tiếp trong gia đình rất đa dạng, bao £ổm cả 
nhữn£ nội dung trong phạm vi gia đình hẹp lẫn những nội dung xã 
hội nhưng mang tính gia đình ờ một khồng gian rộng hơn, một môi 
trường văn hoá cộng đồng có tính truyền thống.

Sau hoàn cảnh giao tiếp trong gia đình là hoàn cành giao tiếp 
hành chính. Cũng giống như hoàn cảnh giao tiếp thứ hai vừa phân 

tích, hoàn cảnh giao tiếp này cũng bao gồm một vài môi trường 
khác nhau. Trong số đó là việc người ta sử dụng ngôn n°ữ ở nhữns 
cơ quan hành chính Nhà nước như hội họp, làm việc ở trụ sở Uỷ ban 
nhân dân, trao đổi ở toà án v.v... Mức độ hành chính của những hoàn 
cảnh giao tiếp như thế, đương nhiên, sẽ khồng giống nhau. Và tính 
chất quan phương khác nhau của nhũng hoạt động này cho phép 
chúng ta nhận thấy tính tương tự về môi trường giao tiếp ngồn ngữ 
của cộng đồng dân tộc.

Hoàn cảnh giao tiếp thứ tư, theo suy nghĩ của chúng tôi, là 

hoàn cảnh giao tiếp mang tính chất cộng đồng bằng hữu. Nói một 

cách cụ thể, đây là lúc người dân tộc thiểu số giao tiếp với nhau 

trong khi đi chợ, những bà con thuộc các tộc người khác nhau trao 

đổi với nhau. Hoàn cảnh giao tiếp này có phần nào giống với hoàn 

cảnh giao tiếp trong gia đình nhưng khác là ở môi trường xã hội 

rộng hơn, phạm vi liên quan đến chủ thể giao tiếp mở hơn, mang 

tính "tự do" hơn. Tuy nhicn, dù phạm vi có rộng hơn, có tính xã hội 

hơn, môi trường giao tiếp này vẫn khuôn vào hoàn cảnh có tính chất 

nội bộ giữa những dân tộc khác nhau trong cùng một khu vực địa lí 

xác định.
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Như vậy, khi nói tới khái niệm "sử dụng ngôn ngữ" c ũ n s  là lúc 
người ta xác định và gắn liền nó với môi trường sử dụng ngôn ngữ 
của nsười dân tộc thiểu số trong bốn hoàn cảnh nói năng ở trên. 
Những nơhiên cứu của chúng tồi về tình hình này cho biết, người 
dân tộc thiểu số sẽ ưu tiên sử dụns, những ngồn ngữ khác nhau trong 
những hoàn cảnh khác nhau. Do vậy, mục đích thụ hưởng giác 'iục 
ngôn ngữ của họ cũng rất đa dạng và theo nhiều "mức" khác nhau. 
Ngoại trừ hoàn cảnh giao tiếp thứ nhất có sự gắn kết giữa việc sử 
dụng tiếng mẹ đẻ với việc sử dụng tiếng phổ thông, những hoàn 
cảnh giao tiếp khác còn lại, theo khảo sát bước đầu của chúng tôi, 
hình như thiên về sử dụng tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiếu sô 
nhiều hơn [TTD (2004), 23].

3. Khái niệm "một sô dân tộc thiểu số"• • •

Địa bàn vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc là vùng có rất nhiều 
dân tộc anh em cùng chung sống. Sự đa dạng này không chỉ nhìn 
trên toàn bộ địa bàn của ố tỉnh mà là cả ở từng địa phương cụ thể. 
Chảng hạn, tỉnh Hà Giang là nơi có trên 20 tộc người cùng sinh 
sống và là tỉnh có thành phần dân tộc đông nhất trong vùng. Hay 
tính Thái Nguyên, tuy chỉ có 24,74% cư dân là ngưừi dân tộc thiểu 
số (số liệu năm 2003 là 1.045.906 người) nhưng có tới 9 dân tộc có 
số dân trên 500 người. Ớ các tính khác cũng có hoàn cảnh tương tự. 
Trong một bối cảnh như vậ y ,  để khảo sát đầy đủ tình hình sử dụng 
ngôn ngữ tất cả các dân tộc thiểu số trên địa bàn là điều chưa thực 
hiện được do thời gian và kinh phí hạn hẹp. Và đó chính là lí do 
khiến chúng tôi nói đến thuật ngữ hay khái niệm "một số  dân tộc 
thiển số”. Do đó, chúng tỏi khống khảo sát tình hình ở tất cả các dân 
tộc trong vùng mà chỉ lựa chọn một số dân tộc có một hay nhiều dấu 
hiệu điển hình để đánh giá thực trạng vấn đề đang đặt ra. Trong
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tương lai, khi có điều kiện, chúng ta sẽ phải tiếp tục khảo sát tình hình 
sử dung ngôn nsữ của nhữnơ dân tồc khác nhau ở trên địa bàn này.o  o  o  o  . • J

Những dân tỏc mà chtins, tôi lưa chon là nhữns dân tóc có mốto o . . o .

nét điển hình nào đó. Tiêu chí điển hình là cần cứ vào số lượng cư 
dân ở địa bàn, sau đó sẽ là căn cứ vào số lượng cư dân ở một tỉnh cụ 
thể. Tiêu chí thứ nhất nói trên dẫn đến một hệ quả là ở toàn vùng 
cũns như một tỉnh cụ thể sẽ có một ngồn ngữ giữ vai trò khu vực mà 
chúng tồi đã từng gọi đó là "tiếng phổ thồng vùng" [TTD (1999), 
23]. Sau đó là căn cứ vào nhữns khác biệt ngồn ngữ xét ở bình diện 
cội nguồn ngôn ngữ trong khu vực. Nhấn mạnh tiêu chí thứ nhất và 
đồng thời tính đến tác động của hai nhân tố, trong giới hạn thời gian 
và kinh phí của đề tài, chúng tôi chỉ có thể chủ yếu khảo sát tình 
hình ở các dân tộc Tày, Nùng, Mông và Cao Lan.

Xét về dân số, địa bàn cư trú và vai trò là ngôn ngữ phổ thôns 
vùng, người Tày và người Nùng phải là những dân tộc phải được 
khảo sát đầu tiên ở trong địa bàn. N 2,oại trừ ba tỉnh là Bắc Kạn, Cao 
Bằng và Lạng Sơn hai dân tộc này có số dân chiếm đa số, những 
tỉnh còn lại họ vẫn giữ một vị trí quan trọng. Ở Thái Nguyên, theo 
số liệu năm 2003, người Tày là 106.238 người/259.003 người dân 
tộc thiểu số (chiếm 41%), người Nùng là 54.Ố28 người/259.003 
người dân tộc thiểu số (chiếm 21%) và chỉ còn lại 38% cho những 
dân tộc khác, ở  Tuyên Quang, theo số liệu năm 1999, người Tày là 
163.066 người/333.044 người dân tộc thiểu số (chiếm 48%), người 
Nùng là 13.911 người/333.044 người dân tộc thiểu số (chiếm 4%) 
và cũng chỉ còn lại 48% cho những dân tộc khác, ơ  Băc Kạn, cũng 

theo số liệu năm 1999, người Tày có 149.459 người, chiếm 54,32% 
dân số. ơ  Hà Giang tuy người Tày và Nùng không đồng như dân tộc 
Mông nhưng ngồn ngữ của họ cũng là một trong những ngôn ngữ 
phổ thông vùng, có vai trò xã hội trong một phạm vi nhất định.
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Trong một cảnh huống như vậy, rõ ràng việc khảo sát tình hình sử 
dụng ngổn ngữ của hai dân tộc Tày và Nùng là một đòi hỏi có tính 
cấp bách đối với vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn này.

Khi nói đến người Mồns;, chúng ta cân nhắc đến tính đặc thù cả 
về số lượng cũng như nhìn ở mặt quan hệ nguồn gốc ngồn nơữ ở 
trong vùng. Đây là dân tộc có vai trò xã hội rất quan trọng ở Hà 
Giang. Người Mông ở đây chiếm tỉ lệ 31.7% của tổng số 577.400 
người (số liệu năm 1998), một tỉ lệ cao nhất trong số 20 dân tộc của 
tỉnh. Đồng thời, người Mồng còn coi Hà Giang là cái nôi, là quê 
hương ban đầu của dân tộc mình. Như vậy, sau hai dân tộc Tày và 
Nùng, người Mồng ở đây có một vai trò và vị trí xã hội khá quan 
trọng. Do đó xem xét tinh hình sử dụng ngôn ngữ ở vùng Việt Bắc, 
người ta không thể không quan sát vấn đề ở dân tộc này.

Sau vị trí của người Tày, Nùns, và Mồng ở Việt Bắc, còn có một 
vài dân tộc khác có số lượng khá đỏng đảo như người Dao, người 
Cao Lan, người Sán Chay v.v... nhưng ở đây, chúng tồi chỉ lựa chọn 
cộng đồng người Cao Lan để quan sát tinh hình sử đụng ngôn ngữ 
của họ. Thực ra, người Dao có số lượng đông hơn n^ười Cao Lan và 
nhiều dân tộc khác, địa bàn nơười Dao phân bố rộng siống như 
người Tày và Nùng nhưng ngôn ngữ của họ lại khỏng có vai trò 
ngôn ngữ vùng như tiếng Tày và Nùng. Trong khi đó, người Cao 
Lan có số lượng ít hơn nhưng lại tập trung chú yếu ở địa bàn tính 
Tuyên Quang, do đó tính điển hình ở một địa bàn của cộng đồng nói 
ngôn ngữ này đặc trưng hơn. Với một bối cảnh như vừa phân tích, 
sau người Mồng, chúng tồi tạm thời khảo sát tình hình sử dụng ngôn 
ngữ của người Cao Lan ở Tuyên Quang.

Như vạy, khái niệm "một s ố  dân tộc thiểu số" được dùng ử đây 
chính là việc giới hạn nhiệm vụ khảo sát của chúng tồi ở những dân 
tộc cụ thể. Trong thực tế, vì nhiều lí do khác nhau, trong đó có lí do 
về thời gian và điều kiện vật chất, chúng tôi chưa thể tiến hành công 
việc ở tất cả các dân tộc trên địa bàn. Những dân tộc mà chúng tôi 
thực hiện trong chuyên luận, ít nhiều, có tính lí do của nó. Trong
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tươns lai, chíin£ tôi mons muốn được kháo sát ở tất cá các dân tộc
o  CT o

tụ cư ở địa băn này.

4. Khái niêm "giáo duc ngôn ngữ"

Đảy sẽ là khái niệm giữ vị trí chú đạo trong chuyên luận này. 
Bời vì, mục tiêu của chúng tồi là thỏng qua việc đánh giá tình hình 
sử dụng ngỏn ngữ ở địa bàn, phải làm sao đề xuất một kế hoạch giáo 
dục ngôn ngữ trong nhà trường nhằm từ đó góp phần phát huy các 
giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc cho sự nghiệp phát triển đất 
nước. Nội dung của khái niệm quan trọng ấy sẽ bao gồm một số 
khía cạnh cụ thể dưới đây.

Giáo dục là một phạm trù rộng, với nhiều nội dung khác nhau 
nhưnơ ở đây chỉ được giới hạn ở những vấn đề thuộc vào hai hoạt 
động là dạy và học. Do đó, nội dung giáo dục ngôn ngữ sẽ là những 
hoạt động liên quan đến vấn đề dạy và học ngôn ngữ, mà cụ thể là 
dạy và học tiếng phổ  thông cũng như dạy và học tiếng mẹ dẻ  của các 
dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nói một cách khác, trong chuyên luận 
này, chúng ta sẽ bàn về hai nội dung dạy và học tiếng phổ thông 
chung của cả nước, dạy và học tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiếu số 
(còn gọi là hoạt động giáo dục song ngữ). Hiện nay, đây đang là một 
vấn đề thu hút giới nghiên cứu ngôn ngữ và giáo dục học trên địa 
bàn dân tộc miền núi và cũng là một vấn đề khá phức tạp.

ở  địa bàn chúng ta đang khảo sát, nội dung thứ nhất dạy và học 
tiếng phổ  thông là một nội dung không có những vấn đề cần phải 
thảo luận. Bởi vì, đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, việc dạy và 

học tiếng phổ thòng là nghĩa vụ, là quyền lợi và điều này dã đưực 
ghi trong những bộ luật cơ bản của nước ta. Có chăng, trong nội 
duns; này, chúng ta cần đánh giá nhu cầu và mục đích thực sự của 
việc tiếp nhận giáo dục tiếng phổ thông ở người dân tộc để có căn
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cứ hợp lí hơn trong tổ chức hoạt động này. Riêng nội dung thứ hai, 
dạy và học tiếng mẹ đẻ  của các dân tộc thiểu số thì tình hình phức 
tạp hơn. Bởi vì trong một môi trường đa dân tộc đan xen như đã 
phân tích, một vấn đề được đặt ra là trong số những tiếng dân tộc 
thiểu số ấy, chúng ta phải lựa chọn thứ tiếng nào để tổ chức giảng 
dạy song ngữ trước ; sau đó mức độ tiến hành hoạt động giáo dục 
này sẽ ở cấp độ nào. Kinh nghiệm hoạt động giáo dục song ngữ 
trong những năm vừa qua cho biết, sự lựa chọn để thoả mãn hai vấn 
đề vừa nêu là một cồng việc hết sức khó khăn. Và, như chúng tôi đã 
sơ bộ phân tích khi trình bày khái niệm sử  dụng ngôn ngữ, sự lựa 
chọn ấy phụ thuộc vào rất nhiều những chỉ số khác nhau. Đây là nội 
dung chính mà chuyên luận này sẽ thảo luận. Như vậy, vấn đề lựa 
chọn thứ tiếng nào để tổ chức giảng dạy song ngữ và mức độ tiến 
hành hoạt động giáo dục này sẽ ở cấp độ nào ỉà một vấn đề sẽ được 
trả lời ở phần kết luận của chuyên luận này.

Thực ra, để làm cơ sở cho sự lựa chọn nói trên sẽ có một câu 
hỏi được đặt ra : VI sao lại phải nhấn mạnh hay nhất thiết phải ihực 
hiện cồng việc giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào các dân tộc thiểu 
số? Trong thực tế đã từng có những cán bộ quản lí giáo dục cấp địa 
phương, vì nhiều khó khăn khác nhau, cho rằng hoạt động giáo dục 
tiếng mẹ dẻ của đổng bào các dân tộc thiểủ số là một công việc 
không mang lại lợi ích cho đồng bào dân tộc. Trong một số nghiên 
cứu của mình về lĩnh vực này [TTD (2004)], chúng tôi đã chứng 
minh cách nhìn nhận như thế là một chiều, khồng thực tế. Bởi vì, 
trong xã hội của đồng hào các dân tộc thiểu số, tiếng mẹ đẻ của họ 
giữ một vai trò quan trọng để phát triển bền vững (durable) xã hội 
các dân tộc, do đó nó góp phần quan trọng để phút triển bền vững 
đất nước chúng ta. Vì thế, không trước thì sau, người dân tộc thiểu 
số phải được học tiếng mẹ đẻ của họ.
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Như vậy, giáo dục n£ỏn rmữ mà chúng ta đồ cập ỏ' đây thực chất 
là uiáo dục song nsữ, là việc dạy và học tiếng phổ thông, tiếng mẹ 
đẻ cua đồng bào các dán tôc thiểu số. ơ  địa bàn dân tôc thiểu sôc  • •

nước ta, nếu tách rời hay nhấn mạnh việc giáo dục một chiều tiếng 
phổ thông hay tiếng mẹ đẻ của đồng bào dán tộc thì đó sẽ là một sai 
lầm, nhất là sai lẩm trong nhiệm vụ bảo tổn và phát huy bản sắc văn 
hoá dân tộc.

5. Khái niêm "nhà trường"

Đây là một khái niệm, nếu theo cách dùng thôns thường, cũns 
sẽ có nhiều nội dung khác nhau. Trons chuyên luận này, chúng tôi 
chỉ nói đến khái niệm nhà trường theo hệ thống truờng lớp hiện nay 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và quản lí. Theo đó, chúng ta 
chỉ nói đến các trường lớp của các cấp TH, Trung học cơ sở, Trung 
học phổ thồng, bậc Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học. 
Trên địa bàn vùng dân tộc Việt Bắc, chúng ta đều thấy có các loại 
hình trường học nói trên. Ngoài ra, ở địa bàn này còn có loại hình 
trường Phổ thông dân tộc nội trú. Đây là loại tnrờng có thể chỉ thuần 
tuý tổ chức một cấp học, nhưng c ũ n o  có thể đồng thời có cả ba cấp 
học phổ thông khác nhau.

Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và 
Phổ thông dân tộc nội trú là những trường đào tạo học sinh. Những 
trường này, như vậy đều liên quan đến vấn đề giáo dục ngôn ngữ và 
gắn chặt với địa bàn của mỗi địa phương cụ thể. Trong khi đó, các 
trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học là những 
trường chuyên nghiệp, đào tạo ngành nghề. Vì thế, khi nói đến 
những loại trường này, chúng ta chỉ quan tâm đến những trường có 
ngành nghề liên quan đến giáo dục ngôn ngữ, tức là những trường 
Sư phạm và trong thực tế những trường đó có số lượng không nhiều 
trên địa bàn Việt Bấc.
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Nói một cách khác, khi đặt vấn đề ơiấo dục ngồn ngữ trong nhà 
trường, chúng ta chỉ giới hạn những hoạt động ấy thực hiện ở hệ 
thống nhà tnrờng hiện có của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhữns hoạt 
động giáo dục sons ngữ có tính nhà trường khác hay thuộc loại hình 
khác mà không nằm trong phạm trù này, tạm thời chúng ta chưa có 
điều kiện đề cập đến ở đây.

6. Nói thêm vê khái niệm "văn hoá"

Chúng ta biết, khái niệm văn hoá là một khái niệm rộng hẹp rất 
khác nhau, tuỳ thuộc vào người sử dụng hay giới hạn khái niệm ấy ở 
những trường hợp cụ thể. Theo cách hiểu văn hoá theo nghĩa hẹp 
của UNESCO thì "Văn hoá là một tổng thể những hệ thống biểu 
trưng (kí hiệu) chi phối cách ứng xử và sự giao tiếp trong một cộng 
đồng, khiến cộng đồng ấy có đặc thù riêng. Có lẽ cũng nên nhấn 
mạnh thêm : Vân hoá bao gồm hệ thống những giá trị để đánh giá 
một sự việc, một hiện tượng (đẹp hay xấu, đạo đức hay vô luân, phải 
hay trái, đúng hay sai...) theo cộng đồng ấy" [ĐHQGHN (1996), 25]. 
Trong chuyên luận này, khi nói về các dân tộc thiểu số ở địa bàn, văn 
hoá tạm thời được giới hạn gồm những hoạt động về phong tục, tập 
quán, nếp sống, lể hội, tín ngưỡng, ván học và ngôn ngữ của người 
dân tộc. Những bình diện này tạo thành đời sống văn hoá của đồng 
bào các dân tộc thiểu số và tác động tới đời sống xã hội của họ.

Một nội dung hết sức quan trọng đối với chúng ta ở đây là trong 
khái niệm văn hoá, ngôn ngữ của các dân tộc tộc cũng là một thành 
tố  của văn hoá. Mặt khác thành tố này còn là phương tiện để duy trì, 

làm giàu thêm và phát huy những giá trị của của những thành tô 
khác để phát triển xã hội. Tuy nhiên, giá trị thứ hai của thành tố 
ngồn ngữ trong khái niệm vãn hoá không phải đã được nhiều người 
nhìn nhặn khi người ta định thúc đẩy hay phát triển vãn hoá dân tộc.
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Chính vì thế, đối với chúns tỏi, £Ìáo duc ngôn ngư đórm mỏt vai trò 
cực kì quan trọng, sự nghiệp này phát triển chính là cuna cấp 
phương tiện hữu hiệu để phát triển văn hoá. Trong một số trường 
hợp nhất định, ngồn ngữ là phương tiện duy nhất cho việc duy trì và 
phát huv giá trị văn hoá của dán tộc.

Như vậy, khi đặt vấn đề nghiên cứu tình hình sử dụng ngôn n£Ữ 

và vấn đề giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, nhóm thực hiện chủ 

đề này thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước quan niệm rằng, ơiáo dục 

ngôn ngữ chính là một biện pháp quan trọng trong việc bảo tồn và 

phát triển văn hoá dân tộc. Vì rằng, sử dụns tốt ngôn ngữ chính là sử 

dụng tốt cồng cụ lưu giữ văn hoá dân tộc ; giáo dục ngôn ngữ là 

biện pháp tăng cường năng lực sử dụng ngôn ngữ, qua đó tăng 

cườns trình độ sử dụng ngồn ngũ'. Nói một cách khác, trong mỏi 

trường các dân tộc thiểu số, sự tách rời những hình thức văn hoá dân 

tộc như phong tục, tập quán, văn học nghệ thuật... khỏi mồi trường 

sử dụng ngôn ngữ là một sai lầm khồng thể tha thứ. Điều đó đồng 

nghĩa với việc nói tới việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân 

tộc mà bỏ qua cồng cụ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ ấy.

7. Vê khái niêm "bảo tổn và phát huy"

Từ trước đến nay, khi nói đến văn hoá các dân tộc thiểu số, 

người ta thường dùng khái niệm "bảo tổn và phát huy". Khái niệm 

này, như vậy, bao gồm hai nội dung cụ thể là "bảo tồn" và "phát 

huy". Nhưng nội hàm chi tiết của mổi một nội dung đó như thế nào 

thì người ta ít khi giải thích và nếu có thì sự giải thích vẫn chưa đầy 

đủ. Trong chuyên luận này, chúng tôi tạm giới hạn nó ở những khía 

cạnh sau đây :
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Trước hết, công việc bảo tồn là làm thế nào để lưu giữ được vốn 

văn hoá đã có. Đối với các dân tộc thiểu số, có lẽ, việc lưu giữ hữu 

hiệu nhất là lưu giữ bằng ngôn ngữ các dân tộc. Nổi khác đi, một 

dân tộc nào đó nếu ngồn n^ữ của họ bị mai một thì những thành tố 

văn hoá của họ, như chúng tôi đã sơ bộ phân tích ở trên, không ít thì 

nhiều sẽ bị mai một. Chính vì thế, việc làm giàu nsồn ngữ của một 

các nhân trong cộng đồng dân tộc sẽ góp phần quan trọng cho việc 

bảo tồn văn hoá của dân tộc đó. Vậv là, ở đây ngôn ngữ dân tộc giữ 

một vai trò không thể thiếu trong việc lưu giữ tài sản văn hoá truyền 

thống của dân tộc.

Cùng với việc lưu giữ phải là việc làm giàu. Có như thế nó mới 

đáp ứng sự phát triển khồnẹ ngừng của văn hoá. ơ  đòi hỏi này, 

chúng tôi nghĩ rằng ngổn ngữ cũng giữ một vai trò hết sức quan 

trọng. Nhìn ở khía cạnh ngôn ngữ, điều này có thể giải thích rằng 

ngồn ngữ dân tộc của một cá nhân càng phong phú, nãng lực văn 

hoá của cá nhân ấy càng phát triển, vốn văn hoá của cá nhân đó 

càng đa dạng. Vậy là ở khía cạnh này, ngồn ngữ dân tộc ở mỏi cá 

nhân sẽ là phương tiện cho ho làm giàu thêm vốn văn hoá của mình, 

góp phần làm giàu thêm văn hoá của cả cộng đồng.

Điều quan trọng hơn cả là ở mỗi thời đại, người ta phải biết lấy 
từ vốn vãn hoá của mình để thúc đẩy sự phát triển đời sống xã hội. 
Có như vậy, vãn hoá mới góp phán vào sự phát triển xã hội cộng 
đồng. Điều đó cũng có nghĩa, lúc ấy chính là lúc chúng ta phát huy 
vốn văn hoá của mình. Nếu văn hoá không được phát huy thì việc 
bảo tồn nó không đem lại lợi ích đích thực cho cộn^ đồng. Do đổ có 
thể nói, giữa bảo tồn và phát huy có mối liên hệ biện chứng thúc đẩy 
lẫn nhau. Nhưng đây là công việc không hề đơn giản và nó cũng phụ
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thuốc rất nhiều vào năng lưc ngôn nsữ của mỗi cá nhân cũn£ như0 . 0 0  o

cua cả cộng đồng. Vì thế, hoàn thiện ngôn ngữ của đồng bào các 
dân tộc thiểu số chính là nhằm CUĨ12 cấp cho họ phương tiện ngôn 
ngừ để phát huy vốn văn hoá dân tộc.

Như vậy, ở nội hàm của khái niệm này, việc tác động đồng thời 
của ba vấn đề có sự liên quan mật thiết với nhau (lưu giữ lại, làm 
giàu thêm  và góp phần vào sự phát triển) là một yêu cầu cần thiết, 
một yêu cầu bức thiết. Muốn làm được điều đó, ngôn nẹữ sẽ có vai 
trò quan trọng, thậm chí là quan trọng nhất, với tư cách là phươnơ 
tiện để lưu giữ, để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau ấy. Cho 
nên. nói đến việc bảo tồn và phát huy văn hoá dán tộc, có lẽ, điều 
đầu tiên chính là phải bảo tồn và phát huy ngôn ngữ của từng cá 
nhân và sau đó là bảo tồn và phát huy ngôn ngữ của cả cộng đồng. 
Nội duno này, vào thời điểm hiện nay, không phải đã được mọi 
người nhận thức và cùng chia sẻ.

8. Khái niêm  "phát triển bển vững"

Đây là một khái niệm có phạm vi sử dụng rộng rãi trong nhiều 
hoàn cảnh, trong nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau. Trong chuyên 
luậr. này, chúng tôi tạm thời giới hạn nó ở mối quan hệ giữa tình 
trạng sử dụng ngồn ngữ với sự phát triển đời sống xã hội của đồng 
bào dân tộc thiểu số địa bàn Việt Bắc. Nói một cách khác, chúng tôi 
nhlr. nội dung của khái niệm "phát triển bền vững" trong môi 
trưcng, trong hệ quả sử dụng và phát triển ngồn ngữ của đồng bào 
các dân tộc thiểu số.

Phát triển dù nhìn ở khía cạnh nào cũng phải là sự tăng trưởng 
so \ới những gì đã có trước đây. Như vậy, trước hết, nói đến phát 
triển sẽ là sự tăng thêm thuần tuý về số lượng. Trong giáo dục, sự 
tăng thêm thuần tuý về số lượng sẽ là việc có nhiều hay ít học sinh
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đi học ; trong hoạt động văn hoá sự tăng thêm thuần tuý về sô lượng 
là sự tăng thêm hình thức hoạt động, là sự tăng thêm lượng người 
tham dự các hoạt động văn hoá v.v... ; còn trong đời sống xã hội, sự 
tăng thêm thuần tuý về số lượng sẽ là, chẳng hạn, mức sống của 
người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, khi sự tăng trưởng về số lượng mà không được đảm 

bảo chắc chán cho phát triển lâu dài thì sự tăng trưởng ấv sẽ không 

phải là phát triển bền vững. Nói cách khác, sự phát triển về số lượng 

phải gắn chặt với sự bền vững về chất lượng. Như vậy, sự phát triển 

về số lượng thuần tuý phải đặt trong mối liên hệ hữu cơ với nhiều 

chỉ số, với nhiều hiện tượng khác chung quanh nó. Đối với vấn đề sử 

dụng ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ, việc tãng trưởng số học sinh 

đi học phải đảm bảo tính lâu dài. Tính lâu dài ở đây thể hiện ờ khía 

cạnh thời gian, thể hiện ở khía cạnh cần có sự kế thừa hợp lí ở mỗi 

một cấp học. Mặt khác, việc tăng trưởng số học sinh đi học phải 

đảm bảo tính ích lợi hay hữu ích đối với người đi học. Điều này có 

nghĩa là những học sinh đến trường để tiếp nhận giáo dục ngổn ngữ 

sẽ phải "được ích lợi" rõ ràng trong đời sống xã hội.

Như vậy, thực chất của sự phát triển bền vững trong sử dụng 

ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ sẽ do nhiều yếu tố chi phối, thể hiện 

ở nhiều thành quả xã hội khác nhau. Điều này cũng có nghĩa chúng 

ta sẽ không chỉ nhìn trực diện vấn đề để đi đến một kết luận nào đó 

mà phải tính đến tổnẹ hoà các hệ quả của hiện tượng giáo dục ngôn 

ngữ nổi riêng và giáo dục nói chung trên cơ sở nhìn nhận đúng bản 

chất của vấn đề. Có như vậy, chúng ta mới tránh đi sự nhìn nhận 

phiến diện vốn vẫn gạt bỏ vai trò của ngôn ngữ trong nhiệm vụ giữ 

gìn và phát triển văn hoá dân tộc.

24



II. PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC s ử  DỤNG TRONG 
CHUYÊN LUẬN

Chuyên luận sẽ tiếp cận vấn đề theo lối quy nạp trên cơ sở một 
số phương pháp cụ thể. Cách tiếp cận này, như vậy, sẽ đi từ nhữn£ 
hiện tượng riêng lẻ để tìm kiếm nhữns, nhận xét chung nhất cho 
những hiện tượnơ dang tiến hành khảo sát. Trong tình hình thực tế 
vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc, trong những điều kiện vật chất thực 
hiện đề tài, theo suy nghĩ của chúng tôi, cách tiếp cận này là phù 
hợp nhất với việc phát hiện bản chất của vấn đề và mang tính khả 
thi nhất.

Khi thực hiện theo lối quy nạp, chủns ta có thể, trên cơ sở khảo 

sát tình hình sử dụng ngôn ngữ ở những địa bàn cụ thể khác nhau để 

từ đó khái quát rút ra nhữnơ nhận xét chung về tình hình sử dụng 

ngôn ngữ trên cả địa bàn. Vì trong thực tế, khó có thể tiến hành 

khảo sát cặn kẽ ở mọi địa bàn của cả một vùng rộng lớn như vùng 

Việt Bắc. Sự hạn hẹp về thời gian và sự hạn hẹp về những vấn đề 

khác chỉ có thể khắc phục được khi chúng ta áp dụng cách làm việc 

này. Như vậy, với lối tiếp cận như trên, để có được những nhận xét 

chung cho cả vùng, chúng ta sẽ nhìn nhận đặc điểm của chúng ở 

một số địa phương cụ thể, ở một số địa bàn cụ thể có thể khảo sát 

được để rồi từ đó khái quát lên những điều chúng ta xem là bản chất 

nhất. Cách tiếp cận như thế áp dụng khổng chỉ ở mặt địa bàn khảo 

sát mà áp dụng cho cả việc khảo sát từng dân tộc cụ thể.

Đương nhiên, cách làm việc quy nạp như trên được tiên hành 

trong sự kết hợp với một số phương pháp cụ thể. Chính những 

phương pháp này là những công cụ hữu hiệu để đánh giá, nhận xét 

và khái quát vấn đề. Những phương pháp ấy gồm :
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a) Phương pháp điểu tra xã  hội học ngôn ngữ  để có được tư 
liệu. Đây là phương pháp không thể thiếu trong chuyên luận của 
chúng tôi. Mục đích của nó là làm sao thu được đủ tài liệu để qua đó 
đánh giá được bản chất của vấn đề đặt ra trong nghiên cứu. Phương 
pháp này sẽ chi phối cách thức lựa chọn điểm điều tra thu thập tư 
liệu, chi phối cách thức lập bảng phỏng vấn và chi phối nội dung 
bảng phỏng vấn.

b) Phương pháp thống kê, phân tích -  tổng hợp. Tư liệu thu 
thập trên cơ sở điều tra xã hội học ngôn ngữ sẽ được tập hợp và 
thống kê để phân tích. Trong trường hợp đó, số liệu thống kê sẽ là 
cơ sở để đánh giá hay nêu lên một nhận xét nào đó. Cùng với số 
liệu, sự phân tích -  tổng hợp dựa trên những kết quả nghiên cứu 
trước đây cũng như sự liên hệ lỏgic của vấn đề là cơ sở cho những 
điều tra xã hội học ngồn ngữ được nhận diện, được liên hệ để từ đó 
khái quát vấn đề. Trong thực tế nghiên cứu, nếu không có sự phân 
tích -  tổng hợp này, rất nhiều số liệu thu được sau khi nghiên cứu 
điều tra và thống kê sẽ khồng thể hiện những nội dung chúng ta 
đang khảo sát.

c) Phương pháp phân tích chuyên gia. Đây là một phương pháp 
đòi hỏi khi giải quyết vấn đề, chúng ta phải thâm nhập sâu vào 
những nội dung của nó. Do vậv, nếu người ta ít hoặc chưa quan tâm 
đốn những nội dung, chảng hạn như nội dun£ sử dụng ngôn ngữ, thì 
rất khó chia sỏ những nhận định hay những đề xuất được nêu ra. Nói 
cách khác, việc nhấn mạnh phương pháp này chính là đẻ cao trình 
độ chuyên gia của người điều tra xã hội học ngôn ngữ, là sự đánh 
giá cao những người đã có kinh nghiệm phân tích sô liệu về vấn đề 
và là sự đòi hỏi người nghiên cứu phải có một quá trình tích luỹ 
nhận thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục 
ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số. Trong một chừng mực nhất định,
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phươns pháp phân tích chuyên gia đòi hỏi ne ười khái quát vấn dề 
phai có mức độ nghiên cứu vấn đề đủ sáu để tránh sự đánh giá thiếu 
khách quan. Sự cám nhận trực quan có thể mang đến những gợi ý, 
nhừnu lưu ý cán thiết nhưng khồng thê là những kết luận cuối cùng. 
Trong chuyên luận của chúng tỏi, phương pháp phân tích chuyên gia 
giữ một vai trò quan trọng. Bởi vì, nếu người nghiên cứu chưa có 
đươc những tri thức cần thiết ở đìa hat này, nsười ta sẽ khó đăt ra 
vấn đề một cách tườns minh nhất để xử lí.

cl) Phương pháp của ngôn ỉiqữ học tìlìáỉì học. Nếu như việc tiếp 
cận vấn đề theo lối quy nạp quy định phương pháp tư duv và những 
phương pháp cụ thể vừa miêu tả ở trên quy định các thao tác làm 
việc thì phương pháp ciịa ngân ngữ học nhân học chì đạo tư tưởng 
giải quyết vấn đề trong chuyên luận này. Vấn đề sử dụng ngôn ngữ 
cũne như ơiáo dục ngổn nsữ thực chất là một hoạt độno xã hội gắn^ o  G • . . .  o  • o

liền với bản chất nơôn ngữ. Vì thế, chúng tôi lựa chọn phương pháp 
của ngôn ngữ học nhân học là để theo đó "ngồn ngữ học nhân học 
trước sau đều không thoát li bản sắc con người,... giúp ích cho việc 
tìm hiểu về mối quan hệ ba bên giữa thế giới quan, loại hình ngữ 
pháp và ngữ nghĩa, tìm hiểu về ảnh hưởng của ngôn ngữ đối với quá 
trình xã hội hoá và quan hệ giữa người và người, và qua đó tìm hiểu 
về mối tương tác giữa n^ôn ngữ và cộng đồng nói năng" [CVT 
(2000), 72]. Như vậy, có thể nói chuyên luận này được hình thành là 
đứng từ góc độ của ngôn ngữ học nhân học , một cách tiếp cận hiện 

đại của neôn ngữ học.

III. LUẬN ĐIỂM KHOA HỌC CỦA C Á C  T Á C  GlẢ KHT 

TIẾP CẬN VẤN ĐỀ

Luận điểm này bao gồm một số những ý kiến khác nhau tạo 
thành một hệ thống thống nhất. Hệ thống đó sẽ chi phối toàn bộ các
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bước nghiên cứu, từ việc điều tra xã hội học ngôn ngữ để có được tư 
liệu đến cách phân tích -  tổng hợp, phân tích chuyên RÌa và rút ra 
những nhận xét hay kết luận. Hệ thống n h ữ n ơ  ý kiến làm thành luận 
điểm khoa học đó như sau :

1. Như chúng ta biết, về mặt bản chất, ngồn ngữ là một hiện 
tượng xã hội và là một hiện tượnơ xã hội đặc biệt. Nó có vai trò là 
phương tiện giao tiếp trong một xã hội và là công cụ tư duy của con 
người. Chính vì thế, hoạt động ngôn ngữ của một cộng đồng có tác 
động khồng nhỏ đến những hoạt động xã hội khác và có tác động 
quan trọng đến phát triển nhận thức của các thành viên trong cộng 
đồng. Trong một điều kiện như vậy, mọi hoạt động liên quan đến sử 
dụng ngôn ngữ, mọi hoạt động liên quan đến giáo dục ngôn ngữ 
phải tôn trọng bán chất xã  hội của nó.

Tồn trọng bản chất xã hội của ngồn ngữ, theo suy nghĩ cùa 
chúng tôi, trước hết là tồn trọng lợi ích của cộng đồng sử dụng ngôn 
ngữ đó. Khi chúng ta chưa có cơ sở để nắm bắt lợi ích đích thực của 
một cộng đồng nói năng thì việc chúng ta loại trừ hay tổ chức những 
hoạt động liên quan đến giáo dục ngôn ngữ thường mang nạng tính 
chủ quan của người đứng ra tổ chức, nó rất dễ không thoả mãn tính 
bản chất xă hội của ngôn ngữ. Điều này có nghĩa là, về thực chất, 
trong việc tổ chức sử dụng và giáo dục ngôn ngữ, nếu chúng ta lấy ý 
kiến chủ quan của người tổ chức hoạt động này hay ý kiến của một 
cá nhân, cho dù cá nhân ấy giữ một vị trí xã hội quan trọng của 
cộng đồng nói năng, thì những tổ chức hoạt động của chúng ta 
thường không hoặc ít phù hợp với bản chất xã hội của ngôn ngữ.

2. Trong một công trình đã công bố trước đây liên quan đến vấn 
đề giáo dục ngôn ngữ cho đồng bào các dân tộc thiểu số [TTD 
(2004)], chúng tồi trên cơ sở khảo sát hoạt động đó ở vùng đồng bào

28



dan tộc thiểu số ba tỉnh thuộc địa bàn miền Bắc Việt Nam đã đưa ra 
một nhận xét có tính quan điểm để chi đạo hoạt động xã hội này. 
Theo đó, chúng tôi nhận thấy, mồi một cộng đồng nói năỉiíỊ có một 
nlỉii cầu cụ thể  của họ trong việc sử dụng ngổn ngữ cũns như tiếp 
nhận «iấo dục ngồn ngữ. Nhu cầu này hết sức đa dạng cả về cấp độ 
lẫn mức độ và về quy mỏ xã hội. Sự đa dạng ấy cũng phụ thuộc vào 
từng dân tộc, nhất là văn hoá truyền thống của dân tộc, phụ thuộc 
vào mỗi địa bàn, thậm chí phụ thuộc vào cả lứa tuổi và giới tính của 
người sử dụns hay tiếp nhận siáo dục ngôn ngữ.

Cũns; từ kết quả nghiên cứu ở cồng trình trên, chúng tồi nhận 
thấy hoạt động giáo dục ngôn ngữ hiệu quả nhất lủ hoạt dộng thích 
ứng với nhu cầu tiếp nhận giáo dục của đồng bào dân tộc. Chính vì 
thế, chúng tồi nghĩ rằng, trước khi triển khai những hoạt động liên 
quan đến giáo dục ngôn ngữ, chúng ta cần phải biết chính xác nhu 
cầu đích thực của đối tượng tiếp nhận. Đây là một đòi hỏi có tính 
tiên quyết và cấp bách. Để nắm bắt được thông số này, chúng ta 
phải dựa vào nhiều chỉ số khác nhau từ nhiều nguồn nghiên cứu độc 
lập khác nhau. Đối với chúng tồi, thích ứng với nhu cầu tiếp nhận 
giáo dục ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc thiểu số là chìa khoá 
quan trọng để tổ chức thành công hoạt động này. Những gì mà 
chủng ta đã làm từ trước tới nay, tuy tốn nhiều công sức và tiền của 
của nhân dân, Nhà nước nhưng không thu được kết quả như mong 
muốn, đã nói với chúng ta sự bất cập ấy.

3. Như đã trình bày, vấn đề sử dụng ngôn ngữ và giáo dục ngôn 
ngữ là một hoạt động đặc thù của cộng đồng nói năng. Hoạt động 
này chịu sự chi phối hay chịu ảnh hưởng có tính quyết định của bản 
chất xã hội ngôn ngữ. Theo chúng tồi, điển hình của sự ảnh hưởng 
này là các hoạt động nói trên sẽ bị đặc trưng cư trú đan xen của 
cộng đổng dân tộc chi phổi.
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Sự ảnh hưởng này cũng rất phức tạp và đa dạng. Bởi vì, trong 
một vùng địa lí xác định như vùng dân tộc miền núi phía Bắc Việt 
Nam có nhiều dân tộc quần tụ với nhau, đan xen vào nhau. Chính vì 
thế, nhu cầu sử dụng ngôn nơữ của mỗi một cộns, đồn£ sẽ rất khác 
nhau, lí do sử dụng ngôn ngữ của họ cũng sẽ rất khác nhau. Tình 
trạng này sẽ được chúng tôi phân tích chi tiết ở những trang sau. Ở 
đây chỉ nêu lên vấn đề có tính luận điểm để làm tiền đề cho những 
phân tích và khái quát sau này. Đồng thời chúng tồi chỉ muốn trình 
bày rằng cảnh huống này là một nhân tố không thể không tính đến 
khi người ta muốn tổ chức một hoạt động giáo dục ngôn ngữ ở bất 
kì một địa bàn dân tộc thiểu số nào ở Việt Nam.

4. Luận điểm thứ tư mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong

chuyên luận này là có sự khác biệt về chức năng giữa tiếng phổ
thông, ngôn ngữ giữ vai trò là công cụ phát triển và tiếng mẹ đẻ,
ngôn ngữ giữ vai trỏ lù công cụ bảo tồn vù phát triển văn hoá truyền
thống của dân tộc. Đây là một nhận xét khoa học có được nhờ kết
quả nghiên cứu mà chúng tồi đã khảo sát tình hình giáo dục ngôn
ngữ ở nhiều tỉnh khác nhau của Việt Nam, đặc biệt là ở ba tỉnh
Nghẹ An, Sơn La và Tuyên Quang. Đây cũng là một nhận xét mà
chúng tôi rút ra trên cơ sở phỏng vấn trên 6.500 người thuộc nhiều
dân tộc thiểu số khác nhau, thuộc nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp
khác nhau, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đối với họ, tiếng Việt -
ngôn ngữ phổ thông của cả nước hay cả dân tộc Việt Nam -  luôn
luôn là công cụ, là phương tiện đảm bảo cho từng dân tộc thành viên
trong cả cộng đồng một sự phát triển bình đẳng với những cộng
đồng cư dàn khác trong một quốc gia da dân tộc. Trong khi đó,
tiếng mẹ đẻ của họ gắn liền với vãn hoá truyền thống của mỗi dân
tộc nên họ có nhu cầu tiếp nhận nó khi đòi hỏi văn hoá ấy trỗi dậy
mãnh liệt. Chính vì vậy sự tiếp nhận này phu thuôc vào rất nhiều

6>
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nhan tố, thay đổi thường xuyên (tức là luồn luôn biên đông) chứ 
khôn 2, siốrm Iìhir sự tiếp nhận eiáo dục tiếng phổ thôns. Ch Ún 2 tỏi 
nghĩ ráng, có lẽ, từ lâu chúng ta chưa có một sự chú ý đúng mức đến 
sự khác biệt khá tế nhị về chức năng xã hội của tiếng phổ thông và

chung và tổ chức giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường nói riêng. VI 
thế, khi đề cập đến giáo dục ngôn ngữ ở nhà trường vùng Việt Bắc, 
chúng tôi sẽ kiên trì chú ý đến sự khác biệt quan trọng về chức năng 
xã hội ấy và trong một chừnơ mực nhất định, quan điểm này chi 
phối ý thức xây dựng kế hoạch giáo dục n2ôn ngữ trong nhà trường 
của chúng tồi.

Như vậy, đối với chúng tôi, khi nhận xét và đánh giá thực trạng 
của hoạt động xã hội ngôn ngữ cũng như khi đưa ra một đề xuất nào 
đó, những luận điểm nói trên sẽ chi phối cách nhìn nhận của chúng 
tôi. Có thể ở vấn đề cụ thể này, cả bốn luận điểm nói trên sẽ cùng 
chi phối, cũng có thể ở vấn đề cụ thể kia, một trong bốn luận điểm 
nói trên sẽ dược nhấn mạnh hơn. Nhưng có thể nói, chúng chính là 
điểm xuất phát để chúng tôi giải quyết những vấn đề được đề cập 
đến trong chuyên luận.

*

* *

Hoạt động giáo dục ngôn ngữ nói chung, giáo dục ngôn ngữ 
cho một địa bàn dân tộc thiểu số nói riêng là một hoạt động xã hội 
phức tạp. Vì thế, khi cổ nhiều cách tiếp cận khác nhau sẽ giúp cho 
chúng ta có nhiều dữ liệu để lựa chọn cách xử lí hợp lí nhất. Những 
nội dung mà chúng tôi trình bày trong chuyên luận này sẽ là một 
trong các tiếp cận nhìn từ góc nhìn ngồn ngữ học nhân học, theo đó
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người ta coi bản chất xã hội của ngôn ngữ là nhân tố có tính quyết 
định cho nhiều tình huống xử lí khác nhau. Chúng tỏi cũng nghĩ 
rằng đối với hoạt động xã hội này, những đề xuất dựa trên kết quả 
nghiên cứu của chúng tồi chỉ là một trong số những đề xuất cụ thể 
mang tính ngôn ngữ học. Nó cần được kết hợp với những đề xuất 
dựa trên những cơ sở xã hội khác để đảm bảo chắc chắn cho sự 
thắng lợi của hoạt động giáo dục ngôn ngữ nhằm mục đích phát 
triển bền vững vùng dân tộc thiểu số ở nước ta nói chung và vùng 
dân tộc Việt Bắc nói riêng.
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Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỂ CẢNH HUỐNG 
NGÔN NGỮ VÙNG VIỆT BAC

Như chúng tôi đã trình bày ở phần M ở đầu , chương này giới 
thiệu những vấn đề liên quan đến môi trường xã hội ngoài ngôn ngữ 
nhưng chi phối hoạt động ngôn ngữ, đặc biệt là hoạt động giáo dục 
ngôn ngữ. Những nhân tố khác nhau liên quan đến môi trường xã 
hội ngoài ngồn ngữ có tác độns hay chi phối hoạt động ngôn ngữ rất 
đa dạng. Nó bao gồm hoàn cảnh hay môi trường địa lí của địa bàn, 
trình độ đời sống xã hội của cư dân trên địa bàn và những đặc trưng 
cư trú của các dân tộc trên địa bàn. Cả ba yếu tố này liên quan chặt 
chẽ với nhau, chi phối lẫn nhau làm thành cảnh huống ngôn ngữ, 
cùng tác động hay ảnh hưởng đến hoạt động ngôn ngữ ở những mức 
độ khác nhau.

I. T H ự C  T R Ạ N G  V À  Đ Ặ C  Đ lỂ M  v ấ n  đ ề  c a n h  h u ố n g  

N G Ô N  N G Ữ  V Ù N G  V IỆT BA C

Vùng Việt Bắc là một địa bàn dân tộc miền núi, nó bao gồm các 
tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và 
Lạng Sơn. Trong một chừng mực nhất định, vùng dân tộc miền núi 
này được tập hợp trong một khung cảnh địa lí khá thuần nhất.

1.1. Thưc trang vấn đê cảnh huống ngôn ngữ vùng Viêt Bắc

Theo những mô tả đại cương về địa lí [LT (2001), 68], vùng 
dân tộc miền núi Việt Bắc có địa hình chia làm hai tiểu vùng rõ 
rệt : tiểu vùng núi cao giáp biên giới phía Bắc và tiểu vùng miền 
núi thấp hơn ở phía Nam, giáp ranh với các tỉnh trung du và
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đổng bằng Bắc Bộ. Sự khác biệt ấy, về đại thể tương ứng với ranh giới 
giữa các tỉnh khác nhau trong địa bàn, thậm chí giữa các vùng khác 
nhau trong một tỉnh. Và tương ứng với điều kiện địa lí tự nhiên ấy là 
một môi trường xã hội đa dân tộc, kinh tế chậm phát triển.

1.1.1. Tỉnh Hà Giang

Trước hết, chúng ta sẽ xem xét địa hình của tỉnh Hà Giang. Đây 
là tỉnh ở về phía Bắc nhất của nước ta, có địa hình tiêu biểu cho 
vùng cao biên giới phía Bắc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng 
về chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng trong khu vực.

1.1.1.1. Về địa lí tự nhiên

Tỉnh Hà Giang có tổng diện tích là 7831. lkm 2, chiếm khoảng 
2.35% diện tích cả nước. Phía Tây Bắc giáp với Trung Quốc, phía 
Đông Bắc giáp với Trung Quốc và tỉnh Cao Bằng, phía Đông Nam 
giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Yên Bái, phía Tây Nam giáp tỉnh Lào 
Cai. Đường địa giới của Hà Giang dài chừng 600km. Chiều dài từ 
Tây sang Đông là 115km, còn chiều từ Bắc xuống Nam là 137km 
(tính theo đoạn dài nhất). Điểm cực bắc của tỉnh cách Lũng Cú 3 km 
về phía Đông Bắc, có vĩ độ 22° 13 05 và cũng là điểm cực bắc của 
Tổ quốc, còn điểm cực Nam của tỉnh cách thị trấn Vĩnh Tuy chừng 
12.5km về phía Tây Nam, có vĩ độ 22° 1000 . Điểm cực Tây cách thị 
trấn Xín Mần khoảng lOkm về phía Tây Nam, có kinh độ 104° 
2405 và mỏm cực Đông cách thị trấn Mèo Vạc khoảng 16 km về 
phía Đông Đông Nam, có kinh độ 105°3004 Từ thị xã Hà Giang về 
đến Thủ đô Hà Nội theo đường quốc lộ số 2 dài khoảng 3 l9km. Như 
vậy, tỉnh Hà Giang nằm ở phần Tây Bắc địa bàn Việt Bắc.

Độ cao trung binh của Hà Giang là khoảng 800 -  1200m so với 
mặt nước biển, nhưng chỗ thấp nhất ở thung lũng sông có độ cao là 
80 -  lOOm. Vì thế, địa bàn Hà Giang là nơi vô cùng hiểm trở và
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dốc. Điểu đặc biêt là Iỉà Giang vốn không rộim lắm nhưng mật độ 
tập trung các nsọn núi cao lại khá dày đặc : có 10 ngọn núi cao từ 
500m đến lOOOm, 24 ngọn cao từ lOOOm đến 1500m, 10 ngọn cao 
từ 1500m đến 2000m và 5 ngọn cao từ 2000m đến hơn 2400m,<w- •

trong đó nơi cao nhất là đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 2419m. Điều này 
mót lần nữa đã xác nhân rằng Hà Gians là tỉnh có nhiều núi caoo o

hùns vĩ và hiểm trở, đồns thời nhờ đó cũng là tính có môt hình thái“ ’ c o
núi non tuyệt đẹp với các dạns cảnh quan phong phú.

Địa hình núi cao của Hà Giang lại có thể chia thành những 
tiểu khu khác nhau, phản ánh tính phức tạp của địa hình tự nhiên 
tron2; tính. Khu trung tâm vòm nâng sông Chảy có độ cao trung bình 
1000 -  2000m. Nơi đây phổ biến là địa hình dạng vòm hoặc nửa 
vòm quả lê hay yên ngựa, xen kẽ với các dạng địa hình dốc, đôi khi 
sắc nhọn hoặc lởm chởm dốc đứng.

Khu Quán Bạ -  Bắc Mô lại phổ biến là cấu trúc uốn nếp dạng 
đường bị vò nhàu mạnh và bị cắt gấp khúc bởi các đứt gãy ngang 
hoặc xiên chéo. Vì thế, địa hình ở đây lởm chởm, nhiều vách đứng, 
nhiều sườn núi nhô ngang, núi non hiểm trở, không mềm mại. Tiếp 
theo khu Đồng Văn -  Mèo Vạc do cấu tạo chủ yếu bởi các quần thể 
đá vôi nên đặc tnrng cho địa hình cáctơ. Nơi đây có nhiều núi đá vôi 
dạng tai mèo với thành vách dốc đứng, thung lũng hình chữ u, địa 
hình dạng phễu. Cũng như tiểu khu thứ nhất, đây là vùng có địa hình 
vỏ cùng hiểm trở.

ơ  phần phía Nam, khu Bắc Vĩnh Tuy phổ biến là các dạng địa 
hình dồi núi thấp, mềm mại hoặc tròn trình xcn kẽ những thung lũng 
nhỏ mầu mỡ. Khu bản Muông thuộc thung lũng sông Nhiên phổ 
biến địa hình núi thấp và trung bình, mềm mại, thoải hoặc khá thoải. 
Đây là khu có địa hình tương đối đơn điệu và là vùng thấp nhất 
của tỉnh.
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Núi đá vôi Hà Giang có đặc điểm phân bố gần như song song 
với nhau và thường kéo dài theo hướng Tây Bắc -  Đông Nam, điển 
hình nhất là từ Đồng Văn đến Vị Xuyên. Nhưng khu vực vòm nâng 
sông Chảy, các núi đá vồi lại phân bố hơi khác, chạy theo hành lang 
Đỏng Bắc -  Tây Nam và dường như theo hướns thẳng. Từ biên siới 
Việt -  Trung đến làng Bo noười ta gặp 4 quần thể núi cao. Mỗi quần thể 
được đặc trưng bởi 1 ngọn cao nhất : quần thể Đồne Văn -  Mèo Vạc 
là đỉnh 1901m (cách Mèo Vạc 13km về phía Bắc), quần thể Quản 
Bạ -  Bắc Mê có đỉnh 2274m (đỉnh Pu Tha Ca), quần thể vòm nâne 
sông Chảy có đỉnh 2419m (đỉnh Tây Côn Lĩnh) và quần thể giữa 
vòm nâng sồng Chảy là đỉnh 2402m (đỉnh Kiều Liên Ty). Những 
quần thể này có hướng Đồng Bắc -  Tây Nam đã tạo ra những đường 
phân thuỷ chính của toàn tỉnh Hà Giang. Với những nét chấm phá 
như trên, chúng ta có thể nói địa hình núi cao của Hà Giang rất hiểm 
trở, phức tạp và đa dạng.

Hệ thống sông suối Hà Giang phân bố theo quy luật riêng. 
Những sông lớn chảy qua địa phận tỉnh Hà Giang như sồng Chảy, 
sông Lô, sồng Gâm và sông Nho Quế đều ít nhiều uốn theo hình chữ 
"S". Cả ba con sồng này, cùng với những dãy núi cao chia cắt địa 
bàn Hà Giang thành những tiểu vùng đi lại rất khó khăn.

Sông Chảy bắt nguồn từ sườn Tây Nam đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 
2419m và sườn Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Trong đất Hà Giang, 
sỏng chảy theo hướng Đông -  Tây rồi ngoặt theo vòng cung chữ 
"V" chảy theo hướng Đông Nam một đoạn dài khoảns 75km qua 
Bảo Yên, Lục Yên và cuối cùng chảy về Đoan Hùng. Tuy chủ yếu 
chảv theo hướng Đông Nam, nhưng ở đoạn Tây Nam vòm nâng 
sồng Chảy thì sông lại uốn theo kiểu chữ "S" ngược, do phụ thuộc 
vào đứt gãy rìa vòm đã bị dồn nén làm biến dạng theo kiểu như trên.
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Sông Lô là một sông lớn ở Hà Giang, hắt nguồn từ Lưa Lung 
(Trung Quốc), chảy vào biên giới Việt -  Trung gần Thanh Thuỷ. 
Sổns cháy qua thị xã I là Giang đến Lànẹ Huns theo hướng Tây Bắc -  
Đóng Nam. Từ Làng Huns thì đổi hướnơ chảy theo Đông Bắc -  Tây 
Nam đến Bắc Ọuang. Từ Bắc Quans đến Ngô Khê sông Lô uốn 
vòng kiểu chữ "U".

Theo tài liệu của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước xuất bản năm 
1993 thì sông Gâm bắt nguồn từ vùng Nghiêm Sơn, Tây Trù (Trung 
Quốc). Sông chảy qua mỏm cực Bắc gần Lũnơ Cú đến quá Mèo Vạc 
chừng 13km thì chuyển theo hướng Đông Bắc -  Tây Nam, rồi chảy 
theo hướng Bắc -  Nam đến gần thị xã Tuyẽn Qưanơ thì nhập vào 
sông Lô. Đây cũng là một con sông quan trọng của địa bàn tỉnh 
Hà Giang.

Ba con sông lớn kể trên có nhiều đoạn chảy theo dạng hình chữ 
"S" ngược, phân bố gần như song song với nhau. Phần lớn chúng có 
nhiều thác, ghềnh rất nguy hiểm, nhất là chỗ uốn cong hoặc đổi 
lòng sông bất thường. Nhữnơ đoạn sông thẳng hoặc trùng với thunơ 
lũng thì nước chảy êm đềm hơn, giao thông đi lại dễ dàng hơn.

Về tài nguyên thiên nhiên, chúng ta thấy Hà Giang có một tài 
sản vồ giá là đất rừng hiểm trở. Thảm thực vật ở đây phong phú, 
phục vụ đắc lực cho cuộc sống hằng ngày của con người, nhất là đối 
với đồns bào các dân tộc. Rừng Hà Giang đặc trưng cho rừng á 
nhiệt đới lá rộng thường xanh quanh năm. Rừng có nhiều loại cây 
khác nhau. Có loại rừng cho gổ quý như lim, sồi, dổi, gụ, trắc... ; có 
loại rừng hỗn giao nhiều loại cây như dỏ, de, ngát, sến, tre, bương, 
mây, nứa, trúc,... Trong rừng có nhiéu loại cây cho củ, cho quả có 
thể nuôi sống người. Cũng có loại cây cho nhựa làm chất gắn, chất 
thắp sáng, cho màu làm thuốc nhuộm và đặc biệt là những loại cây 
dược liệu làm thuốc chữa bệnh cho người. Những động vật hoang dã 
trong các khu rừng Hà Giang như hổ, báo, hoẵng, gấu ngựa, gấu
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chó, sơn dương, lợn rừng, khỉ cùng các loại chim quý, các loài bò 
sát đều có. Nsoài ra, do thảm thực vật phong phú rừng còn có nhiều 
loài ons hút hoa làm mật.

Có thể nói, nhữne, gì chúng ta vừa mô tả sơ bộ ở trên cho thấy 
Hà Giang là một tỉnh miền núi đặc trưng với núi non hùns vĩ, sông 
sâu hiểm trở. Tuy có cấu trúc địa lí phức tạp nhưng là nơi giàu tiềm 
năng tài nguyên thiên nhiên. Điều đáng chú ý là sản vật của rừng ở 
Hà Giang đã cung cấp cho đồng bào các dân tộc nơi đây những thứ 
cần thiết trong đời sống hằng ngày, do đó cuộc sống của họ gắn chặt 
với núi rừng. Những khó khăn, những thuận lợi vừa nêu đều có tác 
động đến đời sống của cộng đồng dân cư. Rõ ràng với địa hình hiểm 
trở như vậy, người dân nơi đây khó thoát khỏi nhiều khó khăn trong 
cuộc sống hằng ngày. Và quan trọng hơn, như chúns ta sẽ thấy, 
chính sự hiểm trở của địa lí, chính mồi trường rừng núi này đã cản 
trở rất nhiều đến các hoạt động giáo dục, trong đó có giáo dục ngôn 
ngữ cho nhân dân các dân tộc thiểu số ở Hà Giang.

1.1.1.2. Đặc điểm kinh tế  - xã hội

Tỉnh Hà Giang có trên 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đó là 
các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Lô Lồ, Giáy, Bố Y, Pu Péo, Cờ 
Lao, Phù Lá, Pà Then, Kinh,... Ngôn ngữ của các dân tộc này thuộc 
về những nhóm ngồn ngữ của những họ khác nhau ở Đông Nam Á : 
nhóm Việt Mường của họ Nam Á, nhóm Tày -  Thái của họ Thái -  
Kađai, nhóm Mông -  Dao của họ Mông -  Dao và nhóm Lỏlô của họ 
Tạng -  Miến. Như vậy, có thể nói Hà Giang là một trong những tỉnh 
có nhiều dân tộc nhất ử nước ta. Đồng thời, các dân tộc ấy thuộc vào 
những họ ngồn ngữ khác nhau, phân bố xen cài bên nhau, trong 
những địa hình núi non hùng vĩ, hiểm trở ở độ cao trung bình trên 
lOOOm so với mặt nước biển. Theo những đánh giá chung của nhiều 
nhà nghiên cứu, đời sống của đồng bào các dân tộc ở đây còn thấp,
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trình đỏ xã hôi không đều nhau siữa các dân tôc khác nhau và giữa 
các vùng khác nhau trong tính. Một số tài liệu đánh giá về kinh tế 
xã hội của địa phươns đánh giá Hà Giang là một trons những tỉnh 
còn nhiều khó khăn nhất hiện nay ở nước ta.

Theo số liệu điều tra đã côns bố vào năm 1998, dân số của tỉnh 
Hà Giang là 577.400 người, sống tập trung tại địa bàn 9 huyện: 
Đồno Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Bắc 
Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần và thị xã Hà Gian£. Tỉ lệ dân số 
theo thành phần dân tộc ở Hà Giang như sau : Có 5 dân tộc chiếm 
trên 10% dân số, trong đó người Mông có số lượng người đông nhất, 
chiếm tỉ lệ 31.7% tổnơ số dân toàn tỉnh, người Tày 26.5%, người 
Dao 15.35%, người Kinh chỉ đứng thứ tư với tỉ lệ số dân là 11.14% 
và người Nùng có tỉ lệ 10.03%. Các dân tộc khác như người Giáy là 
2.16%, người La Chí là 1.63%. Nhữnơ dân tộc còn lại như Pà Thẻn, 
Pu Péo, Lồ Lô, Hoa,... chiếm tỉ lệ khồng đáng kể. Như vậy, ở Hà 
Giang người Kinh không chiếm đa số mà là người Mông, Tày và sau 
đó là người Dao. Đây là một điểm khác biệt rất lớn so với một vài 
tỉnh khác trong địa bàn và từ đặc điểm này, chúng ta sẽ nhận thấy có 
rất nhiều sự khác biệt khi xem xét tình hình sử dụng ngôn ngữ của 
các dân tộc trên địa bàn các tỉnh Việt Bắc. Các dân tộc ở Hà Giang, 
như vậy, cư trú đairxen  với nhau, nhưng cũng tuơng tự như, chẳng 
hạn ở Tuyên Quang, khi chúng ta xét tình hình riêng ở địa bàn từng 
huyện tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều. Nói một cách khác, bối cảnh 
ngồn ngữ ở mỗi huyện là khác so với bối cảnh ngôn ngữ của toàn 
tỉnh. Xét theo khu vực cư trú của từng dân tộc chúng ta sẽ thấy rõ 

diều dó. Ví dụ người Mòng cư trú tập trung ở các huyện vùng cao 
như Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Xí Mần, Hoàng Su 
Phì và rải rác ở một số huyện khác trong tỉnh. Nhưng người Mông 
cư trú xen kẽ với các dân tộc khác như Dao, Lô Lô, Pu Péo, Cơ Lao,
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Tày, Nùng ở những huyện khác. Như thế, họ sống tập trung trong 
những vùng cao, thường là những vùng có độ cao từ 800 -  1700m so 
với mặt biển. Những nơi ấy là những nơi có địa thế hiểm trở, vách 
núi dựng đứng giữa các hẻm núi, khép kín như các ốc đảo. Phương 
tiện giao thông đi lại các vùng này cực kì khó khăn. Chính những 
khó khăn về địa bàn cư trú này cho chúng ta thấy tình hình sử dụng 
ngồn ngữ của người Mông khá phức tạp. Trong khi đó, người Tày lại 
tập trung nhất ở các huyện vùng thấp như Bắc Quang, Bắc Mê, Vị 
Xuyên. Riêng người Dao thì phân bố nhỏ lẻ trong một phạm vi rất 
rộng suốt dọc biên giới Việt -  Trung, từ Đồng Vãn, Mèo Vạc, Yên 
Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần đến các huyện Vị Xuyên, 
Bắc Quang và Bắc Mê. Người Nùng thì lại tập trung chủ yếu ở hai 
huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần. Qua tìm hiểu khu vực cư trú của 4 
dân tộc thiểu số có số dân đỏng nhất ở đây, chúng ta đã thấy rõ sự 
cư trú của cư dân theo kiểu phân tán có, đan xen có và cũng có cả 
những địa bàn cư trú tập trung. Đặc điểm cư trú của các dân tộc như 
thế chính đặc điểm cư trú điển hình của tỉnh và sẽ là một trong 
những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng ngôn ngữ của người 
dân các dân tộc trên địa bàn này.

Theo thống kê của những năm trước đây [HĐQ (1994), 58], Hà 

Giang là một tỉnh mà trình độ học vấn của nhân dân lao động còn 

rất thấp. Số người trong độ tuổi lao động (từ 16 đến 35 tuổi) bị mù 

chữ chiếm tỉ lệ cao (42.1%). Riêng 4 huyện vùng cao của Hà Giang 

tỉ lệ mù chữ còn cao hơn nhiều (77%). Còn rất nhiều trẻ em chưa 

được đến trường. Tuy nhiên những năm trở lại đây nền kinh tế Hà 

Giang đang có độ tăng trưởng cao và đã đạt được nhiểu thành tựu. 

Cụ thể là trong năm 2004 là năm ghi dấu cho những thắng lợi của 

Hà Giang trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo.
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Một vài năm gần đây kinh tế của tính tăng trưởng ổn định với 
mức trên 10% ; cơ cấu kinh tế chuyến dịch theo hướng sản xuất 
hàno hoá, giảm tỉ trọng ngành nôrm -  lâm nghiệp, tăng tỉ trọng 
ngành côn^ nơhiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 
3 triệu đổng/ năm ; hệ th ố n g  đường giao thống, cấp điện, cấp nước, 
thông tin liên lạc, các cồng trình phúc lợi cồns cộng từng; bước được 
cải thiện. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là giáo dục với 
100% số thôn, bản có lớp học. Mạng lưới trường học rộng khắp từ 
bậc Mầm non đến bậc Trung học Phổ thông và ns;ày càng được đầu 
tư theo hướng kiên cố hoá, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các 
dân tộc. Tỉ lệ huy động trẻ đến trường trong độ tuổi đi học đạt 97%.

Nhũng số liệu trên đây cho thấy có những dấu hiệu đáng mừng 
cho nền kinh tế xã hội Hà Giang. Chúng ta biết rằng kinh tế có phát 
triển thì giáo dục mới có thể phát triển được. Tuy nhiên, như chúng 
ta đã biết, Hà Giang là một tỉnh miền núi với những đặc điểm địa 
hình rất hiểm trở và hiện thời đời sống nhân dân các dân tộc Hà 
Giang vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đồng thời giữa những dân tộc 
khác nhau ở những vùng khác trong tỉnh cũng như có sự chênh lệch 
về đời sống. Do đó, có cơ sở để nói rằng đây vẫn là một địa bàn còn 
có nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động giáo dục, 
trong đó có vấn đề giáo dục ngốn ngữ.

Như vậy, từ những phân tích đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã 
hội của Hà Giang, chúng ta đã thấy được những nét chính về cảnh 
huống ngôn ngữ của tỉnh này. Trước hết, Hà Giang là một tỉnh miền 
núi điển hình với các đặc điểm về núi cao, suối sâu, giao thỏng đi lại 

cực kì khó khăn. Chính những đặc điểm về tự nhiên ấy đã gây ra 
những khó khăn cho đời sống các dân tộc ở Hà Giang. Có thể nói 
đây cũng là một trở ngại lớn cho đồng bào dân tộc của tỉnh trong 
việc tiếp thu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, v ề
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mặt dân tộc, Hà Giang là tinh có số dân tộc cư trú rất đông, vừa tập 
trung, vừa phân tán và vừa đan xen. Sự đa dạng này có ở địa bàn cả 
tỉnh, có ở địa bàn một huyện, thậm chí có ở địa bàn một xã và đây 
cũng là nguyên nhân làm cho cảnh huống ngôn ngữ ở Hà Giang rất 
phức tạp. Ngoài ra, tuy ở Hà Giang dân tộc Mông có số người đông 
nhất nhưng hai ngôn ngữ Tày và Nùng vẫn được cộng đồng các dân 
tộc coi là những ngôn ngữ phổ thồng vùng của địa bàn trong tỉnh.

1.1.2. Tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh thứ hai thuộc địa bàn dân tộc miền núi Việt Bắc nối liền 
với Hà Giang là tỉnh Tuyên Quang.

1.1.2.1. vể địa lí tự nhiên

Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở 21°30đến 22!l40 vĩ độ Bắc 
và 104()53 đến 105°37 kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang ; 
phía Đổng Bắc và Đông giáp các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn và Thái 
Nguyên ; phía Nam giáp hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc ; phía Tây 
giáp tỉnh Yên Bái. Tống diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 5820,02km2 
(số liệu tháng 10 năm 1997), chiếm 1.75% diện tích cả nước. Trung 
tâm của tỉnh là thị xã Tuyên Quang cách Hà Nội khoảng 166km 
theo đường quốc lộ số 2 về phía Tây Bắc.

Địa hình tự nhiên của Tuyên Quang bị sồng ngòi dày đặc và núi 
đổi trừng điệp chia cắt. Nơi đây, núi và đồi chiếm tới 73.2% diện 
tích tự nhiên của tính. Phía Nam và Đồng Nam có dãy Tam Đảo 
hùng vĩ với đỉnh cao 1270m, ở phía Bắc là dãy Cao Khánh, dãy Ba 
Xứ có nhiều đỉnh cao như Chặm Chu (1587m), đỉnh Là (942m). Địa 
hình của tỉnh chia làm hai tiểu vùng rõ rệt là : vùng cao phía Bắc và 
vùng thấp phía Nam. Vùng cao ở phía Bắc rộng 2.914,47km2 (chiếm 
50.3% diện tích toàn tỉnh) có độ cao trung bình 600m so với mặt 
nước biển. Vùng này bao gồm toàn bộ huyện Na Hang, 11 xã thuộc
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huyện Chiêm Hoá và 2 xã thuộc huyện Hàm Yên. Vùng phía Bắc 
này bị các thung IQn« sâu và sỏng ngòi chia cắt nên đi lại rất khó 
khăn, dân cư thưa thớt.

Vùng thấp phía Nam còn lại của tinh là vùng đồi núi thấp và 
các bãi rộng, dân cư sầm uất hơn. Những thung lũns quan trọng đều 
có sông chảy qua : thunơ lũng Tuyên Quang có sông Lô, thunơ lũng 
Sơn Dương có sồng Phó Đáy, thunơ lũng Yên Binh có sông Chảy. 
Đây là những vùng đất rất giàu tiềm năng của tỉnh, giao thông đi lại 
dễ dàng hơn, cư dân cư trú đông đúc. Tuy nhiên vùng này có một 
bất lợi là hay bị lũ lụt tàn phá.

Tuyên Quang là tình có nhiều sông suối. Sông lớn nhất là sông 

Lồ, bắt nouồn từ Vân Nam (Trung Quốc) chảy qua Hà Gians rồi đổ 

vào Tuyên Quang, hợp với sồng Hồng ở Việt Trì (Phú Thọ). Sông 

thứ hai là sông Ciâm, cũng bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Cao 

Bằng vào Hà Giang rồi chảy đến Tuyên Quang theo hướns Na 

Hang, Chiêm Hoá, hợp với sồng Lô gần thị xã Tuyên Quang. Mai 

con sông này nhận nhiều nước của nhiều sông suối nhỏ khác trong 

vùng nên mùa mưa thường gây ra lũ lụt. Ngoài ra, ở Tuyên Quang 

còn nhiều sông nhò khác như sông Năng (ở huyện Na Hang), sông 

Phó Đáy (ở huyện Sơn Dưưng), các ngòi như Bắc Nhung, c ổ  Linh, 

Chinh, Quãng,... tạo thành một mạng lưới sồng ngòi dày đặc. Song, 

do địa hình thay đổi đột ngột theo từng kiểu địa hình như đã phân 

tích ở trên, lòng sông suối thường có độ dốc cao, nhỏ hẹp, lắm thác 

nhiều ghềnh nên rất nguy hiểm cho thuyền bè đi lại trên sông suối. 

Vào mùa mưa, cả một hệ thống sồng ngòi chi chít ấy gây ra những 

trận lũ lụt khắp địa bàn phía Nam Tuyên Quang, gây khó khăn nguy 

hiểm cho giao thông đi lại, do đó gây khồng ít khó khăn cho đời 

sống nhân đân.



v ề  mặt khí hậu, tỉnh Tuyên Quang nằm trong vùng khí hậu 
rừng núi nhiệt đới với hai mùa rõ rệt. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 
đến tháng 10 với nhiệt độ trung bình có khi lên tới 29(,c  ; mùa rét 
bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ 
trung bình là 16()c. Mùa nóng cũng là mùa mưa, mùa ỉạnh cũng 
thường là mùa khỏ hạn. Lượng mưa trung bình hằng năm ở đây lên 
tới 2320,8mm/năm (số liệu năm 1996). Như vậy có thể nói đất 
Tuyên Quang nắng và nóng lắm, mưa nhiều. Mặt khác, Tuyên 
Quang là tỉnh hay có gió lốc mạnh, sương muối và chịu ảnh hưởng 
nặng của gió mùa đông bắc. Có thể nói với điều kiện khí hậu như 
vậy, đời sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn nhưng 
lại thuận lợi cho cây cối phát triển.

Như vậy, mặc dù là một tỉnh miền núi trung du tương đối thấp 
nhưng với điều kiện tự nhiên, sông ngòi, khí hậu như phân tích ở 
trên, điều kiện tổ chức cuộc sống của cư dân tỉnh Tuyên Quang 
được coi là không thuận lợi. Trong khi đó thậm chí có những tiểu 
vùng có thể còn gặp rất nhiều khó khăn. Tinh trạng thuận lợi thì ít 
nhưne khó khăn thì nhiều như thế có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vấn 
đề giáo dục nói chung trong đó có giáo dục ngôn ngữ, nếu chúng ta 
không có sự xử lí hoạt động này cho phù hợp với điều kiện khách 
quan. Nói tóm lại, nhìn một cách khái quát, đặc điểm tự nhiên của 
Tuyên Quang, theo đánh giá của chúng tôi, có ảnh hưởng tiêu cực 
đến vấn đề giáo dục ngôn ngữ.

1.1.2.2. Đặc đỉểm kinh tế - xã hội

Theo số liệu thống kê tháng 4/1999, Tuyên Quang có 675.110 
người thuộc trên 20 dân tộc khác nhau sinh sống ở 5 huyện là : Na 
Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố 
Tuyên Quang. Theo tính toán, các điểm tụ cư của cư dân ở đây bình

44



quân là gần 300 người/ thôn bán, một con số rất đáng quan tâm. 
Thêm vào đó, mật độ dân số giữa các tiểu địa bàn trong tỉnh lại khá 
chênh lệch nhau, ơ  huyện Na Hang, mật độ dân cư là thấp nhất, chì 
có 42 người/km2, nhưng ở huyện Chièm Hoá lại là 87 người/km2, 
còn ở huyện Sơn Dương mật độ cư trú là cao nhất với 213 người/km2 
Trong khi đó mật độ trung bình ớ thành phố Tuyên Quarm là 
1282 người/km2. Như vậy, có cơ sở để cho rằng: về đại thể cư dân 
sinh sống ở tỉnh Tuyên Quang cư trú cũng khá phân tán như tình 
hình đã phân tích ở tỉnh Hà Giang. Theo số liệu hiện có, tỉ lệ dân số 
theo dân tộc ở Tuyên Quang là như sau :

Bàng 1 : TỈ lệ dân sô theo thành phần dân tộc ở Tuyên Quang.

STT Dân tộc Số dân (người) Tỉ Ịệ%

1 Kinh 342.066 50.63

2 Tày 163.066 24.13

3 Dao 71.044 10.51

4 Cao Lan 51.210 7.58

5 Nùng 13.911 2.06

6 Hoa 12.535 1.86

7 Mông 10.198 1.62

8 Sán Diu 9.701 1.50

9 Các dân tộc khác 903 0.11

Cùng với sư mô tả và qua bảng số liêu nêu trên, chúng ta có thể 

nói rằng Tuyên Quang cũng là địa bàn dân tộc phân tán và đan xen. 
Điều đáng chú ý là tuy Tuyên Quang là địa bàn dân tộc phân tán và 
đan xen nhưng ở một số tiểu vùng người Kinh lại là dân tộc cư trú
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đôna hơn cả so với tất cả những dân tộc thiểu số khác còn lại. Trong 
bảng số liệu chúng ta nhận thấy riêng người Kinh đã chiếm tỉ lệ là 
50.63% tổng số dân của tinh. Tuy nhiên, nhìn một cách khái quát về 
kết cấu dân số trên phạm vi toàn tỉnh thì như vậy, nhưng nếu chúng 
ta tìm hiểu cụ thể hơn tại địa bàn từng tiểu vùng hay từng huyện thì 
tình hình không phải hoàn toàn như vậy.

Chúns ta phán tích tình hình ở huyện Sơn Dương làm ví dụ. 
Theo thống kê năm 2001, dân số huyện Sơn Dương có 170.446 
người, cư trú ở 32 xã và một thị trấn. Toàn huyện có 10 dân tộc anh 
em với tỉ lệ thành phần các dân tộc như sau :

Bảng 2 : Thành phẩn dân tộc ở huyện Sơn Dương.

Dân tộc T ỉ lệ Dân tộc Tỉ lệ

Kinh 58.7% Nùng 4.3%

Cao Lan 16.9% Dao 3.1%

Tày 8.7% Hoa 1.2%

Sán Dìu 6.5% Các dân tộc khác 0.6%

Như vậy, tuy đây là một địa bàn có đủ các thành phần dân tộc 

và người Kinh là người đa số nhưng cư dân đứng thứ hai không phải 

là người Tày mà là người Cao Lan. Tuy nhiên, cảnh huống này ở huyện 

Sơn Dương cQns, vẫn gần giống với cảnh huống ngồn ngữ toàn tỉnh.

Chủng ta tiếp tục phân tích hiện trạng ở huyện Na Hang. Tuy ở 

đây cũng có số dân theo thành phần dân tộc giống với toàn tỉnh 

nhưng vị trí của các dân tộc lại khác nhau. Theo số liệu thống kê 

tháng 4/1999, huvện Na Hang có tổn2; số nhân khẩu là 64.741 người 

thuộc 12 dân tộc khác nhau. Tỉ lệ thành phần dân tộc ấy là như sau :
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Bàng 3 : Thành phấn dân tộc  huyện Na Hang

L_
Dân tộc Tổng số  (người) Tỉ lệ%

Tày 34.501 57.53

Dao 14.027 23.29

Kinh 5.835 9.73

Mỏng 3.190 5.32

Dân tộc khác 2.418 4.02

Qua báng trên, chúng ta có thể nhận thấy ở Na Hang người 
Kinh khôns còn là cư dân chiếm đa số nữa mà là người Tày, sau đó 
đến người Dao. Người Kinh chỉ là nhóm cư dân đứng thứ ba, so với 
người Tày thì có một số lượng rất ít. Tinh hình cũng lại khác đi nữa 
khi chúng ta xem xét tỉ lệ số dân các thành phần dân tộc ở huyện 
Chiêm Hoá. Theo sổ liệu thống kê năm 1999 của Phòng Thống kê 
huyện Chiêm Hoá, toàn huyện có 25 dân tộc anh em sinh sống và có 
tỉ lê dân số như sau :

Bảng 4 : Thành phần dân tộc huyện Chiêm Hoá

Dân tộc Tổng số (người) T ỉ lệ%

Tày 77.902 61.0

Kinh 29.232 22.8

Dao 13.025 10.0

Hoa 3.663 2.9

Nùng 2.047 1.6

Mông 165 1.3

Khác 529 0.4

Dân tộc chiếm đa số ở địa bàn Chiêm Hoá tuy vẫn là người Tày 
nhưng người Kinh lại đứng ở vị trí thứ hai, còn người Dao thì ở vị trí
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thứ ba. Những dân tộc khác còn lại trong huyện có tỉ lệ cư dân rất ít, 
không đáng kể. So với huyện Na Hang, rõ ràng tình hình có khác hơn.

Như vậy, qua phân tích ba ví dụ ở 3 huyện nói trên, chúng ta 
nhận thấy có một tình hình khá phức tạp. Huyện Sơn Dương có tỉ lệ 
số dân theo thành phần dân tộc gần giống nhất với tỉ lệ này ở toàn 
tỉnh. Đó là người Kinh chiếm tỉ lệ đa số so với các dân tộc khác. 
Nhưng ở hai huyện còn lại (Na Hang và Chiêm Hoá) đều có tỉ lệ 
người Tày cao hơn người Kinh. Cho nên, khi nhắc đến Chiêm Hoá 
và Na Hang chúng ta phải nhắc đến người Tày trước tiên. Nhưng ở 
hai huyện này, cư dân đứng ở vị trí thứ hai lại rất khác nhau. Rõ 
ràng nhìn ở khía cạnh nào thì tình trạng cư trú đan xen vẫn là nét nổi 
trội dễ thấy nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trong mấy năm gần đây, kinh tế ở Tuyên Quang tương đối phát 
triển. Điều này thể hiện ở sự tăng trưởng GDP hằng năm của tỉnh 
tương đối đều đặn. Tuy nhiên trong địa bàn mỗi huyện cụ thể, vấn 
đề không hoàn toàn như bức tranh chung của toàn tỉnh. Chúng ta lấy 
trường hợp huyện Na Hang, một huyện có số người dân tộc ít hơn 
làm ví dụ. Theo báo cáo về tinh hình kinh tế xã hội Na Hang năm 
1999, cả huyện có 11.741 hộ thì hộ đói nghèo (theo tiêu chuẩn cũ) 
là 3.350 hộ (chiếm 35.46%), số hộ trung bình ỉà 5.525 hộ (chiếm 
58.49%), trong khi đó số hộ được coi là giàu chỉ chiếm 6.03%. 
Cũng theo báo cáo nói trên thì thu nhập bình quân đầu người mỗi 
tháng là 27 kg thóc (với giá 2000 đ/ lkg = 54.000 đồng/ người/ 
tháng). Như vậy rõ ràng là thu nhập của một đời sống vùng kinh tế xã 
hội khó khăn. Những hoàn cảnh nói trên không thể không ảnh hưởng 
đốn hoạt động giáo dục, trong dó có hoạt động giáo dục ngôn ngữ.

Từ những phân tích trên, chúng ta nhận thấy Tuyên Quang vẫn 
là một tỉnh dân tộc miền núi (mặc dù ở đây người Kinh chiếm số 
lượng nhiều hơn người dân tộc). Điều này thể hiện ở việc không có

48



huyện nào là không có người dân tộc sinh sống. Thứ nữa, cũnẹ 
giông như các tỉnh dân tộc miền núi khác của nước ta, ở Tuyên 
Quang, các dân tộc thiểu số cư trú vừa phân tán vừa đan xen với 
nhau. Cấc dân tộc phán bố hầu như trong khắp các đơn vị xã, 
phường thuộc tỉnh. Thậm chí, ngay ở địa bàn một xã cũng có nhiều 
dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Đặc biệt, n^av một đơn vị nhỏ 
hơn là thôn, bản cũng có nhiều dân tộc khác nhau cùng cộng cư. Sự 
đan xen này làm cho cảnh huống ngôn ngữ thể hiện rất phức tạp và 
bức tranh song ngữ của cư dân lại càng phức tạp hơn.

Thêm vào đó, mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây 
vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và mỗi dân tộc có một khó khăn 
riêng. Cho nên, dù nhìn ở góc độ nào thì bối cảnh để thực hiện giáo 
dục nói chung ở Tuyên Quang vẫn còn là nơi sẽ rất phức tạp và khó 
khan. Cuối cùng, theo chúng tôi ở Tuyên Quang nét nổi bật nhất có 
thể cần nhấn mạnh nhất là nơi đây tiếng Tày là ngôn ngữ thiểu số 
được coi là tiếng phổ thông vùng thuộc nhiều khu vực. Điều này 
là hết sức quan trọng khi chúng ta xem xét tình hình sử dụng ngôn 
ngữ và tình hình giáo dục ngôn ngữ cho các dân tộc thiểu số ở 
Tuyên Quang.

1.1.3. Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh thứ ba thuộc địa bàn dân tộc miền núi Việt Bắc bên cạnh 
phía Đông tỉnh Tuyên Quang là tỉnh Thái Nguyên.

1.1.3.1. về  địa lí tự nhiên

Là tỉnh thuộc trung tâm vùng núi phía Đông Bắc Việt Nam, 

trong giới hạn 20°20' vĩ độ Bắc và 105° 16' kinh độ Đông, Thái 
Nguyên là một tỉnh không lớn lắm, với diện tích tự nhiên của toàn 
tỉnh là 3.562,82km2 (chiếm 1,13% diện tích cả nước) [NDT (2000), 62]. 
Phia Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Cạn, phía Tây tiếp giáp với tỉnh
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Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang, phía Đông tiếp giáp với tinh Lạng 
Sơn và Bắc Giang, phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội [NDT (2000),62]. 
Như vậy, Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội 
giữa vùng trung du miền núi Việt Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ. 
Trong thực tế, việc giao lưu này vốn đã được thực hiện thông qua 
hệ thống đường bộ, đường sắt và đường sông hình rè quạt, mà thành 
phố Thái Nguyên là một đầu mối, một điểm nút quan trọng.

Thái Nguyên tuy là một tỉnh trung du miền núi phía Bấc nhưng 
địa hình lại không phức tạp lắm so với các tỉnh trung du, miền núi 
khác ở phía Bắc. Địa hình của tỉnh thấp dần từ Bắc xuống Đông -  
Nam với ba mặt đều có núi bao bọc. Căn cứ vào cấu trúc địa hình, 
người ta có thể chia Thái Nguyên thành ba vùng địa hình chính. 
Thứ nhất là vùng phía Tây và Tây Bắc bao gồm các huyện Đại Từ, 
Định Hoá và các xã phần phía Tây của huyện Phú Lương. Đây là 
vùng có núi rừng hiểm trở, địa hình bị chia cắt mạnh, xen giữa các 
dài núi là các khu ruộng nhỏ, dốc và hẹp. Do đó, đây là vùng đi lại 
rất khó khăn của tinh Thái Nguyên. Thứ hai là vùng lãnh thồ phía 
Đông gồm hai huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai, địa hình ở đây cũng 
phức tạp, nhưng chi với độ cao trung bình 500 -  600m nên không 
hiểm trở như vùng thứ nhất. Thứ ba ià vùng trung du phía Nam gôm 
các xã phía Nam của huyện Phú Lương, phần phía Tây của huyện 
Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các huyện 
Phú Bình, Phồ Yên. Vùng này là vùng đồi núi thấp, điển hình cho 
địa hình trung đu miền Bắc, giao thông đi lại tương đối thuận tiện.

Khí hậu ở Thái Nguyên chia thành hai mùa tương đối rõ rệt : 
mùa mưa tương ứng với mùa Hạ, mùa Thu và mùa khô tương ứng 
với mùa Đông, mùa Xuân. Đặc điểm địa hình của tỉnh như đã nói ờ 
trên làm phân hoá khí hậu nơi đây thành ba vùng : vùng phía Tây 
nóng và mưa nhiều ; vừng phía Đông lạnh và ít mưa ; còn vùng phía
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Nam có khí hậu trung gian chuyền tiếp giữa phía Đônụ và phía Tây, 
chuyên tiêp giữa các tình miền núi Đônu Băc và đông bằrm Băc Bộ.

Như vậy, so với điều kiện tự nhiên của hai tinh Hà Giang và 
Tuyên Quang, điều kiện tự nhiên ờ tỉnh Thái Nguyên ít phức tạp và 
thuận tiên cho giao thông đi lại hơn. Tuy nhiên, cũng giông như hai 
tình nói trên, sự khác biệt giữa những vùng khác nhau trong tỉnh rất 
rõ rệt. Vì thê có thê rút ra một nhận xét chung răng tính đa dạng vê 
địa hình của mồi tinh là giống nhau và điều đó có lẽ ảnh hưởng 
không ít thì nhiều đến hoạt động giáo dục ngôn ngừ.

1.1.3.2. Đặc điểm kinh tế -  xã hội

Theo sô liệu thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 

2003, dân số toàn tỉnh là l .045.906 người. Trong số đó, dân tộc 

Kinh có 787.176 người (chiếm tới 75,26% dân số toàn tỉnh), các 

dân tộc thiểu số chỉ có 259.003 người (chiếm 24,74%) [BDTTTN 

(2004), 1 ]. Như vậy Thái Nguyên không phải là một tỉnh DTTS điển 

hình bởi vì số lượng người Kinh trong thành phần cư dân là chủ 

yếu. Thái Nguyên hiện có 1 thành phố là thành phố Thái Nguyên, 1 

thị xã là thị xã Sông Công và 7 huyện là Đại Từ, Định Hoá, Phố 

Yên, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai. Thái Nguyên có tổng số 180 

xã, trong đó 125 xã được xếp vào vùng cao và miền núi (chiếm 

69,44%), còn lại là các xã thuộc vùng trung du và đồng bằng. Người 

ta có thể nói Thái Nguyên là tỉnh miền núi cũng là do tình trạng ấy.

Phân tích theo địa bàn cư trú, chúng ta thấy số dân khu vực 

thành thị của tinh chi chiếm 23,2%, còn số dân thuộc khu vực nông 

thôn chiếm tới 76,8%. Điều này cho chúng ta biết người dân ờ Thái 

Nguyên sinh sống chủ yếu ở nông thôn, họ sinh sống bằng nghề làm 

ruộng và do đó kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Trong điều 

kiện kinh tế xã hội hiện nay, những cư dân sinh sống chủ yếu bằng



kinh tê nông nghiệp khép kín, không được giao lưu rộn^ rãi nên 

thường ít có điều kiện cho việc phát triển.

Mặc dù Thái Nguyên không phải là tỉnh có số đông DTTS cư 
trú như đă phân tích ở trên, nhưng cũng có tới 7 dân tộc thiểu số 
khác nhau định cư. Đó là các dân tộc Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán 
Chay, Dao, Mông và Hoa. số  liệu cụ thể về cư dân các dân tộc này 
như sau :

Bảng 5 : Thành phần dản tộc ở tỉnh Thái Nguyên

STT Dân tộc
Số lượng 
(người)

77 lệ

(%)

1 Kinh 787.176 75,26

2 Tày 106.238 10,15

3 Nùng 54.628 5,22

4 Sán Dìu 37.365 3,57

5 Sán Chay 29.229 2,79

6 Dao 21.818 2,08

7 Mồng 4.831 0,46

8 Hoa 2.537 0,24

9 Những dân tộc khác 2351 0,20

Bảng số liệu trên cho ta thấy, Thái Nguyên - một tỉnh miền núi 
trung du có người Kinh chiếm đại đa số nhưng cũne vẫn là địa bàn 
đa dân tộc cư trú đan xen. Trong số các DTTS sinh sống ờ Thái 
Nguyên, dân tộc Tày có số lượng đông nhất, sau đó là dân tộc 
Nùng, dân tộc Sán Dìu, dân tộc Sán Chay... Và điều đáng chú ý là 
các dân tộc như Sán Dìu, Sán Chay v.v... chỉ chiếm không đầy 10%

52



sô dân cùa tinh nhưng có mặt ờ nhiêu tiêu vùng khác nhau. Thêm 
vào nữa. đồng bào DTTS ở tỉnh Thái Nguyên cũng cư trú phân tán, 
rải đều trong tất cà các huyện, thành phố và thị xã. Do đó mật độ 
dân cư ờ tinh Thái Nguyên phân bô không đều. Vùng cao và vùng 
núi sâu dân cư rất thưa thót, như huyện Võ Nhai mật độ dân sô chi 
là 72 người/km2. Trong khi đó, ờ thành thị và đồng bằng dân cư lại 
cư trú dày đặc, điển hình là thành phố Thái Nguyên có mật độ dân 
số là 1.260/km2. Bảng phân tích cư dân cư trú theo địa bàn từng 
huyện của tỉnh Thái Nguyên sau đây phản ánh rõ tình hình nói trên.

Bảng 6 : Cư dân dản tộc thiểu số ở Thái Nguyên

Đơn vị huyện/thị
Tổng số dân 

(người)

Người DTTS

Tổng số 
(người)

Tỉ lệ

(%)

Huyện Định Hoá 89.452 57.911 64,74

Huyện Võ Nhai 60.207 38.187 63,43

Huyện Phú Lương 102.773 42.628 41,48

Huyện Đồng Hỷ 111.108 42.194 37,98

Huyện Đại Từ 161.661 36.999 22,89

Thành phố Thái Nguyên 211.451 21.082 9,97

Huyện Phú Bình 135.434 8.733 6,45

Huyện Phổ Yên 130.441 9.878 7,57

Thị xã Sông Cồng 43.379 1.391 3,21

Số liệu các dân tộc ờ từng huyện nói trên cho chúng ta thấy nếu 

nhìn ờ từng địa bàn cụ thể, Thái Nguyên cũng cỏ tình hình tương tự 

như tình Tuyên Ọuang hay tinh Hà Giang. Theo đó, hai huyện Định
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Hoá và Võ Nhai có thể coi là những huyện thuần dân tộc miền núi. 

Ở hai huyện này, và có thể kể cả huyện Phủ Lương, đồng bào DTTS 

chiêm sô lượng đa số. Trong khi đó những huyện và thị xã còn lại 

đều chủ yếu là địa bàn sinh sống của người Kinh. Điều đó cho thấy 

tính chất dân tộc miền núi trên địa bàn Thái Nguyên rất đa dạng và 

phức tạp. Chúng tôi nghĩ rằng tính đa dạng và phức tạp như thế sẽ 

có ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục ngôn ngừ, là vấn đề quan tâm 

chính của chúng ta.

Tuy nhiên, mặc dù không phải là tỉnh dân tộc thiểu số diên 

hình cho toàn vùng nhưng với vị trí trung tâm cùa cả vùng Việt Bắc, 

Thái Nguyên là nơi phản ánh bức tranh văn hoá của các dân tộc 

miền núi phía Bẳc nước ta khá rõ nét. Mỗi dân tộc ờ đây tuy có nét 

văn hoá mang bản sắc riêng nhưng đều nằm trong diện mạo văn hoá 

chung của toàn dân tộc. Do đó Thái Nguyên đã từng được mệnh 

danh là "Thủ đô" của vùng Việt Bắc và thực tế trong kháng chiến 

chông Pháp, Thái Nguyên đã thể hiện tính chất trung tâm này. Hiện 

nay, tại thành phố Thái Nguyên có Bảo tàng Văn hoá các dân tộc 

Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Bảo tàng Quân khu ỉ là 

nhũng địa điếm văn hoá mang tính trung tâm của vùng. Do đó. vấn 

đề giáo dục ngôn ngũ' cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh này 

cũng sẽ giữ một vai trò quan trọng đối với hoạt động trong cả khu vực.

Theo nhũng tài liệu đánh giá về tình hình giáo dục hiện nay, 

Thái Nguyên là tinh thứ 14 của cả nước và là tinh thứ 2 của vùng 

miền núi được công nhận là tỉnh đạt chuẩn quốc gia về chống mù 

chữ và phô cập giáo dục tiểu học (thời điểm tháng 12/1995). Tính 

đến 31/5/2000, Thái Nguyên đã có 180/180 xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiều học
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[NTG (2003)]. Cà tinh chi còn 1,04% sô người tronsỉ độ tuôi đi học 

được xác định là mù chữ. Với những con sô vừa liệt kẻ ở trên có thê 

nói ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Neuyẻn được coi là khá phát triển.

Trong bối cảnh chung như vậy, vấn đề giáo dục cho đồng bào 

các DTTS cũng được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh quan tâm. 

Điều này được thê hiện rõ qua con số học sinh dân tộc đi học ờ 

trường phổ thông. Con số này, như chúng ta sẽ thấy ở bảng thống 

kê dưới đây, đảm bào ti lệ tương ứng giữa người Kinh và người dân 

tộc, đặc biệt là học sinh ờ cấp TH và sau đó là cấp THCS.

Bảng  7 ;  số liệu học sinh dân tộc đi học trong các cấp ờ  Thái Nguyên

Năm học 

2001 -  2002

Năm học 

2002 -  2203

Năm học 

2003 -  2004

Năm học 

2004 -  2005

TS/DT % TS/DT % TS/DT % TS/DT %

TH 110 .091 /

33.596 30,48

100.866/

30.737 30.47

94.519/

28.466 30,11

86.972/

26.276 30,21

THCS 97.191/

26.600 27,36

97.498 93.476/

26.938 28,78

90.799/

25,909 28,53

THPT 30.919/

5.726 18,25

32.808/

6.556 19,98

35.640/

7.005 19,65

38,295/

5.982 15,62

Tuy nhiên, bảng số liệu nói trên cũng cho chúng ta thấy một 

vấn đề khác. Đó là, mặc dù là một trong số không nhiều tỉnh được 

công nhận là đã phổ cập xoá mù chữ và có tình hình giáo dục tương 

đôi tôt, sự bình đăng trong hoạt động giáo dục giừa người Kinh và
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người dân tộc chi thể hiện rõ ở cấp học thấp như cấp TH. Còn lại. ở 

những cấp học cao hơn, ti lệ bình đắng ấy không còn được bảo đảm. 

Có thề quan sát điều đó, khi chúng ta phân tích số liệu năm học 

2003-2004 : Học sinh dân tộc cấp TH đi học so với tồng số học sinh 

của toàn tinh có tỉ lệ là 30,11%, trong khi tỉ lệ người DTTS so với 

tổng dân số của toàn tỉnh chỉ là 24,74% ; trong khi đó sổ học sinh 

dân tộc đi học giảm dần theo các cấp và đến cấp THPT chỉ là 

19,65%.

Sự nhìn nhận cụ thể như trên cho phép chúng ta có thể đưa ra 

một số nhận xét ban đầu về cảnh huống ngôn ngữ ờ riêng địa bàn 

tình Thái Nguyên. Theo đó, mặc dù cư dân sinh sống ở Thái Nguyên 

đông nhất là người Kinh nhưng tỉnh này vẫn là một tình dân tộc 

miền núi. Đặc trưng dân tộc miền núi thề hiện rõ nhất ờ phần lãnh 

thổ phía Đông Bắc của tỉnh, thuộc hai huyện Võ Nhai, Định Hoá. 

Những địa bàn còn lại nơi nào cũng có sự đan xen giữa người Kinh 

và người dân tộc. Chính vì vậy, tính chất dân tộc miền núi của địa 

bàn này vẫn được thê hiện khá rõ. Đây là đặc điểm thứ nhất và cũng 

là một đặc điềm điển hình ở nhiều tỉnh dân tộc miền núi phía Bắc 

nước ta.

Đặc điểm thứ hai là ờ Thái Nguyên, theo kết quả nghiên cứu 

điền dã của chúng tôi, tiếng phổ thông chung của cà địa bàn là tiếng 

Việt (hay thường gọi là tiếng pho thôngX còn tiếng Tày là ngôn ngữ 

phố thông vùng. Như vậy, sau tiếng Việt, tiếng Tày có ảnh hưởng 

quan trọng và vị thế rất lớn trong đời sống, trong hoạt dộng ngôn 

ngữ của nhân dân các dân tộc khác nhau trong tinh.

Đe thấy rõ hơn nữa hai cảnh huống ngôn ngữ điển hình nói trên 

ở địa bàn Thái Nguyên, chúng ta sẽ quan sát tinh hình ở một huyện
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cụ thề là huyện v ỏ  Nhai. Đây là một huyện có số lượng nmrời dân 

tộc thiêu sô đông nhât trong tinh.

Ve điều kiện tự nhicn, Võ Nhai là một huyện vùng cao của tinh 

Thái Nguyên, thuộc dãy núi Ngân Sơn, Băc Sơn. Võ Nhai có độ cao 

trung bình khoảng 500 - lOOOm và có dộ dốc trên 25°. Diện tích tự 

nhiên của toàn huyện là 845, lkm2 và hiện nay là huyện có diện tích 

rộng nhất tinh Thái Nguyên. Võ Nhai phía Bắc giáp với huyện Na 

Rì (tình Bắc Cạn), phía Tây giáp với huyện Phú Lương và huyện 

Đông Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), phía Đông giáp với tỉnh Lạng Sơn, 

phía Nam giáp với huyện Yên Thế (tỉnh Băc Giang).

Các nhà địa lí đều đánh giá địa hình tự nhiên huyện Võ Nhai là 

phức tạp do sự hiện diện của những khối núi đá vôi to lớn trong địa 

bàn. Ờ Thần Sa, Thượng Nung, Nghinh Tường, đặc biệt là ờ Phương 

Giao (phía Đông huyện Võ Nhai) là nơi tập trung những khối núi đá 

vôi rất đồ sộ làm cho địa hình trở nên hiểm trở, tạo ra nhiều thung 

lũng hẹp và sâu. Trong lòng núi đá vôi có nhiều hang, hầm rộng tới 

mức trong chiến tranh người ta có thể làm kho chứa hàng hoá, vũ 

khí hoặc làm nơi trú ẩn thuận tiện. Rõ ràng, đặc điểm tự nhiên với 

nhũng núi đá vôi này làm cho địa hình bị chia cắt, không thuận cho 

việc đi lại của người dân và đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng 

đến hoạt động giáo dục.

Theo số liệu thống kê năm 2004, dân số của huyện Võ Nhai là 

60.207 người, chiếm 5,57% dân số toàn tỉnh. Trong đó, nam có 30.003 

người và nừ có 3Ơ.204 người. Riéng đòng bào DTTS cỏ 38.187 người, 

chiếm 64,42% dân số toàn huyện [PTKHVN (2004), 54]. Võ Nhai là 

một huyện có rất nhiều dân tộc anh em khác nhau cùng sinh sống. 

Thành phần dân tộc cụ thể cùa huyện là như sau :
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Bảng 8 : Thành phản dân tộc  trên  địa bàn huyện Võ Nhai

STT Dân tộc Dân số Tỉ lệ (%)

1 Kinh 22.020 36,57

2 Tày 13.320 22,12

3 Nùng 11.790 19,58

4 Dao 7.943 13,19

5 Sán Chay 2.487 4,13

6 Mông 2.463 4,09

7 Sán Dìu 80 0,13

8 Mường 58 0,09

9 Thái 19 0,03

10 Dân tộc khác 27 0,04

Bảng số liệu trên cho thấy ở đây người Kinh là dân tộc có số 

lượng đông nhất, sau đó là dân tộc Tày và dân tộc Nùng. Nhưng nếu 

cộng chung tất cà các dân tộc có ở địa bàn thì ở huyện Võ Nhai là 

huyện có đồng bào DTTS chiếm số lượng đông hơn (63,43%) người 

Kinh. Như vậy, Võ Nhai điển hình là địa bàn đa dân tộc đan xen. 

Con số thống kê ờ các xã cho thấy sự đan xen này có cả ờ xã trong 

huyện. Chang hạn có xã có hơn 5 dân tộc cùng sinh sống như Dân 

Tiến, La Hiên, Thần Sa, Lâu Thượng...

Nhìn ở một khía cạnh khác chúng ta còn thấy Võ Nhai là huyện 

có mật độ dân số thấp nhất trong toàn tỉnh. Bình quân chỉ có 72 

người/km2. Dân cư phân bố vừa rải rác vừa thưa thớt trong toàn
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huyện. Là một huyện vùng cao, miền núi, hơn nữa địa hình lại hiẻm 

trờ và phức tạp nên hoạt động sàn xuất nỏrm nehiệp và lâm nghiệp 

của nhân dân troim huyện gặp nhiêu khó khăn. Thu nhập của đồng 

bào các dân tộc chủ yếu bằng sản xuất nông - lâm nghiệp nên hiệu 

qua thấp. Theo số liệu thống kẻ của Phòng Thống kê huyện Võ 

Nhai năm 2004, số người kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ cá 

thê chỉ là 448 người (chỉ chiếm 0,74% dân số toàn huyện) 

[PTKHVN (2004), 54]. Tồng số hộ nghèo của toàn tinh Thái 

Nguyên là 13.840 hộ (chiếm 58%) thì chi tính riêng huyện Võ Nhai, 

tỉ lệ hộ nghèo của DTTS chiếm trên 80% số hộ nghèo toàn huyện 

[BDTTTN (2004), 1]. Một vài số liệu nói trên chứng tỏ kinh tế vùng 

DTTS huyện Võ Nhai chưa phát triền, đời sông sinh hoạt của nhân 

dân trong huyện còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Điều kiện kinh tế 

đó tất nhiên không chi ảnh hường đên đời sống xã hội mà còn có 

ảnh hường tới hoạt động giáo dục ngôn ngũ' ờ địa bàn.

Như chúng ta thấy trong bảng thống kê ở trên, huyện Võ Nhai 

có rất nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Mồi một dân tộc lại 

mang một bản sắc văn hoá, một truyền thống, phong tục, tập quán 

riêng của mình, nên văn hoá cộng đồng của Võ Nhai cũng rất phong 

phú và da dạng. Hiện nay, về mặt hành chính, Võ Nhai có một thị 

trân và 14 xã. Mạng lưới thông tin liên lạc của huyện đã được củng 

cố và ngày càng được hiện đại hoá. Hệ thống điện thoại cố định đã 

có tới tất cả các xã trong huyện, báo chí cũng đã được chuyển 

xuống cấp cơ sở. Mạng lưới giao thông đường hộ đã được Nhà 

nước đầu tư. Nhờ đó cả 15 xã và thị trấn trong huyện đều đã có 

đường ô tô đến trung tâm hành chính. Cả 15 đơn vị xã, thị trấn đều 

đã được hoà vào mạng lưới điện quốc gia.
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Như vậy có thể nói, do điều kiện tự nhiên và kinh tê - xã hội 
của địa phương chưa phát triển so với nhiều nơi khác trong tỉnh 
Thái Nguyên nên sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Võ Nhai 
còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn những lớp học ỏ' nơi xa xôi hẻo 
lánh đều khôns được kiểm tra, không được giúp đỡ thường xuyên 
về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tập trung giáo viên để trao đổi hay 
rút kinh nghiệm hằng năm còn rất hạn chế, thậm chí không thực 
hiện được. Học sinh vùng cao, phần lớn thuộc các dân tộc ít người, do 
đời sống kinh tế còn nghèo nàn, nhận thức chậm nên khả năng giao 
tiếp bằng tiếng Việt ít nhiều còn hạn chế, do đó gây nhiều khó khăn và 
trở ngại cho công việc giáo dục ngôn ngữ trong địa bàn của huyện.

Để có thể thấy rõ hơn tình trạng ấy, chúng ta sẽ sơ bộ quan sát 

một vài vấn đề về giáo dục ờ địa bàn. Hiện nay, ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Võ Nhai đã có đủ các ngành học, bậc học từ Mầm 

non đến TH, THCS, THPT, trong đó có 8 xã, thị trấn đã có trường 

mầm non. Đặc biệt các xã Bình Long, Dân Tiến, Tràng Xá, Phú 

Thượng, La Hiên do địa bàn rộng, đi lại khó khăn nên ờ đây có từ 2 

đến 3 trường tiểu học nằm rải rác trong xã. Công tác vận động, 

tuyên truyền học sinh các DTTS đến trường ở các bậc học được 

nhân dân quan tâm và chính quyền cũng có những có biện pháp đẩv 

mạnh. Nhờ đó kết quả thu được ngày càng tiến bộ, ngày càng khả 

quan. Cụ thể, năm học 2001-2002 tì lệ huy động trẻ ở độ 6 tuổi ra 

lớp học đạt 98,8%, tỉ lệ huy động học sinh tốt nghiệp TH vào học 

lớp ó đạt 97,2%. Hầu hết các xóm, thôn, bản vùng cao trong huyện 

đều có lớp tiểu học ngav trong xóm, thôn, bản của minh để dạy dỗ 

cho học sinh dân tộc thiểu số. Bảng tổng hợp sơ bộ sau đây đã phản 

ánh tình trạng đó:

60



Bàng  9 ; số l iệu HSDT đi học tro n g  các cấp ở  huyện vỏ Nhai

^'NVảm  học

\

Cấp h ọ c \

2003-2004 2004-2005

TSHS HSDT % TSHS HSDT %

TH 7.987 5.362 67,13 7.318 4.957 67,73

THCS 6.433 3.965 61,63 6.408 3.971 61,69

THPT 1.243 1.075 86,48 1.633 1.464 89,65

CÓ thể thấy ở huyện Võ Nhai, tỉ lệ HSDT đi học về cơ bản 

tương ứng với tỉ lệ dân số của đồng bào DTTS. Nhưng tỉ lệ HSDT 

cũng giảm dần từ cấp TH, đến THCS và thấp nhất ở cấp THPT. Tuy 

nhiên chúng ta cũng nên ghi nhận số HSDT cấp THPT tăng đáng kê 

trong hai năm học gần đây. Điều đó chứng tỏ nhân dân các DTTS 

đã ngày càng quan tâm đến việc học tập, giáo dục của con em mình 

nhiêu hơn. Và đó là một tín hiệu đáng mừng trong sự nghiệp giáo 

dục dân tộc miền núi ở địa bàn Việt Bắc.

Từ địa bàn huyện Võ Nhai, chúng ta quan sát thêm một địa bàn 

hẹp hơn trong huyện đề nhận thấy rõ hơn, chi tiết hơn cảnh huống 

ngôn ngữ ờ vùng lãnh thổ này. Địa bàn cụ thể mà ở đây là thị trấn 

Đình Cả, một địa bàn trung tâm cùa huyện. Đây là trung tâm kinh tế

- văn hoá - xã hội của huyện Võ Nhai. Thị trân này năm trên quôc 

lộ 1B theo hướng Thái Nguyên - Lạng Sơn. Diện tích của thị trấn là 

10,lkm2. Vị trí địa lí của thị trán là phía Bắc giáp xã Vũ Chấn, phía 

Tây giáp xã Phú Thượng, phía Đông giáp xã Lâu Thượng, phía 

Nam tiếp giáp xâ Tràng Xá đều thuộc huyện Võ Nhai. Địa hình chủ 

yếu của thị trấn là đồi núi dốc xen lẫn núi đất và núi đá vôi.

61



Theo sổ liệu điều tra của Phòng Thống kê huyện Võ Nhai năm 
2003 và công bố năm 2004, thị trấn Đình Cả có số dân là 3.422 
người, trong đó nam là 1728 người (chiếm 50,49%) và nữ là 1.694 
người (chiếm 49,50%). Ở thị trấn Đình Cả, đồng bào DTTS có 
2.053 người, chiếm 59,99% dân số toàn thị trấn. Như vậy, tuy là 
một thị trấn nhưng đây vẫn là một địa bàn dân tộc thiều số. Nếu xét 
theo từng dân tộc cụ thể, trên địa bàn thị trấn đông nhất là dân tộc 
Kinh, 1ần lượt tiếp sau đó là người Tày, người Nùng và người Dao 
[PTKHVN (2004), 54]. số liệu cụ thể như sau :

Bảng 10 : Thành phần dân tộc trên địa bàn thị trấn Đình Cả

STT Tên dân tộc Dân số Tỉ lệ (%)

1 Kinh 1.369 40,1

2 Tày 752 21,97

3 Nùng 650 18,99

4 Dao 444 12,98

6 Dân tộc khác 207 6,04

Ờ thị trấn Đình Cả, đồng bào DTTS sống xen kẽ với nhau và 
đan xen với đồng bào Kinh. Nhờ đời sống kinh tế - văn hoá - xã hội 
khá hơn những vùng khác trong huyện, sinh hoạt của nhân dân ở thị 
trấn tương đối thuận lợi so với các xã ờ những vùng khác. Nghề 
nghiệp chù vếu của nhân dân trong thị trấn vẫn là làm ruộng, những 
nghề nghiệp khác không nổi bật. Do địa hình của địa bàn là vùng 
núi nên cây trồng chù yếu ở dày cây lúa nước, cây chè, cây thuốc lá
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và cây đậu tương. Ở thị trấn một sô hộ sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp nhưng quy mô rất nhỏ, không phải là ngành kinh tê chủ đạo.

Nằm trên trục đường chính Thái Nguyên - Lạng Sơn, thị trấn 

Đình Cả có mạng lưới giao thông tương đối phát triển. Mạng thông 

tin liên lạc ở thị trân cũng đã được hiện đại hoá, đáp ứng nhu câu 

giao lưu, trao đổi thông tin cùa nhân dân thị trấn nói riêng và nhân 

dân trong toàn huyện nói chung. Điện lưới quốc gia đã phủ 100% 

thôn xóm của thị trân, tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt văn hoá xã hội 

của cư dân.

Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo của thị trấn được đánh 

giá là dẫn đầu trong toàn huyện. Trên địa bàn thị trấn có trường 

THPT Võ Nhai, là nơi tập trung con em các DTTS của tât cà các xã 

khác nhau trong huyện. Ngoài ra ờ đây còn có trường PTDTNT 

thuộc cấp tình quản lí. Năm học 2003 -  2004, trường có 150 học 

sinh thuộc 5 lớp từ lớp 6 đến lớp 9. Học sinh của trường không chỉ 

hạn chế là học sinh ờ Võ Nhai mà còn là các em học sinh dân tộc 

của toàn địa bàn tinh Thái Nguyên.

Cùng với thị trấn Đình Cả, chúng ta tiếp tục quan sát một địa 

bàn nông thôn khác của huyện, xã Dân Tiến. Xã này nằm cách trung 

tâm huyện Võ Nhai khoảng 19km về phía Nam, phía Đông giáp xã 

Bình Long, phía Tây giáp xã Liên Minh, phía Nam giáp huyện Yên 

Thê (tinh Băc Giang), phía Băc giáp xã Tràng Xá. Diện tích tự 

nhiên của xã Dân Tiến là 5.535 ha, trong đó 1 phần 3 diện tích hoàn 

toàn là núi đá. Theo số liệu điều tra năm 2001 (theo Hồ sơ khoa học 

về xã An toàn khu Dân Tiến cùa Báo tàng Thái Nguyên), xã Dân 

Tiến có dân số là 5.764 người, trong đó đồng bào DTTS là 3.701
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người (chiếm 64,2%). Cộng đông DTTS ờ đây có nhiêu thành phân 

dân tộc ẹồm Sán Chay, Tày, Nùng, Dao, Mông... [BTTN (2001), 2].

Bảng 11 : Phân tích thành phần dân tộc  trên địa bàn xã Dân Tiến

STT Dân tộc Dân số Tỉ lệ (%)

1 Kinh 2.062 35,79

2 Sán Chay 1.671 28,99

3 Nùng 824 14,29

4 Tày 558 9,68

5 Dao 455 7,89

6 Mông 176 3,05

7 Sán Dìu 6 0,10

8 Các dân tộc khác 11 0,15

Nhìn vào bảng phân tích dân số của xã, chứng ta nhận thấy 
rằng mặc dù xét theo từng dân tộc, người Kinh chiếm số lượng 
nhiều nhất trong số các dân tộc của xã nhưng xã Dân Tiến vẫn là 
một xã dân tộc thiều số đan xen. Đây có thế nói là hình thức cư trú 
điển hình của các DTTS khu vực miền núi phía Bắc nước ta. Sự cư 
trú đan xen này đương nhiên dẫn đến sự giao thoa, tiếp xúc đa chiều 
giữa ngôn ngữ và văn hoá của các dân tộc trong xã.

Trong số các DTTS của xà, khác với tình hình ở thị trấn Đinh 
Cả, dân tộc Sán Chav có số lượng đông nhất (với số dân chia đều 
cho hai nhóm riêng lẻ là Cao Lan và Sán Chỉ). Hai nhóm này đồng 
thời sống tập trung ờ hai thôn bản là Đồng Quán và Làng Chẽ. Hiện
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nay, như chúng ta biết, trong nhiều tài liệu phân định thành phần 
dân tộc vẫn còn rất nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề xác định thành 
phàn dân tộc Sán Chay (bao gồm cả Cao Lan và Sán Chỉ). Ở Dân 
Tiên, hai nhóm này có rất nhiều điêm tương đồng về văn hoá, 
phong tục, thậm chí còn sử dụng chung một ngôn ngữ. Tuy vậy 
khỏng phải là giữa họ không có nét khác biệt. Do đó, việc khảo sát 
tình hình sử dụng ngôn ngữ của dân tộc Cao Lan sẽ rất thú vị. Nó sẽ 
là một nguôn cứ liệu góp phần tìm hiểu về ý thức tự giác ngôn ngữ, 
ý thức tộc người của hai nhóm tộc người khác nhau này trong một 
địa bàn cụ thể.

v ề  đời sổng xã hội, toàn xă Dân Tiến có 1.188 hộ, trong đó số 
hộ nông nghiệp là 1.137 hộ (chiếm 95,3%), số hộ lâm nghiệp là 18 
hộ (chiêm 1,5%), các hộ sống bằng những nghề khác là 51 hộ 
(chiêm 4,2%). Như vậy, nhìn chung đây là một xã nông nghiệp 
thuần tuý. Đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào DTTS trong toàn 
xã còn ở mức trung bình kém. Điều này được phán ánh trong kết 
quả điều tra xã hội năm 2001. Theo đó, số hộ có thu nhập khá chỉ có 
250 hộ (chiếm 21%) ; số hộ thu nhập trung bình có 563 hộ (chiếm 
47,4%) ; số hộ thuộc diện nghèo có 375 hộ (chiếm 31,5%) [BTTN 
(2001), 2].Trong xã, mồi dân tộc có một biểu hiện văn hoá khác 
nhau với những lễ hội truyền thống, phong tục tập quán riêng mang 
đậm đà bàn sắc dân tộc mình. Nhân dân trong xã có truyền thống 
lịch sử đấu tranh cách mạng anh dũng. Trong thời kì kháng chiến 
chống Pháp, xã Dân Tiến là vùng thuộc An toàn khu trong vùng căn 
cứ địa Việt Bắc. Trong xã có tới 12 di tích lịch sử văn hoá được 

kiêm kẻ, trong dó có 9 di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến. Xâ 
Dân Tiến có tổng số 12 xóm. Toàn xã có 5km đường liên huyện, 
4krn đường liên xã, 5km đường đã được rải nhựa. Mạng lưới điện 
trong xã còn chưa phủ khấp địa bàn. Hiện chỉ có 4 trên 12 xóm,
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thôn có điện lưới quốc gia, chiếm 20,2% tốnc số hộ trong toàn xã. 
Mạng lưới thông tin văn hoá cũng còn chưa phát triên : toàn xã chi 
có 400 chiếc ti vi và 1.120 chiếc radio [BTTN (2001), 2].

Qua việc tìm hiểu địa bàn xã Dân Tiến, chúng ta tháy rõ bức 
tranh về tình hình xã hội của một địa bàn cụ thể nữa. Tuy đều là 
những đơn vị hành chính thuộc huyện Võ Nhai nhưng tình trạng xã 
hội của hai nơi đã rất khác nhau. Từ đó, chúng ta có thể thấy môi 
trường hay cảnh huống ngôn ngữ ờ địa bàn một tỉnh, một huyện, 
thậm chí một xã rất sinh động, đa dạng. Đó là lí do để thấy răng 
cảnh huống ngôn ngừ ở đây hết sức phức tạp khi thực hiện nhiệm 
vụ giáo dục ngôn ngừ.

1.1.4. Tỉnh Bắc Kạn

1.1.4.1. vể địa lí tự nhiên

Tỉnh Bắc Kạn được thành lập lại từ tháng 1 năm 1997 (tách ra 
từ tỉnh Bắc Thái cũ). Những điều kiện tự nhiên của nó, vể cơ bản, 
cũng giống như phần địa lí của các huyện phía Bắc tỉnh Thái 
Nguyên nhưng nằm trên thềm cao của vùng Đông Bắc. Phía Bắc -  
Đông Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông -  Đổng Nam giáp tỉnh 
Lạng Sơn, phía Tây -  Tây Nam giáp Tuyên Quang và phía Nam 
giáp tỉnh Thái Nguyên. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 
4.705,54km2. So với những tỉnh khác, đất đai tỉnh Bắc Kạn cũng 
không rộng.

Trung tâm của tỉnh là thị xã Bắc Kạn nằm trên quốc lộ 3, cách 
Hà Nội 166km về phía Bắc. Với vị trí này, Bắc Kạn dường như ở 
vào vị trí trung tâm của vùng Việt Bắc. Tỉnh Bắc Kạn có hổ Ba Bể 
nằm ở phía Tây Bắc thuộc huyện Ba Bể là một thắng cảnh thiên 
nhiên nổi tiếng của vùng Việt Bắc. Hồ nước trong xanh bốn mùa,
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canh sãc thiên nhiên hùng vĩ và là noi có nhiều loài đỏng thực vậtcr* o

quý hi ốm.

1 .1 .4 .2 .  Đ ặ c  đ iể m  k in h  t ế  - x ã  hội

Theo con số thống kê hiện nay, dây là một tỉnh có số dân gần 
như ít nhất cả nước (chỉ với khoáng 280.000 người) nhưng lại có vị 
trí kinh tế văn hoá xã hội rất quan trọng ở địa bàn Việt Bắc. Tính 
quan trọng của nó thể hiện ở chỗ nơi đây là tỉnh gần như ở trung tâm 
của địa bàn, mang đầy đủ đặc điểm tự nhiên của khu vực và cũng là nơi 
hội tụ của nhiều thành phần dân tộc khác nhau của vùng Việt Bắc.

Về mặt hành chính, tỉnh Bắc Kạn có 122 xã phườns và thị trấn, 
trong đó có 103 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Là tỉnh đất không 
rộng, người không đông nhưng Bắc Kạn có tới 7 dân tộc thiểu số 
chính khác nhau cư trú. Đó là dân tộc Tày (với 149.459 người, 
chiếm trên 54,32% số dân trong tỉnh, cư trú trong 118 xã phường, 
thị trấn [HTH (2006), 83]). Tiếp đó là người Dao chiếm 9,45%, 
người Nừng khoảng 7,4%, người Sán Chay khoảng 0,26%, người 
Hoa và Mông khoảng 3%. Ngoài ra chưa kể tới 19% dân tộc Kinh 
cư trú và một sỏ lượng nhỏ người Sán Dìu, người Thái sinh sống trôn 
địa bàn.

Mỗi một dân tộc sinh sống trên địa bàn Bắc Kạn đều có những 
nét văn hoá truyền thông, những tập tục riêng của mình. Nhưng tất 
cả đều sống cộng cư, đan xen, đoàn kết gắn bó với nhau. Có những 
địa bàn thuộc một phạm vi nhỏ (ví dụ xã Nông Thượng) có tới 4 dân 
tộc cư trú xen lẫn vào nhau (Tày, Dao, Kinh, Hoa). Trong đó, người 

Tày vẫn luôn luôn chiếm số lượng dông hơn cả. Do thực te sống đan 
xen như vậy nên trạng thái song ngữ Tày -  một ngồn ngữ thiểu số 
khác hay Việt -  Tày là rất phổ biến. Chính vì thế, đây là một trong 
những lí do để người ta có thể nói rằng Bắc Kạn là một tỉnh điển
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hình của địa bàn Tày vùng Việt Bắc. Do đó, những nét văn hoá biếu 
hiện ở đây mang đậm dấu ấn của dân tộc Tày.

1.1.5. Tỉnh Lạng Sơn

1.1.5.1. Về địa lí tự nhiên

Lạng Son là một tỉnh miền núi phía Đông Bắc của Việt Nam. 
Tỉnh có biên giới tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Quảng Tây của 
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa dài 253km. Trong nội địa nó 
giáp ranh với các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Bắc Giang 
và Quảng Ninh.

Lạng Sơn ờ vào khoảng 106° -107°20 kinh Đông và 21°30- 
21°20 vĩ Bắc. Toàn tỉnh có 1 1 huyện, thị là : thị xã Lạng Sơn, các 
huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Tràng Định, Hữu 
Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, với tổng diện tích 
tự nhiên là 8187.25km2, trong đó diện tích đồi núi, rừng chiếm gần 
80%. Dân số tính đến ngày 1/1/1999 là 704.643 người, mật độ 86 
người/km . Địa hình của tỉnh nằm trong hệ sơn khối Hoa Nam - Bắc 
Sơn, Ngân Sơn - Lạng Sơn. Hệ thống sơn khối đá vôi nàm ở các 
huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Ván Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng với tồng 
diện tích ước tính !.500km2. Các huyện khác còn lại chủ yếu ỉà địa 
hình núi đất xen kẽ các thung lũng nhỏ, hẹp.

Lạng Sơn là tinh có cấu tạo địa chất lâu đời cách ngày nay hàng 
trăm triệu năm, những hoạt động trong quá trình kiến tạo về cơ bản 
là hoà nhập với toàn bộ khu vực Đông Băc của Việt Nam và Trung 
Quốc, đất đai Lạng Sơn chủ yếu là đất Feralit.

Địa hình Lạng Sơn tương đối phức tạp do nằm trong khu vực 
có nhiều biến đổi qua các âợt vận động về địa lí, địa chắt. Mật độ 
sông suối Lạng Sơn khá dầy với tổng chiều dài hơn 400km chia ra 
hai hệ thống chính là hệ thống sông Kì Cùng ở phía Bắc tỉnh và hệ
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thống sòng Thương ở phía Nam tình. Hệ thông sông Kì Cùng gôm : 
sông Kì Cùng dài 170km, sông Bang Giang dài 5km, sông Bắc Khê 
dài 30km (ngoài ra còn có hệ thống sông Lục Nam). Hệ thống sông 
Thương gồm sông Rồng dài 30km và sông Trung dài 52km. Ngoài 
ra ờ khăp các huyện thị còn có vô số các suối, ngòi, khe rạch chảy 
qua. Địa hình Lạng Sơn nhìn chung dễ thấv là đồi núi khe rạch (nên 
địa hình cao trung bình là 25 lm) trong đó có một sô ngọn núi cao 
có thể kể đến là đỉnh Mau Son (nóc nhà của xứ Lạng, cao 1.542m 
so với mặt biên), núi Khau Kiêng cao 1.107m, núi Khau Kheo cao 
81 lm, núi Khau Mẹ cao 800m v.v... Núi cao, suối sâu cũng là nét 
địa lí chính của vùng đất này. Ngoài ra, trong tình có nhiều cánh 
đông thung lũng tương đối rộng, thích họp cho việc thâm canh lúa 
nước như Thất Khê (Tràng Định), Bình Gia, Cao Lộc, Lộc Bình, 
Hừu Lũng. Những khu rừng nguyẽn sinh hiện nay vẫn còn được giữ 
gìn như ờ Hữu Liên huyện Hữu Lũng.

Độ nghiêng chung của địa hinh Lạng Sơn nghiêng về phía 
Đông Bắc. Do đó, khác với các hệ thống sông ngòi khác của Việt 
Nam hướng phân thuỳ thường chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam 
sông Kì Cùng phát nguyên từ Trung Quốc chảy qua Lạng Sơn và lại 
chảy ngược vê Trung Quốc. Theo các hướng chính của địa hình 
Lạng Sơn là Tây Bắc - Đông Nam và Tây Nam - Đông Bắc nên hầu 
hết nước mưa của tỉnh Lạng Sơn đều dồn về lòng máng Kì Cùng rồi 
chảy sang Trung Quốc. Nhìn chung độ nghiêng của Lạng Sơn 
nghiêng về lưu vực sông Tây Giang nhiều hơn về khu vực sông 
Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (phần giáp với tỉnh Bắc Giang). 

Đặc điêm địa hình riêng biệt như vậy cũng có sự ảnh hưởng không 
nhỏ đến khí hậu và thuỷ văn Lạng Sơn.

Mặc dù Lạng Sơn là tình nằm ờ núi có độ cao khá lớn, chế độ 
thuv văn tương đối khác biệt nhưng nhìn chung về khí hậu thì căn
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bàn không khác các tỉnh thuộc vùng Bấc Bộ. Thời tiêt vẫn có bôn 
mùa là mùa mưa, mùa khô, mùa nóng và mùa lạnh. Nói một cách 
khác, Lạng Sơn có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình từ 
17- 20°c. Mùa đông Lạnạ Sơn tương đối dài và khá lạnh, có thẻ kéo 
dài tới 5 tháng hoặc dài hơn. Nhiều năm nhiệt độ xuống thấp làm 
nước đóng băng (như tháng 1 năm 1918, tháng 1 năm 1995). Lượng 
mưa trunq bình hằng năm là 1400-1450mm với tông số ngày mưa là 
135 ngày, độ ẩm là 82% và rải đều trong năm. số  giờ nấng bình 
quân trong năm là 1.592 giờ. Chế độ khí hậu này rất thích họp với 
các loại cây trồng ỏn đới, á nhiệt đới và nhiệt đới, nhất là cây ăn quả 
và cây công nghiệp dài ngày như : quýt, mơ, trám, đào. hồng, lê, 
thông, chè....

Lạní* Sơn là một tỉnh thuộc miền đất cao so với các tỉnh đồngo  • • o

bằng Bắc Bộ. Độ cao này cũng là một trong những nhân tố tác động 
đến khí hậu Lạng Sơn. Trong điều kiện bình thường cứ tăng độ cao 
khoảng 200m so với mực nước biên thi nhiệt độ của không khí giảm 
10 bách phân. Đất Lạng Sơn cao trung bình trên 200m nên ôn độ so 
với các tỉnh trung du trong điều kiện nhất định đều thâp hơn 1 độ. 
Như vậy, về mùa hè do chế độ ôn đới nhiệt độ thấp hơn các tinh 
khác nên khí hậu của Lạng Sơn mát mẻ và dễ chịu.

Lạng Sơn là tỉnh ít mưa trong khu vực Bắc Bộ, nhưng mưa lớn 
cũng thất thường vào các tháng 5, 6, 7, 8 trong năm. Lí do là, theo 
số liệu của nha khí tượng thi trên một diện dài 250km từ đảo Cát Bà 
sang đến cửa biển Bắc Hải của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) các 
đám mây mưa đều bị đồi núi thuộc vòng cung Đông Triều và dãy 
núi Thập Vạn Đại Sơn - địa giới giữa hai tinh Quảnẹ Tây, Quàng 
Đông Trung Quốc cản lại. Mưa thường trút xuỏng khu vực từ Cái 
Bầu qua Bình Liêu sang Bắc Hải nên đây mới là khu vực mưa nhiều 
nhất, khoảng trung bình từ 2.500mm đến 3.000mm hằng năm. Phần
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còn lại thi đồ mưa vào khu vực từ Cát Bà qua Dinh Lập sang Long 
Châu, trung bình từ 2000 đến 2500mm. Do có đặc diêm như trên 
nên tinh Lạrm Sơn hâu như không bao 2 ÌỜ bị thiệt hại nhiêu vào• w • • •

mùa gió bão giống như các tỉnh trune du đồng bằng Bắc Bộ.

Lạng Sơn, như trên đã nói, là vùng ít mưa nhất ở Bắc Bộ nhưng 
do địa hình phức tạp, núi non chia cắt, dẫn tới sông suối uốn khúc, 
nhỏ hẹp, lắm thác ghềnh (ví dụ như ở Khánh Khê). Vì thế hễ có 
mưa là mực nước sông lên rất nhanh, có khi lên tới mấy chục mét 
với vận tốc thật khủng khiếp mà người ta gọi là lũ ống. Neu diện 
tích rừng vùng nào có độ che phủ dưới mức độ cho phép thì sẽ rất 
nguy hiêm cho người và súc vật ven sông. Những cơn lũ này lên 
nhanh và xuông cũng nhanh, có thể chỉ sau vài giờ đồng hồ gây hậu 
quả nghiêm trọng. Như vậy, tuy ít khi có bão to gió lớn nhưng lũ 
ônu lại là mối nguy hiểm luôn luôn rình rập địa bàn tinh Lạng Sơn.

1.1.5.2. Đăc điểm kinh tế xã hôi • •

Theo số liệu thống kê năm 2004 của Cục Thống kê Lạng Sơn, 
toàn tỉnh có 731.820 người, số  người này chia theo thành phần dân 
tộc là như sau :

Bảng 12 : Phân tích thành phàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn

7T Dân tộc Tổng số Tỷ lệ%

1 Nùng 314.444 42,96

2 Tày 262.856 35,91

3 Kinh 120.724 16,49

4 Dao 25.378 2,46

5 Sán Chay 4.138 0,56
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6 Hoa 2.250 0.34

7 Dân tộc khác 1.728 0,23

Như vậy, qua bảng thống kê trên chúng ta thấy Lạng Sơn là 
tỉnh có các dân tộc ít người chiếm số đông (chiếm tới 83,51% tống 
số dân cư của tỉnh). Đây là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh 
em. trong đó dân tộc Nùng là cư dân đông nhất, chiếm 42,96%, có 
mặt trong 203/223 xã của tỉnh ; dân tộc Tày có vị trí thứ hai, chiếm 
35,91% ; dân tộc Kinh chiếm 16,49%, đứng vị trí thứ ba ; dân tộc 
Dao chiếm 2.46%. Các dân tộc khác như dân tộc Hoa, dân tộc Sán 
Chay, dân tộc Thái, Mường, Ê đê, Sán Dìu... sổ lượng không nhiều 
hoặc chỉ có vài chục, vài trăm người.

So với cả nước cũng như so với một số tỉnh miền núi phía Băc, 
Lạng Sơn là một tỉnh có diện tích không lớn, dân số không đông và 
cũng bước vào thời kì đổi mới trong tình trạng nền kinh tế kém phát 
triển, có nhiều thiếu thốn và chưa kịp hồi phục trở lại sau chiến 
tranh biên giới. Song trong lịch sử cũng như trong hiện nay, Lạng 
Sơn vẫn luôn được coi là tỉnh có vị trí địa lí, kinh tế quan trọng 
không chỉ đối với vùng Đông Bắc mà còn cả với đồng bằng Sông 
Hồng và cả nước. Đặc biệt là từ cuối những năm 1980 trờ lại đây, 
khi nền kinh tế thị trường ngày càng mờ rộng, sản xuất và lưu thòng 
hàng hoá ngày càng phát triển, nhất là tù' khi quan hệ Việt - Trung 
bình thường hoá trở lại và mậu dịch bicn giới được chính thức mở 
cửa, thông thương, vị trí và vai trò của Lạng Sơn ngày càng nổi bật.

Hiện nay, do chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta với 
Trung Quốc, địa thế và vị trí kinh té ấy được bộc lộ đầy đủ hơn, 
sống động hơn và trỏ' thành một ưu thế nổi trội, một nguồn lực to 
lớn của sự phát triển mà không phải tỉnh vùng cao biên giới nào 
cũng có được. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tỉnh năm 1995
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đạt trên 345 tý đồng (theo giá cố định năm 1989), gấp 1,7 lần so với 
năm 1990 và tăng gần 21% so với năm 1993. Tốc độ tăng trường 
bình quân năm thời ki 1991-1995 đạt 1 1,5% cao hơn so với tốc độ 
tăng trường GDP của cá nước (8,2%/ năm) và của các tỉnh vùng 
Đông Bắc (khoảng 5,9%/năm) trong cùng thời kì. Những năm 
1997-1998, do tác động của khủng hoàrm kinh tế châu A và các 
nước trong khu vực cũng như do ảnh hường của thiên tai nên tăng 
trưỏnu GDP của cả nước bị giảm mạnh (năm 1998 chỉ ở mức 
5,83%) nhưng tăng trường GDP của Lạng Sơn (theo giá cô định 
năm 1994) vẫn đạt ở mức khá cao : năm 1997 là 10,3% và năm 
1998 là 10,6%. Công nghiệp, nồng nghiệp, dịch vụ và lâm nghiệp 
đêu có mức tăng trưởng bình quân cao hơn so với tăng trưởng bình 
quân của cá nước.

Năm 1995 so với năm 1990, GDP bình quân đầu người của tỉnh 

tăng 2,5 lần, từ 69,2USD/người/ năm lên 173,7 USD/người/năm. 

Năm 1998 GDP bình quân đầu người (theo giá cố định năm 1994) 

đạt trên 2.1 triệu đồng, tăng 1.28 lần so với năm 1995. GDP nông 

nghiệp, lâm nghiệp tăng từ 122 tỷ đồng năm 1990 lên 165,8 tỷ năm 

1995 (tăng 35,9%) và năm 1998 đạt 845,417 tỷ tăng 21,6% so với 

năm 1995. Giá trị tổng sàn lượng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản bình 

quân năm thời kì 1991-1995 (theo giá cố định năm 1998) tăng 25% 

so với bình quân năm thời ki 1986-1990 và gấp 1,5 lần so với giá trị 

sản lượng bình quân thời kì trước đồi mới 1981 - 1985.TỪ năm 

1990 đến 1995 giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 2,6 

lần ; GDP tăng 2,1 lần. Năm 1998, GDP công nghiệp và xây dựng 

tiếp tục tăng trưởng 12,7% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 

tăng 14,5%. Trong đó công nghiệp quốc doanh địa phương tăng 

72,6%, công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 1,08%. Những năm gần

73



đây, tuy chưa có sô liệu tông kẻt, nhưng với những gi đã thấy trong 

thập kỷ trước, rõ ràng nên kinh tế Lạng Sơn là một vùng kinh tế có 

điều kiện năng động và phát triển.

Bên cạnh nhũng chuyển biến to lớn, tích cực nói trên, nền kinh 
tế Lạng Sơn bộc lộ không ít những hạn chế và khó khăn. Kinh tế 
tinh vẫn dựa chủ yếu vào nông -  lâm nghiệp. Cơ cấu kinh tế tuy có 
sự chuyên dịch một bước theo hướng tích cực nhưng mức độ 
chuyển dịch chậm. Ở nhiều vùng nông thôn, cơ cấu kinh tế truyền 
thống còn tồn tại khá đậm nét. Công nghiệp và xây dựng chưa phát 
triên tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng to lớn của nó và mới 
chi chiêm 10,62% trong tổng cơ cấu GDP của tỉnh (số liệu năm 
1998), thấp hơn nhiều so với tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu 
GDP cả nước (32,7%) và nhiều địa phương khác. Đầu tư xây dựng 
cơ bản và kêt câu hạ tâng kinh tế - xã hội tăng nhanh nhưng vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu của tăng trường và phát triển kinh tế 
trên địa bàn, nhất là trong điều kiện quan hộ với Trung Quốc như 
hiện nay. ơ  một sô nơi nhất là nông thôn, vùng cao, vùng xa việc 
giao thông đi lại, thông tin liên lạc, cung cấp điện và các dịch vụ 
công cộng còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ công nghệ và thiết bị 
kỹ thuật trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
chậm đổi mới và đang có nguy cơ lạc hậu so với vêu cầu tăng 
trưởng, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế chung.

Chính vì vậy, trong nhiều năm đổi mới, cùng với những chuyến 
biến tích cực, mạnh mẽ cùa nền kinh té đất nước và kinh tế xà hội 
của tinh, đời sống vật chất văn hoá của dồng bào các dân tộc ở  Lạng 
Sơn từng bước được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Cụ thể, có gần 
57% hộ dân cư trong tinh có thu nhập từ trung binh trở lên, trong đó 
có 6,3% số hộ giàu có. 0  các thị xã, thị trấn khu công nghiệp và 
trung tâm thương mại - dịch vụ tỷ lệ hộ giàu chiếm 30%, loại khá
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và trung bình chiêm 60%. Tuy vậy. toàn tinh vẫn có tới 24% hộ 
imhèo (tronu đó có tới 6.87% hộ rất nuhòo), tỷ lệ hộ rmhèo ở khu 
vực nỏnu thôn cao hơn. chiêm 27,6% và nhữne hộ rât nghèo ở địa 
bàn này chiếm gân 8%.

Trong bức tranh kinh tế như vặv, tình hình giáo dục của Lạng 
Sơn là như sau: Theo tài liêu thốns kê năm 1994. 100% số xã, 
phường trong tỉnh đã có trường tiều học ; 56,8% số xã có trường 
THCS ; 28% số xà có nhà trẻ, lóp mẫu giáo. Nhiều trường hợp 
trườnÍZ học được xâv dựng mới, kê cả các xă các bản vùng cao, 
vùng sâu. So với năm 1990, số trường học troníi khoá 1997-1998 
tăne từ 236 lên 292 trường ; số lớp học từ 3.854 lên 6.466 lớp (tăng 
1,7 lần). Số học sinh đi học tăng 1.7 lần, từ 107,1 nghìn trong năm 
1990 lên tới 183,2 nghìn vào năm 1997. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuôi 
đến trường tăng từ 75% (1991) lên 94% năm 1998. Chất lượng giáo 
dục được nâng cao, tỷ lệ học sinh lưu ban, bò học giảm, số  học sinh 
trung học vào các trường nội trú, trường trung học hướng nghiệp 
dạy nghề, trường đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ... ngày càng tăng 
nhiêu hơn. Năm 1991 sô học sinh trung học tăng 2.4 lần so với năm 
1990 và số học sinh trong các trường trung học hướng nghiệp, dạy 
nghe tăng 7 lân so với năm 1993. Từ năm 1997, Lạng Sơn đã hoàn 
thành phô cập giáo dục và xoá mù chữ. Hiện nay ngành học phô 
thông hiện có tổng số 289 trường, với 6.293 lớp và 172.450 học 
sinh. Riêng các trường PTDTNT dành cho con em các dân tộc đã có 
5 trường, 43 lớp và 1.222 học sinh, c ấ p  tiều học có 4.986 lớp với 
127.511 học sinh và 4.544 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Trung học 
phô thông có 183 lớp với 7.586 học sinh và 375 giáo viên. Như vậy, 
có thề thấy bức tranh giáo dục của tỉnh cũng tăng theo bức tranh 
tăng trưởng của kinh tế.

1.1.6. Đôi nét về tỉnh Cao Bằng

1.1.6.1. về địa lí tự nhiên
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Cao Băng là tinh biên giới phía Bẳc có diện tích tự nhiên là 
6.69 lkm 2. Phía Bắc và phía Đông của tinh giáp khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với đường biên giói dài 31 lkm. 
Phía Tây giáp tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, phía Nam giáp hai 
tình Bắc Cạn và Lạng Sơn. Đây cũng là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc 
cùa Việt Nam.

Cũng giống như Hà Giang và Bắc Cạn, địa hình tự nhiên của 
Cao Bằng là những dãy núi đá vôi xen lẫn núi đất trùng điệp chạy 
theo hướng Tây Bắc -  Đông Nam. Vùng núi sát đường biên có độ 
cao trung bình từ 600 -  1300m so với mực nước biển. Rừng và núi 
chiếm hơn 90% diện tích toàn tình và chia làm ba tiểu vùng là tiểu 
vùng phía Đông (chủ yếu là núi đá), tiểu vùng phía Tây (núi đá xen 
lẫn núi đất) và tiểu vùng Tây Nam (chủ yếu là núi thấp và rừng 
rậm). Sông suối chằng chịt như sông Gâm, Bằng Giang, Bắc 
Vọng... Vì thế giao thông đi lại trong địa bàn hết sức phức tạp.

Cao Bằng là một tỉnh có khí hậu hai mùa khắc nghiệt, về cơ 
bản, vùng đất này chỉ có hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Đây là 
nơi hứng gió mùa Đông Bắc tràn sang vào mùa Đông và là nơi đón 
gió mùa Đông Nam vào mùa hè. Tuy nhiên, lượng mưa ở đây tương 
đối thấp (khoảng từ 1000 -  1900 mm/năm) nên ảnh hường đến sự 
phát triển nông nghiệp, ngành kinh tế chính của tinh.

1.1.6.2. Đặc điểm kinh tế -  xả hội

Theo số liệu thống kê năm tháng 4-1999, dân số của Cao Bằng 
là 494.742 người. Tình hình cụ thể là như sau :

Bảng 13 : Thành phần dân tộc của tỉnh Cao Bằng

STT Dân tộc Số người Tỷ !ệ%

1 Tày 208.882 42.6

2 Nùng 161.134 32.9

3 Dao 47.208 09.6
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STT Dân tộc Số người Tỷ lệ%

4 Mông 41.437 08.4

5 Kinh 22.956 04.7

6 Dân tộc khác 8.768 01.8

Tổng cộng 494.742 100

Như vậy, có thê khăng định Cao Băng là một tình dân tộc miên 

núi điền hình, trong đó chủ yếu là người Tày và người Nùng 

(75.5%). Sau đó là người Dao, người Mông, người Kinh, người Sán 

Chay v.v... nhưng sô lượng không nhiều. Vì thế người ta cũng có 

thê nói Cao Băng là một tinh của người Tày, Nùng.

ơ  địa bàn nhỏ hơn, ví dụ huyện Hoà An, thành phần dân tộc về 

cơ bản tuy cũng giống như địa bàn toàn tỉnh nhưng có nhũng khác 

biệt tương đối quan trọng. Neu như ở địa bàn toàn tỉnh, người Kinh 

vẫn còn hiện diện trên 4% thì ở đây họ hầu như không có mặt với tỉ 

lệ như thế nữa. Hay như, ờ I loà An, số người Mông cư trú có số 

lượng cao hơn người Dao và họ cư trú chủ yếu ở những xã có địa 

hình cao. Trong khi đó, người Tày và người Nùng sống xen kẽ với 

nhau nhưng nằm ven những thung lũng thấp. Bảng phân tích số liệu 

sau dây ờ Hoà An cho chứng ta thấy rõ điều đó :

Bàng 14 : Thành phần dân tộc ở  Hoà An, tỉnh Cao Bằng

STT Dân tộc Số người Tỷ lệ%

1 Tày 46.698 65.0

2 Nùng 17.469 24.3

3 Mồng 3.049 04.2
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4 Dao 1.321 01.8

5 Các dân tộc khác 3.270 04.6

Thị xã Cao Bằng là trung tâm kinh tế xâ hội của tình. Thị xã 
này nằm trên đường quốc lộ số 3, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 
272km về phía Bắc. Tuy nhiên, mặc dù chi có một khoảng cách 
không xa như vậy nhưng giao thông đi lại vẫn chưa thuận tiện như 
những tinh khác. Chính vì vậy, Cao Bằng vẫn được coi là một tỉnh 
dân tộc miền núi hẻo lánh.

1.2. Đăc điếm vấn đê cảnh huống ngôn ngữ vùng Viêt Bắc

Từ những mô tả ờ trên, khi thì ở phạm vi một tinh hay một 

huyện, khi thì trong phạm vi của một xã hay một thị trấn, chúng ta 

có thể rút ra một vài nhận xét chung về cành huống ngôn ngũ' ở  địa 

bàn Việt Bấc này. Mặc dù còn có địa bàn nhũng tình như Cao Băng 

hay Bắc Cạn vẫn còn chưa có đầy đủ thông tin hoặc thông tin còn 

chưa chi tiết như những tỉnh khác nhung những khái quát ở đây, 

theo đánh giá của chúng tôi, vẫn có giá trị cho toàn khu vực Việt 

Bắc. Bời vì, như nội dung đã trình bày trong các tỉnh Hà Giang, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên hay Lạng Sơn, dù địa bàn từng tỉnh có 

những nét khác nhau về điều kiện tự nhiên và điều kiện xă hội, 

chúng ta vẫn nhận thấy có những nét rất chung giữa các tỉnh ấy. 

Những nhận xét mà chúng tôi khái quát dưới đây là nhận xét nhìn từ 

góc độ sử dụng và giáo dục ngôn ngữ, vấn đề chính yếu mà chuyên 

luận này quan lâm.
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1.2.1. Đục điểm th ứ  nhất

Vân đẽ thử nhât mà chúng tôi muôn nêu len là dù nhìn ờ khía 

cạnh nào, cảnh huống ngôn ngữ ờ vùng dân tộc thiêu sô Việt Bắc 

cũng là canh huóng đa niỊỏn ngữ đan xen. Sự đan xen ở đây vô 

cùng phức tạp, biêu hiện ở nhiều nội dung khác nhau, ở những mức 

độ khác nhau. Vì thê, cảnh huông này cũng tác động dến vấn đề sử 

dụng và giáo dục ngôn ngữ ờ những mức độ rất khác nhau.

Trước hêt chúng ta đêu de dàng nhận thây răng cảnh huống đa 
ngôn ngữ đan xen xảy ra không chỉ trên địa bàn một tỉnh, một 
huyện mà ngay trong một xã, thậm chí ngay trong một làng hay một 
bản. Đồng thời cảnh huống đa ngôn ngữ đan xen không chỉ là song 
ngữ đơn tuyen (chì thuần tuý có hai ngôn ngữ như nhau ở nhũng 
trường khác nhau) mà là vừa đa ngừ, vừa đa chiều (đan xen nhiều 
ngôn ngữ khác nhau) và ờ nhũng cấp độ rất khác nhau. Có thể nói 
tình trạng đan xen này gây ra rât nhiêu nhũng hệ quá sử dụng và 
giáo đục ngôn ngữ rất phức tạp.

Hệ quà đầu tiên mà chúng ta có thể nhắc đến là, chẳng hạn, 
trong địa bàn vùng dân tộc Việt Bắc này hầu như hiếm có một nhà 
trường có môi trường đơn ngừ, hay song ngừ thuần tuý. Có thể nói 
đây là một đặc điểm môi trường ngôn ngữ gây ra nhiều phiền toái 
nhât cho việc quản lí giáo dục nói chung và quản lí giáo dục ngôn 
ngữ nói riêng. Có lẽ cũng vì thế mà trong thực tế có những nhà 
trường phải chọn giải pháp song ngữ đơn tuyến và vì vậy nó gây ra 
sự "phàn cảm” cho những học sinh thuộc các dân tộc khác nhau khi 

tiếp nhận giáo dục ngồn ngữ.

Một hệ quả nữa mà chúng ta có thể thấy là đôi khi trong một 
phạm vi địa lí không rộng, tình hình sử dụng ngôn ngữ của đồng 
bào các dân tộc thiểu sổ cũng chồng chéo nhau. Chẳng hạn, trong
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một tinh có thể ỏ' địa bàn của huyện này ngôn ngữ thường dùng của 
cộng đồnu CƯ dân là ngôn ngừ A, nhưng chuyển sang một huyện 
bên cạnh, cộng đồng dân cư lại sử dụng ngôn ngừ B là ngôn ngừ 
thông dụng. Chính vì vậy, trong việc kế hoạch hoá giáo dục ngôn 
ngừ, người ta rất khó có được một cơ sờ hay một yêu cầu chính xác 
nếu thiếu đi những nghiên cứu cơ bản. Mà điều này dường như là sự 
thiếu vắng thường trực ờ những cơ quan quản lí và hoạch định kế 
hoạch giáo dục neôn ngữ. Do đó, phần nhiều những gì người ta làm, 
nhũng gì mà người ta xây dựng Mkế hoạch" đều xuất phát từ chủ 
quan của cá nhân người được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đó. 
Có thể nói, hệ quả tác động vào vấn đề giáo dục ngôn ngữ của tình 
trạng cảnh huống ngôn ngừ đan xen ở địa bàn là không hề đơn giản.

Cùng với tính phức tạp trong không gian địa lí như vừa phân 

tích sơ bộ ở trên, người ta cũng có thể thấy tính phức tạp cùa nhu 

cầu sử dụng ngôn ngữ của cư dân trong môi trường đan xen ngôn 

ngữ. Sự khác nhau về vai trò xã hội của tiếng mẹ đẻ các dân tộc 

trong điều kiện đan xen chi phối nhu cầu tiếp nhận ngôn ngữ rất 

khác nhau của cùng một cộng đồng cư dân trên cùng một địa bàn. 

Điều dó sẽ thể hiện ở chỗ, dân tộc này ưu tiên tiếp nhận ngôn ngữ 

A, còn dân tộc khác lại ưu tiên tiêp nhận ngôn ngữ B. Trong cùng 

nhu cầu tiếp nhận ngôn ngữ A chẳng hạn, người này có nhu cầu tiếp 

nhận ờ mức cao nhất, người kia lại chi có nhu cầu tiếp nhận ở mức 

độ vừa phải v.v... và v.v... Có thể nói tác động thứ hai của cảnh 

huống ngôn ngữ đan xen cũng không kém phần phức tạp như tác 

động thứ nhất.

Như vậy, nhìn bề ngoài tưởng chừng như môi trường đa ngôn 
ngữ trong một quốc gia đa ngôn ngừ như nước ta có ảnh hường 
không nhiều đến giáo dục ngôn ngữ, nhưng do tính chất đa ngôn
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ngừ đan xen, tình hình rõ ràng phức tạp hơn rất nhiêu. Trong thực 
tế, nếu chúng ta chưa làm rõ dược bàn chất của sự đan xen ấy ờ 
từng địa bàn cụ thể, chủng tôi nghĩ rằng những triền khai của chúng 
ta trong tô chức giáo dục ngôn ngữ tât nhiên sẽ tiêm ân những thât 
bại. Và vấn đề ờ đây rõ ràng tác động mạnh mẽ đến mặt kỹ thuật 
của hoạt động giáo dục ngôn ngừ, do đó nó phải là môi quan tâm 
hàng đầu của những người chịu trách nhiệm tố chức hoạt động xã 
hội này.

1.2.2. Đặc điểm thứ hai

Những trình bày ở mục 1.1 về môi trường hay cảnh huống ngôn 
ngữ trong địa bàn Việt Bắc đã cho phép chúng ta nhận biết một 
nhận xét thứ nhất liên quan đến đến đặc điểm ngôn ngữ. Cùng với 
nó, ở đây chúng ta cũng nhận thấy một đặc điểm khác nữa mang 
tính chất thuần tuý xã hội nhưng, theo chúng tôi, tác động không 
nhỏ đến hoạt động giáo dục ngôn ngũ1, nhất là giáo dục ngôn ngữ 
trong nhà trường. Bởi vì về mặt bản chất, hoạt động ngôn ngừ là 
một hoạt động xã hội của con người nên nhìn nhận nó trong mối 
liên quan đến đặc điểm xã hội là điều cần thiết và hữu ích.

Theo chúng tôi, những gì đã phân tích ở trên về cành huống 
ngôn ngữ cho phép chúng ta rút ra một nhận xét quan trọng. Đó ià 
địa bàn vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc là một địa bùn cỏ trình độ 
kinh tế, xã  hội kém phát triển so với những vùng lãnh thổ khác. Đặc 
điểm của cảnh huống ngôn ngừ thứ hai, chắc chắn sẽ có những tác 
động mang tính chi phối nhiều hoạt động giáo dục ngôn ngừ với 
mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của địa bàn này.

Thứ nhất, chúng ta cỏ thể thấy rằng khi rnà đời sống vật chất 
kém phát triển thì ưu tiên đầu tiên của người dân sẽ là kiếm sống. 
Chính ưu tiên này làm mờ đi mọi nhu cầu cũng như khả năng thực
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tế của cư dân trona hoạt động sử dụriR và giáo dục ngôn ngữ. Đứng 
trước sự mờ đi của vấn đề, người có trách nhiệm tổ chức hoạt động 
giáo dục ngôn ngữ thường không nắm bắt được nhu cầu đích thực 
trong giáo dục ngôn ngừ của cộng đồne cư dân. Đương nhiên, trong 
một tình trạng như vậy người ta hoặc bỏ qua nhu cầu đích thực, 
hoặc hướng hoạt động của mình theo một hướng khác đơn giản hơn, 
dễ xử lí hơn. Trong hoạt động thực tế ở địa bàn dân tộc miền núi, 
chúng tôi đã gặp không ít những thái độ xử lí như thế. Có thể khi 
kinh tế xã hội còn chưa phát triển, cách xử lí ấy chưa bộc lộ những 
sai lầm cùa nó. Nhung từng bước khi kinh tế xã hội phát triển, sự 
thiếu họp lí sẽ dần dần hiện hữu. Chúng tôi nghĩ rằng, đây có lẽ là 
tác động đầu tiên cần nhắc đến của đặc điểm môi trường ngôn ngữ 
mà chúng ta đang phân tích.

Tác động thứ hai liên quan đến bàn thân cộng đồng cư dân. Do 
kinh tế xã hội kém phát triển, ưu tiên của họ là vấn đề phát triển 
kinh tế trước mắt. Họ không thấy được mối liên hệ giữa phát triển 
ngôn ngữ với phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, cư dân có thể bò học, 
có thê học nửa cliúng, có thể chỉ chọn học ngôn ngữ này mà không 
học ngôn ngữ kia. Biểu hiện của những hiện tượng vừa nói trên rất 
đa dạng.

Chẳng hạn. sự khó khăn về đời sống kinh tế xã hội làm cho một 
sô nhất định ngưòi dân tộc không coi việc học hành là quan trọng. 
IIọ dành toàn bộ thời gian cho việc kiếm sống và không chú ý gì 
đến chuyện học hành. Những người thuộc nhóm này thường là 
những cư dân thuộc vùng sâu, vùng xa, nơi đáng lẽ ra phải được ưu 
tiên tiếp nhận giáo dục. Hay như có một bộ phận dân cư chỉ đi học 
đến một mức độ nào đó vì họ cho rằng chỉ cần "xoá mù chữ" là đủ. 
Hoặc có những bộ phận chỉ tiếp nhận việc giáo dục tiếng phổ thônẹ 
phục vụ cho mục đích của bản thân mình. Những người này sẽ
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khônu quan tâm đến vấn dẻ giáo dục tiêng mẹ đẻ của dân tộc, thậm 
chí còn cho răng hoạt động này không mang lợi ích gì.

Đặc điêm môi trường ngôn ngũ' thứ hai này tác động đên hoạt 
động giáo dục ngôn ngữ ở một bình diện khác. Theo chúng tôi, nỏ 
tác động đến toàn xã hội chứ không riêng gi chì những người tổ 
chức hoạt động này. Do đó, muôn khăc phục những hệ quả tiêu cực 
do nó đem lại, phải làm thế nào cho cà người tổ chức lẫn người tiếp 
nhận giáo dục ngôn ngữ cùng họp tác loại trừ nhân tố tiêu cực một 
cách đông thời. Thiêu đi sự họp tác giải quyết của cả hai phía, hoạt 
động giáo dục ngồn ngữ trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số nói 
chung, ở địa bàn Việt Bắc nói riêng khó có thể thành công.

Những đặc điểm về cảnh huống ngôn ngữ vùng Việt Bắc như đã 
phàn tích là rất quan trọng. Nó tác động đến việc sử dụng ngôn ngữ 
của một sô dân tộc thiểu số trong địa bàn và do đó nó cũng sẽ tác 
động vào hoạt động giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Bắc. 
Nhiệm vụ của chúng ta là từ sự hiểu biết thực tế đó, tổ chức hoạt 
động giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường sao cho đáp ứng được bản 
chất của vấn đề là hoạt động giáo dục ngôn ngữ sẽ tạo điều kiện 
phát triển vùng dân tộc thiểu số, góp phần phát triển bền vững đất 
nước ta.

II. TÌM HlỂu NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN LIÊN QUAN 
ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÀ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ Ở 
NHÀ TRƯỜNG CÓ HỌC SINH DÂN TỘC THlỂu s ố

Như dã phân tích ở trên, hoạt động giao dục ngôn nsừ trong nhà 
trường là một hoạt động mang tính xã hội. Vì thế, người ta không 
thể tổ chức các hoạt động này một cách tuỳ tiện mà phải trên cơ sở 
một định hướng chính sách xã hội và phù hợp với bản chất xã hội
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của nơỏn ngữ. Thực ra, nhìn một cách cụ thể, những định hướng này 
cũnơ là mỏi trường hay cảnh huống ngôn ngữ nhưns là môi trường 
do con nsười quy định, chịu sự chi phối hay quản lí xã hội của Nhà 
nước. Cho nên nó bao giờ cũng mang tính lịch sử cụ thể. Nhiệm vụ 
của chúng ta là phải nhận biết tính lịch sử (tức là sự thay đổi theo 
hoàn cảnh xã hội) của môi trường đó để có cơ chế tổ chức giáo đục 
cho thích ứng.

2.1. Luận cứ đế xác định tính lí luận • • •

Theo chúng tôi, một trong những vấn đề làm nên cảnh huống 
xã hội mà chúng ta cần xem xét là chính sách của Nhà nước.

2.1.1. Chủ nghĩa Mác - Lénin với vấn đề ngôn ngữ các dân tộc 
thiểu sô

Ở nước ta, mọi hoạt động của Nhà nước, của xã hội khồng thể 
tách rời chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam vì chính sách của 
Đảng là những định hướng cơ bản cho sự phát triển xã hội. Điều đó 
đã được thể hiện trong quá khứ, đang được thực hiện ở hiện tại và cả 
trong tươns lai phát triển của đất nước.

Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy chủ 
n^hĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi 
hoạt độns của mình. Nhữn£ vấn đề dân tộc, những chính sách xây 
dựns và phat triển đất nước luồn xuất phát từ lí luận của chủ nghĩa 
Mác - Lênin và định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi mà 
chúng ta giành được từ khi có Đảng đã chứng minh điều ấy. Đó là lí 
do giải thích vì sao khi chúnẹ ta đề cập đến vấn đề lí luận của sự 
phát triển đất nước lại phải đề cập đến quan điểm của Đảng và Nhà 
nước. Vấn đề giáo dục ngôn ngữ dân tộc ở vùng miền núi cũng 
không nằm ngoài thông lệ đó.
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Trong một tài liệu nshiên cứu trước đây. chúiiiỉ tói đã chì ra 
1'àns "là một nhà tư tưởng, Lênin cũne như các triết gia khác rấtc o V, c

quan tâm đến mặt bản chất của ngôn rmữ trong mối quan hệ biện 
chứng trực tiếp hoặc gián tiếp với tư duy và thực tại khách quan. Sự
quan tâm của Lênin đối với ngôn ngữ không phải chi vì bản thân
ngón ngữ là một đối tượng của triết học mà với Lcnin, diều quan 
trọnạ khônq kém là ngôn ngữ gắn bố rất chặt chẽ với các vấn dê dân 
tộc , các vấn đê vùn lìoá và nhiêu vấn dể xã  hôi khúc. T rong  chiến 
lược cách mạng của Lênin, những vấn đề mà ngày nay chúng ta gọi 
là chính sách ngôn ngữ đã được hình thành và trở thành bộ phận hữu 
cơ của học thuyết Mác - Lênin vào những năm đầu thế kỉ XX. Sự 
quan tâm của Lênin đối với ngốn ngữ thể hiện rõ trong những vấn 
đề về quan hệ ngôn ngữ giữa các dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc 
về mặt ngồn ngữ, việc sử dụng tiếng nói của các dân tộc trong việc 
truyền bá các tư tưởng, học thuyết chính trị chân chính, quyền được 
sử dụng và thụ hưởng giáo dục ngồn ngữ. Chúng ta biết rằng Lênin, 
nhà lí luận thiên tài của chủ nghĩa Mác - Lênin, đã kế thừa những tư 
tưởng vĩ đại của Mác và Ảng ghen, đã hoàn thiện nó trong một điều 
kiện xã hội mới và là người có nhiểu ý kiến hơn cả về vấn đề dân tộc 
và chính sách ngôn ngữ dân tộc" [TTD (2004), 23, 24]. Điều này có 
nghĩa là khi xem xét tư tưởng của nhà lãnh đạo cách mạng này, 
cũng có nghĩa chúng ta phát hiện mối liên hệ bản chất giữa ngôn 
ngữ đối với sự phát triển xã hội. Trong tài liệu vừa nhắc đến [TTD 
(2004)], chúng tôi đã phân tích cặn kẽ tư tưởng của Lênin bao gồm 
những ý chính sau đây :

Thứ nhất, theo ý kiến của Lê nin, trước hết ngổn ngữ có vai trò 
quan trọng trong việc đoàn kết các dân tộc ở một quốc gia đa dân 
tộc. Ở một quốc gia đa dân tộc, muốn quốc gia đó được phát triển, 
người ta không thể không đặt ra vấn đề đoàn kết dân tộc. Bởi vì
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đoàn kết dân tộc là một sức mạnh nhằm giải quyết những trì trệ của 
xã hội kém phát triển. Đây cũng là tư tưởng của Đảng khi nắm vai 
trò lãnh đạo để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá. Vì thế, đoàn kết dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc 
không chỉ là nhu cầu, mục tiêu mà còn là biện pháp để phát triển 
đất nước.

Thứ hai, đối với Lênin, quyền sử dụng tiếng mẹ đẻ của các dân 
tộc tronẹ một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ là một quyền bất 
khả xâm phạm. Trong một quốc gia đa dán tộc, việc phát triển tiếng 
mẹ đẻ của các dán tộc thiểu số có một vai trò cực kì quan trọng. 
Người viết " Nhân dân có quyền học bằng tiếng mẹ đẻ, mỗi cóng 
dân có quyền phát biểu bằng tiếng mẹ đẻ trong các cuộc họp và ở 
các cơ quan xã hội cũng như các cơ quan Nhà nước" [LN 
(1998),40]. ở  đây, như vậy, Lênin khẳng định một cách dứt khoát 
rằng mỗi dân tộc có quyền được tiếp nhận giáo dục bằng tiếng mẹ 
đẻ của họ. Và đây phải là một quyẻn thiêng liêng của mỗi một dân 
tộc trong một quốc gia đa dân tộc. Điều này cũng có nghĩa là cùng 
với quyền lợi phải được tiếp nhận giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ, các 
dân tộc thiểu số cũng phải được sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình trong 
các môi trường hay hoàn cảnh sử dụng ngôn ngữ khác của xã hội. 
Đó có thể là trong hội họp (tất nhiên, các cuộc hội họp ở đây được 
hiểu là có sự góp mặt của nhiều dan tộc khác nhau) để bày tỏ ý kiến 
của mình. Đó là quyền dùng tiếng nói của mình trong các tổ chức xã 
hội hay cơ quan Nhà nước mà ngôn ngữ thường dùng là ngôn ngữ 
của dân tộc không phải là tiếng mẹ đẻ của họ. Như vậy, đối với 
Lênin, không có một lí do mà trong một quốc gia đa dân tộc lại 
không tôn trọng quyền được sử dụng tiếng mẹ đẻ của các dân tộc 
khác nhau trong đời sống hằng ngày, trong hoạt động giáo dục và 
trong hoạt động xã hội. Điều đó chỉ phản ánh trình độ văn minh của

86



một xã hội và phản ánh tính dân chủ cao của một quốc gia đa 
dân tộc.

Có thể nói, qua cách đặt vấn đề do Lênin nêu ra, chúng ta nhận 
thấy một cách rõ ràng rằng dù nhìn ở khía cạnh nào, sự phát triển xã 
hội của một quốc gia đa dân tộc cũns phải gắn liền với chính sách 
bình đẳng ngôn ngữ. ơ  đây ngôn ngữ mẹ đẻ của các dán tộc khác 
nhau phải được dôi xử  như nhau trong sử  dụng, phải được bình dẳng 
như nhau trong giáo dục. Nói một cách khác người ta không xử lí, 
khỏns giải quyết như thế thì vấn đề đoàn kết các dân tộc trong quổc 
gia đa dân tộc không được tôn trọng, vấn đề bình đẳng các dân tộc 
trong một xã hội khồng được thực hiện và lúc đó chúng ta không thể 
nào có được một xã hội dân chủ đích thực. Đây cũng chính là những 
động lực thúc đẩy sự phát triển của một xã hội nói chung và đặc biệt 
là trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta mong muốn xây dựng.

Vấn đề thứ ba mà Lênin nêu ra là về Iĩìối quan hệ giữa ngốn 
ngữ quốc gia và ngốn ngữ thiểu số trong quốc gia đa dân tộc, đa 
ngôn ngữ. Khi nghiên cứu tư tưởng đó của Lênin, chúng ta nhận 
thấy nó trong quan niệm của Người về vị trí của tiếng Nga trong xã 
hội thuộc cộng đồng Nga thời bấy giờ. Xuất phát từ tư tưởng bình 
đẳng về ngôn ngữ, Lênin luốn luồn đặt vị trí của tiếng Nga trong sự 
"ngang hàng" đối với những ngôn n^ữ thiểu số khác cho dù trong 
cộng đồng, tiếng Nga là ngôn ngữ của đa số cư dân gần như áp đảo 
cả về dân số lẫn kinh tế. Để thể hiện sự bình đẳng này, người ta phải 
tránh vấn đề độc quyền ngôn ngữ. Cụ thể ở đây, trong điều kiện của 
cộng đồng thuôc Nga, không cần dành cho tiếng Nga môt đăc quýền 
riêng nào, nhất là nếu đặc quyền ấy được núp dưới danh hiệu là 
ngôn ngữ "quốc gia". Người giải thích rằng phải làm sao để người 
dân xuất phát từ nhu cầu kinh tế, qua đó nhữns công dân thuộc cộng 
đồng Nga có tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Nga sẽ dễ dàng đạt tới
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chỗ hiểu được nhau, trao đổi với nhau. Ở đây, Người nhấn mạnh 
rằng chính lí do kinh tế  mới là lí clo làm cho tiếng Nga cố th ể  trở  
thành công cụ giao tiếp chung của mọi dân tộc trong xã  hội Nga 
được hay không. Nói một cách khác, bình đẳng về kinh tế chính là 
cơ sở cho sự bình đẳng về ngôn ngữ.

Biểu hiện của sự bình đẳng giữa ngôn ngữ quốc gia và ngôn 
ngữ thiểu số là các dân tộc khác nhau tự giác thừa nhận vai trò của 
ngồn ngữ quốc gia. Đối với Lênin, Người có một cách nhìn biện 
chứng mà theo chúng tôi luôn luôn cập nhật trong thời đại chúng ta. 
Đó là tư tưởng phản đối dùng áp lực để cưỡng bức, tạo nên một vị trí 
nào đó trong xã hội cụ thể cho một ngôn ngữ nhất định. Theo kinh 
nghiệm của chúng tôi đây là vấn đề hết sức tế nhị, hết sức quan 
trọng khi chúng ta xây dựng một chính sách ngôn ngữ cho một quốc 
gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ như ở nước ta. Có thể nói trong một 
quốc gia đa dân tộc, khồng thể không công nhận tư cách quốc gia 
của một ngôn ngữ nào đó. Nhưng sự công nhận ấy dứt khoát khỏng 
thể xuất phát từ một sự áp đặt (mà sự áp đặt ấy có thể biểu hiện 
bằng cách giành cho nó một ưu tiên đặc biệt) mà phải xuất phát từ 
vai trò thực tiễn phát triển xã hội của ngôn ngữ. Và ở đây, chúng tôi 
xin nhấn mạnh theo Lênin, nền kinh tế  phát triển s ể  giữ một vai trò 
quyết định. Vì thế, việc để các dân tộc trong một quốc gia đa dân 
tộc thừa nhận vai trò ngôn ngữ quốc gia của một ngôn ngữ nào phải 
gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội trong quốc gia đó. Điều đó 
có nghĩa là sự bình đẳng ngôn ngữ phải đi kèm một chính sách phát 
triển kinh tế.
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2.1.2. Chủ trưong của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước 
Việt Nam vé ván dẻ ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiêu sỏ

Từ khi thành lập và nhặn nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, Đảng 
cộng san Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn 
đề dân tộc. Nhờ đề ra đường lối, chính sách dân tộc nhất quán và 
đúng đắn, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo nhân dân thu được 
nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, 
trong sự nghiệp xây dựnơ chú nghĩa xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn 
công cuộc đổi mới nước ta trong những năm gán đây lại đang đặt ra 
những vấn đề lí luận cần phải lí giải nhằm xây dựng một nước 
Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh, hội nhập với 
cộng đồng các nước trên thế giới.

Vào thời điểm hiện nav, những vấn đề nóng bỏng trong quan hệ 
dân tộc giữa các quốc gia trên thế giới và trong bản thân một quốc 
gia đang đặt ra những nhiệm vụ cần phải được giải quyết, ơ  nước ta, 
tình hình cũng không nằm ngoài xu thế chung ấy. Một vài thế lực 
thù địch với sự tiến bộ của nhân loại thường lợi dụng vấn đề dân tộc 
để khoét sâu mâu thuẫn trong cộng đổng, chống phá sự nghiệp phát 
triển đất nước. Tinh hình đó, đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt bản chất 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, nghiên cứu đầy đủ những chính sách thể 
hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc để giải 
quyết đúng đắn việc giáo dục ngôn ngữ trong môi trường dân tộc 
thiểu số, nhằm góp phần giải quyết tốt nhất nhiệm vụ phát triển bền 
vững vùng dân tộc miền núi, một vấn đề đang được đặt ra một cách 
cấp bách trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nước ta.

2.1.2.1. Điêu thứ nhất cần nhấn mạnh là đối với Đảng và Nhà 
nước, trong một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ như nước ta, 
phương tiện giưo tiếp giữa các cộng đổng dân tộc phải là tiếng phổ  
thông , tức là tiếng Việt của người Kinh. Ngay từ khi giành được độc
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lập dân tộc bằng cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại, Nhà 
mrớc ta đã ý thức rất rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân 
tộc miền núi nhằm bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Và 
để thực hiện tháng lợi nhiệm vụ chung ấy, một trong những nhiệm 
vụ cụ thể được đặt ra là phải phát triển nền văn hoá của đổng bào 
dân tộc, trong đó có nhiệm vụ giáo dục tiếng Việt cho họ. Bới vì 
trong địa bàn dân tộc của nước ta, có tới trên 50 ngôn ngữ khác nhau 
là tiếng mẹ đẻ của các dân tộc. Với bức tranh đa ngữ đó, để các dân 
tộc có thể giao tiếp được với nhau, bình đẳng với nhau để cùng phát 
triển, vai trò của tiếng Việt, ngồn ngữ có tư cách là công cụ giao 
tiếp chung, thật nặng nề. Và trong thực tế vai trò này đã được ghi 
nhận trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Những tư tưởng thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối 
• với vấn đề nói trên đều rất cụ thể. Trong nhiều văn kiện quan trọng 

khác nhau, nội dung xúc nhặn tiếng Việt cố vai trò là công cụ giao 
tiếp, lả công cụ phát triển xã  hội của tất củ các dân tộc trong môi 
trường đa dân tộc như ở nước ta luôn luồn được đặt ra. Chẳng hạn, 
ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia Giáo 
dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có chỉ thị "Từ nay tất cả các 
khoa học đều dạy bằng tiếng Việt". Đáy là một chỉ thị sáng suốt, 
hợp thời khi nhân dân lao động giành được chính quyền. Chính nhừ 
sớm xác định tiếng Việt có một vị trí xứng đáng trong một quốc gia 
đa dân tộc độc lập như nước ta mà Đảng và Nhà nước đã tạo tiển đề 
vững chắc cho vị thế ngỏn ngữ quốc gia của tiếng Việt từ khi cách 
mạng mới thành công. Bởi vì, để đảm bảo cho sự bình đẳng giữa các 
dân tộc, đảm bảo cho sự đoàn kết dân tộc của nước ta, chỉ có tiếng 
Việt mới gánh vác được nhiệm vụ nặng nề này. Đây là một thực tế 
hiển nhiên và không phải quốc gia nào có điều kiện như ở Việt Nam
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thuộc khu vực Đônẹ Nam Á sau khi giành được độc lập đều nhận 
thấy giá trị đích thực ấy.

Hay như đến năm 1969, trong Quyết định 153/CP của Thủ tướng 
Chính phủ, Nhà nước đã tiếp tục cụ thể hoá vai trò của tiếng Việt 
trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Ở văn bản hành chính có 
siá trị pháp lí cao hơn này, Nhà nước quy định rằng " Tất cả dân tộc 
trên lãnh thổ Việt Nam đều cần học và dùng tiếng, chữ phổ thông là 
ngôn ngữ chung của cả nước. Nhà nước cần ra sức giúp đỡ các dân 
tộc thiểu số học biết nhanh tiếng, chữ phổ thông Vậy là ở đây 
tiếng Việt thật sự được công nhận như một công cụ giao lưu và phát 
triển về mọi mặt trong đời sống của người dân tộc thiểu số, là 
phương tiện đoàn kết, là phương tiện thực hiện quyền bình đẳng 
giữa các dân tộc. Tinh thần của Quyết định là "Tiếng và chữ phổ 
thông là ngồn ngữ chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nó là 
phương tiện giao lưu không thể thiếu được giữa các địa phương và 
các dân tộc trong cả nước, giúp cho các địa phương và các dân tộc 
có thể phát triển đồng đều các mặt kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ 
thuật... Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quyền 
bình đẳng dân tộc".

Quan điểm khoa học này được tiếp tục khẳng định và chính 
thức được luật pháp hoá trong Luật phổ  cập giáo dục tiểu học 
(1991) và Luật giáo dục (1998) đã được Quốc hội nước ta thông 
qua. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và hiện nay là lần 
thứ X, tư tưởng chiến lược đảm bảo cho sự phát triển xã hội của 
nước ta trong thế ki XXI này cũng đã được xác lập. Theo đó, "Vấn 
đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn luồn có vị trí chiến lược 
trong sự nghiệp cách mạng. Thực hiện tốt chính sách các dân tộc 
bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển" [ĐCSVN 
(2001), 26] là động lực của sự phát triển xã hội.
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Như vậy, chủ trương của Nhà nước ta là hoàn toàn rõ ràng. 
Tiếng Việt (hav tiếng phổ  thông) phải là phương tiện giao tiếp 
chung giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số trong một quốc gia đa 
dân tộc như ở nước ta. Trong thực tế, sự xác lập này là phù hợp với 
khách quan của sự phát triển bền vững xã hội và lí luận của Lênin về 
vấn đề dân tộc. Chính quan điểm này chi phối rất nhiều nguyên tắc 
khác khi chúns; ta tổ chức các hoạt động giáo dục ngôn ngữ ở 
địa bàn.

2.1.2.2. Bên cạnh việc xác định vai trò ngôn ngữ phổ thông của 
tiếng Việt trong giao tiếp chung giữa các dân tộc, Đảng và Nhà nước 
còn nhận thức đúng giá trị của tiếng mẹ đ ẻ  các dãn tộc trong sự  
phát triển kinh tê 'xã  hội, đặc biệt là phát triển bản sắc văn hoá của 
họ. Biểu hiện của quan niệm này hết sức nhất quán và rõ ràng trong 
suốt quá trình phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ nhất, bên cạnh việc khuyên khích, tổ chức và tạo điều kiện 
để tiếng Việt thực sự trở thành công cụ giao tiếp, là ngôn ngữ có vai 
trò động lực phát triển của các dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước 
ta luôn luôn tổn trọng, coi trọng và quan tâm đến quyền được sử 
dụng và phát triển tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số. Từ năm 
1941, khi chưa có điều kiện nắm chính quyền, Đảng ta đã xác định 
trong nghị quyết của mình là "Văn hoá của mỗi dân tộc sẽ được tự 
do phát triển, tồn tại và được bảo đảm". Sau khi giải phóng nửa đất 
nước, tư tưởng ấy được thể hiện đầy đủ tron^ Hiến pháp 19Ố0, Hiến 
pháp năm 1960 ghi nhận "Các dân tộc có quyền duy trì hoặc sửa đổi 
phong tục, tập quán, dùng tiếng nói, chữ viết phát triển vãn hoá dân 
tộc mình”. Sau đó, tinh thần này lại được khẳng định trong Hiến 
pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 (Hiến pháp đans có giá trị 
pháp luật hiện nay ở nước ta). Với điều khoản ghi trong Hiến pháp 
năm 1992: "Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết gìn £Ìữ
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ban sác văn hoá dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, 
truyổn thống tốt đẹp của mình", Nhà nước đã xấc lập đầy đủ vị thế 
của ngôn ngữ dán tộc trong một quốc gia đa dân tộc.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là Nhà nước đã có những biện 
pháp cụ thể để thực hiện tư tưởng ấy. Nhằm đảm bảo những quyền 
cư bản của việc phát triển tiếng mẹ đẻ trong các dân tộc thiểu số 
được ghi trong các điều luật trở thành hiện thực, Nhà nước đã xây 
dựng các kế hoạch hành động cụ thể trong các Nghị quyết của 
Chính phủ và của các Bộ chức năns. Quyết định 53/CP của Hội 
đồng Chính phủ (năm 1980), một Quyết định sinh động nhất trong 
việc thực hiện tư tưởng nói trên, ghi rõ "Tiếng nói và chữ viết hiện 
có của các dân tộc thiểu số được Nhà nước tỏn trọng, duy trì, giúp 
đỡ và phát triển". Năm 1997, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ chủ quản 
trong lĩnh vực này, đã có Thông tư số 1/GD-DT cụ thể hoá tư tưởng 
đó. Thông tư của Bộ ơhi rõ : "Các dân tộc thiểu số có quyền sử dụng 
tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình cùng tiếng Việt để thực hiện 
giáo dục tiểu học". Đổng thời, cơ quan quản lí Nhà nước này cũng 
đã đề ra một loạt những biện pháp cụ thể nhằm hướng dẫn việc tổ 
chức dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc theo tinh thần Quyết 
định 53/CP và Luật p h ổ  cập giáo dục tiểu học ở các trường phổ 
thông thuộc địa bàn dân tộc miền núi.

Có thể nói, quan điểm của Nhà nước về vấn đề tiếng mẹ đẻ của 

các dân tộc thiểu số trong quốc gia đa dân tộc là rõ ràng. Quan điểm 

ấy là đồng thời phát triển tiếng dân tộc bên cạnh phát triển tiếng phổ 

thông. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhân thấy vấn đề phát triển tiếng 

dân tộc như thế nào để nó đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của đồng 

bào dân tộc thiểu số hiện vẫn chưa được cụ thể hoá. Và đây chính là 

lí do để chúng ta có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất biện pháp nhằm
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thưc hiện tốt việc giáo dục nơôn ngữ, ơ(5p phần bảo tổn và phát huy 

nền văn hoá truyền thốns của các dân tộc.

2.2. Quan điểm  của UNESCO

Trong thời đại ngày nay, sự phát triển của một quốc gia hay 

một dân tộc luôn luôn gắn liền với sự thăng trầm của cả cộng đổng 

quốc tế. Điều này cũng có nghĩa là những quốc gia nào có chủ 

trương pháp triển hợp với tư tưởng tiến bộ của thời đại, quốc gia ấy 

có điều kiện hội nhập chunơ vào sự phát triển của thời đại. Đây 

chính là lí do để chúng ta nhìn nhận cách đặt vấn đề về giáo dục 

ngôn ngữ của tổ chức UNESCO, một tổ chức về đại thể phản ánh 

những tư tưởng tiến bộ của nhân loại ở lĩnh vực này.

2.2.7. Đối vói UNESCO, bối cảnh da ngôn ngữ là một thực tế  
hiện nay

Trong một tài liệu vừa phát hành gần đây, UNESCO thừa nhận 
môi trường giáo dục phổ quát hiện nay trên thế giới là môi trường 
giáo dục đa ngữ. Tổ chức này ghi nhận "ở  nhiều nước trên thế giới, 
hoạt động giáo dục diễn ra trong khung cảnh đa ngôn ngữ. Hầu như 
tất cả các xã hội đa ngôn ĨÌ£Ữ đã xây dựng một đặc tính thể hiện sự 
cân bằng và tôn trọng đối với việc sử dụng các ngôn ngữ khác nhau 
trong sinh hoạt hằng ngày" [UNESCO (2006), 78]. Tài liệu này lại 
cho chúng ta biết tiếp rằng "Sự phân bố thực tại về đa dạng ngôn 
ngữ không đồng đều. Hơn 70% của tất cả các thổ ngữ trên thế giới 
là ở 20 nước, trong đó có một số nước nghèo nhất thế giới. Tuy 
nhiên, nhìn chung trong bối cảnh hai ngôn ngữ và đa ngồn ngữ, tức 
là có những nhóm ngôn ngữ khác nhau tổn tại trong cùng một nước, 
thì đây là một chuẩn hctn là một ngoại lệ trên thế giới, ở cả phương 
Bắc cũng như phương Nam" [UNESCO (2006), 78]. Hai đoạn trích ở
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trên cho thấy UNESCO thừa nhận tính "bất bình đảng" đã hiện điện 
ngay trong mỏi trường đa ngữ nói trên. Và sự bất bình đẳng ấy thể 
hiện càng rõ nét ở những nước nghèo. Chúng tôi cho rằng việc 
UNBSCO nhìn nhận như vậy là đúng với bản chất của thời đại ngày 
nay. Đó chính là điều mà chúng ta phải cùng nhau giải quyết để 
đảm bảo sự cồng bằng cho toàn nhân loại.

2.2.2 N hững thách thức của hệ thống giáo dục trong mỏi 
trường đa ngữ

Môi trường đa ngữ trong thời đại ngày nay đặt ra rất nhiều 
thách thức đối với mọi quốc gia trên thế giới. Trước hết, đó là vấn 
đề trẻ em đến trường để học một ngôn ngữ hay nhiều ngôn ngữ. 
Tinh trạng này là hiện thực đặt ra ở tất cả các trường học trên thế 
giới, tuy tính chất và mục đích học tập có khác nhau. Vấn đề tiếp 
theo là giải quyết mối quan hệ giữa ngôn ngữ đa số và ngôn ngữ 
thiểu số như thế nào. Trong khi đó, như chính UNESCO đã thừa 
nhận "từ ‘thiểu số' thường rất mơ hồ và có thể hiểu theo những cách 
khác nhau tuỳ theo ngữ cảnh cụ thể bởi vì nó có thể hàm chỉ cả góc 
độ số lượng xã hội và chính trị"[ UNESCO (2006), 78].

Thách thức thứ ba của mồi trường đa ngữ là mối quan hệ giữa 
"quốc ngữ" và ngôn ngữ chính thức. Bởi VI có rất nhiều quốc gia 
"nhiều ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở một nước mà không nhất 
thiết phải có một ngôn ngữ chính thức về mặt pháp lí" [UNESCO 
(200Ó), 78]. Trong khi đó lựa chọn ngôn ngữ cho hệ thống giáo dục 
tức là trao quyền cho ngôn ngữ đó bằng chỉ thị chính thức của Nhà 
nước. Nói mỏt cách khấc, việc lưa chon một ngôn ngữ để dạy học 
chính thức trong nhà trường luôn luôn đặt ra những hệ quả hay khó 
khăn khi thực hiện sự lựa chọn đó.

95



Thách thức cuối cùng của việc giáo dục trong mỏi trường đa 

ngữ chính là việc dạy học bằng tiếng mẹ đẻ của người học trong nhà 

trường. Theo tài liệu của UNESCO, hiện nay thuật n^ữ tiếnơ "mẹ 

đẻ" có thể sử đụng trong nhiều tình huống khác nhau. Nó có thể là 

"ngồn ngữ hoặc nhữns ngôn ngữ người ta học đầu tiên" ; là "ngồn 

ngữ hoặc những ngôn ngữ để phân biệt hoặc để người khác phân 

biệt là người chính gốc" ; là "ngồn ngữ hoặc những ngôn ngữ rígười 

ta biết nhiều nhất" ; "Tiếng mẹ đẻ còn có thể sử dụng để chỉ ngôn 

ngữ thứ nhất hoặc ngôn ngữ đầu tiên" [UNESCO (2006), 78]. Thách 

thức đó không chỉ đơn thuần là việc xác định khái niệm tiếng mẹ đẻ. 

Nó còn là rất nhiều khó khăn do ngồn ngữ mẹ đẻ gây nên trong tiếp 

nhận giáo dục. Vì thế thậm chí có những phụ huynh phản đối việc 

dạy tiếng mẹ đẻ trong nhà trường.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, những vấn đề mà UNESCO 
nêu ra trong tình hình giáo dục đa ngữ hiện nay cũng đều đang thấy 
có ở Việt Nam. Nhưng những vấn đề ấy ở nước ta đường như lại còn 
có một nét đặc thù riêng, phức tạp hơn nhiều. Đối với chúng ta 
chính là làm sao đi từ cái chung của cả thế giới, giải quyết cái đặc 
thù của riêng mình một cách khả dĩ nhát để thu được những kết quả 
tốt, sóp phần vào việc phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số.
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TIỂU KẾT

Nhiệm vụ của chương thứ nhất này là nhận diện cảnh huốnơ 
ngón ngữ của địa bàn vùng dân tộc Việt Bắc để làm cơ sở cho kế 
hoạch giáo dục ngôn ngữ trong địa bàn. Cảnh huống đó, như vậy, 
trước hết sẽ được nhận diện từ thực trạng bức tranh ngồn ngữ trong 
vùng. Đồng thời, cảnh huống đó cũng được nhận diện thông qua 
định hướng chính sách xã hội của Nhà nước đối với vùng đồnẹ bào 
dân tộc thiểu số nói chung và vùng dân tộc Việt Bắc nói riêng. Mặt 
khác, để hiểu rõ bối cảnh ấy, chúng ta cũng phải đặt nó trong tình 
hình chung của cả thế giới mà cách nhìn nhận hay đánh giá của tổ 
chức UNESCO là cách nhìn đại diện. Chỉ có thể hiểu rõ vấn đề 
thông qua sự tổ hợp những nhân tố đó, chúng ta mới có điều kiện 
xây clựnơ kế hoạch một cách khách quan, đáp ứng mong muốn.

Như vậy, cả xu thế chung của thời đại, cả định hướng phát triển 
xã hội của Nhà nước và đặc biệt là cả môi trường đa dân tộc ở địa 
bàn đều xác định tổ chức giáo dục ngôn ngữ tại vùng dân tộc thiểu 
số Việt Bắc phải là một sự giáo dục trong hoàn cảnh đa ngôn ngữ. 
Do đó tất cả những thách thức do hoàn cảnh giáo dục này tạo ra mà 
UNESCO đã nhận biết chắc chắn cũng là những thách thức của 
chúng ta. Có điều các thách thức ấy sẽ tác động ở những mức độ 
khác nhau, ở những hoàn cảnh khác nhau do tính đặc thù của vùng 
lãnh thổ mà chúng ta đang quan tâm.

Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ hai nét đặc thù của cảnh huống ngôn 
ngữ tại địa bàn gồm da dân tộc đan xen trong một điều kiện địa lí 
phức tạp và trình độ xã  hội quá thấp chính là nét đặc thù riêng của 
vùng địa lí này. Hệ quả của chúng chắc chắn là không đơn nhất. Bởi
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lẽ, nó vừa đa dân tộc, lại vừa đan xen và sự đan xen ấy lại trải ra 
trong một môi trường địa lí phức tạp. Chúng sẽ làm nên rất nhiều 
mối quan hệ khác nhau đòi hỏi chúng ta phải giải quyết khi xây 
dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục ngồn ngữ.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy có một thuận lợi khi thực hiện 
công việc quan trọng này. Đó chính là những định hướng quản lí xã 
hội mà Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương đối với vùng dân 
tộc thiểu số là phù hợp với tư tưởng tiến bộ của nhân loại và thời đại. 
Đó là việc Đảng và Nhà nước quyết tâm phát triển vùng dân tộc 
miền núi phát triển binh đẳng với miền xuôi. Đó là mục tiêu phát 
triển giáo dục ngôn ngữ nhằm mục đích bảo tồn và phát triển nền 
văn hoá đa dân tộc.
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Chương 2

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ 
VÀ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ 

TRONG NHÀ TRƯỜNG CÓ HỌC SINH DÂN TỘC 
THIỂU SỐ ở  VIỆT BẮC HIỆN NAY

Chương này dự định trình bày hai vấn đề chính là tình hình sử 
dụng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình giáo dục 
ngôn ngữ trong nhà trường ở địa bàn vùng dân tộc Việt Bắc. Cũng 
giỏng như những nội dung trình bày ở Chương 1, hai nội dung này 
là cơ sở để qua đó chúng ta có thêm dữ liệu giúp cho việc xây dựng 
kế hoạch giáo dục ngôn ngữ ở nhà trường một cách khách quan hơn, 
phù hợp với nhiệm vụ thỏng qua sử dụng ngôn ngữ để góp phần bảo 
tồn và phát huy vãn hoá truyền thốns của dân tộc. Ở chương này, 
như đã nói ở phần mở đầu, để làm nổi bật hai nội dung cần trình 
bày, chúng tôi sẽ sử dụng cách đặt vấn đề theo lối quy nạp để khái 
quát tình hình trên cơ sở những sỗ liệu thu thập được ở những điểm 
khác nhau trong địa bàn.

I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA MỘT s ố  
DÂN TỘC THlỂu SỐ Ở VIỆT BAC h iệ n  n a y

Trong sáu tỉnh thuộc vùng dân tộc miền núi Việt Bắc, cho đến 
nay chúng tôi về cơ bản đã thu thập được tư liệu ở năm tỉnh. Riêng 
tỉnh Cao Bằng, số tư liệu thu thập được ít hơn. Do sự khó khăn về
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địa bàn cũng như về thời gian thực hiện, ở mỗi một tỉnh chúng tôi 
chí có thể tổ chức thu thập tư liệu ử một số địa bàn mang tính điển 
hình của các dân tộc chính mà đề tài quan tâm là Tày, Nùng, Mỏng 
và Cao Lan. Đồng thời, phạm vi và mức độ thu thập tư liệu ở mỗi 
tỉnh cũng rất khác nhau. Có tỉnh tư liệu thu được nhiềụ hơn, có tỉnh 
thì thu được ít hơn. Sau đây là những mồ tả chung của chúng tôi về 
hiện trạng đó.

1.1. Tình hình sử dung ngôn ngữ của môt số  dân tôc thiếu  
sô tiêu biếu ở Viêt Bắc

L I . l .  T ình hỉnh sử dụng ngôn ngữ  của người dân tộc ở  
Hà Giang

Hà Giang là một tỉnh có khoảng 14 dân tộc cùng sinh Sống. 

Trong đó, người Mông là đân tộc có số lượng đông nhất. Chính vì 
vậy, khi tìm hiểu tinh hình sử dụng ngồn ngữ ở địa bàn này, chưng 
tôi dành ưu tiên cho đối tượng là người Mồng, sau đó mới là những 
dân tộc khác. Điều này cũng có nghĩa, việc tìm hiểu tinh hình sử 
dụng ngốn ngữ của người dân tộc thiểu số ở Hà Giang chính là tìm 
hiểu tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Mông trên địa bàn 
Việt Bắc.

Trong số 154 người được phỏng vấn để tìm hiểu vấn đề, có 135 
người Mông (chiếm 91.14%), 5 người Tày, 5 người Nùng và còn lại 
là 9 người là số học sinh các dân tộc khác như La Chí, Giáy, Dao, 
Pà Thỏn, Lô Lô. Các đối tượng người Mông được phỏng vấn chia 
thành 3 nhóm : nhóm là cán bộ Nhà nước, nhóm là người dân và 
nhóm thứ ba là học sinh đang đi học. Còn các đối tượng được phỏng 
vấn thuộc các dân tộc khác đều là các học sinh đang học tại trường 
Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang. Sau đây là kết quả khảo 
sát cụ thể.
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1.1.1.1. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Mông

Với 135 người được phỏng vấn, Nguyễn Thị Nhung đã tổn2 hợp 
cho chủng ta kết quả như sau [NTN (2005), 48] :

Báng 15 : Tinh hình sử dụng tiêng mẹ đẻ của người Mỏng ở Hà Giang

Đối
tượng

TS Nói % Nghe % Viết %

Học sinh 80 79 98.8 79 98.8 24 30.1

Cán bộ 22 22 100 22 100 7 31.8

Người
dân

33 33 100 33 100 6 18.2

TS 135 134 99.3 134 99.3 37 29.4

Qua bảng số liệu trên chúng ta nhận thấy là khả năng sử dụng 
tiếng mẹ đẻ của người Mông là rất tốt. Trong 135 phiếu phỏn« vấn, 
chỉ duy nhất có một học sinh không sử dụng được tiếng mẹ đẻ của 
mình, (chiếm 0.74% so với tổng số người được phòng vấn). Như vậy 
có thể nhận định rằng hầu hết những; người Mông đều nói và nghe 
tốt tiếng mẹ đẻ. Đây chính là dấu hiệu cho thấy tộc người này có ý 
thức giữ gìn, trân trọng và yêu mến tiếng mẹ đỏ của họ. Đồng thời 
chủng ta cũng thấy tiếng Mông đang là một sinh ngữ giữ một vai trò 
xã hội quan trọng trong đời sống của người Mông.

Trở lại trường hợp duy nhất không sử dụng được tiếng mẹ đẻ 
của người Mông. Như chúng ta đã biết, đây là môt người Mông ở 

tuổi học sinh. Tuy chỉ là một người, về mặt số lượng không đáng kể 
nhưng nó là một tiếng chuồng cho thấy dấu hiệu xa rời dần tiếng mẹ 
đẻ của lớp người trẻ tuổi ở các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung
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và ở người Mồng nói riêng. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một hiện 
tượng rất đáng cảnh báo cho ngôn ngữ dân tộc trong quá trình hội 
nhập để phát triển.

Như đã thấy ở trên, tình trạng người Mông sử dụng rất tốt tiống 
mẹ đẻ của họ mà Nguyễn Thị Nhung tổng hợp cũng giống như số 
liệu mà Nguyễn Hữu Hoành đã khảo sát ở những địa bàn khác. Qua 
số liệu do chính tác giả khảo sát và phân tích, Nguyền Hữu Hoành 
khi đánh giá về tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Mổng nói 
chung đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiếng Mông như sau :

"Hiện nay đối với người Hmông, tiếng Hmông là phương tiện 
giao tiếp quan trọng nhất. Điều nàv được thể hiện ở 2 điểm sau :

Trong sinh hoạt nội bộ cộne đồng, tiếng Hmồng chiếm một tỉ 
lệ tuyệt đối : 93.5% trong sinh hoạt gia đình ; 74% trong sinh hoạt 
vần hoá, văn nghệ, tín ngưỡng ; 84% ở các nơi công cộng ; 97.8% ở 
các cuộc họp của bản, xã ; 69.6% đối với người đồng tộc ở nơi khác đến.

Trong số các ngôn ngữ được sử dụng để giao tiếp với các dân 
tộc khác tiếng Mông chiếm 75.5%. Tỉ ]ệ này cao hơn hẳn tiếng 
Quan Hoả (8.4%), tiếng Tày (1.5%). Thậm chí nó cũng vượt xa 
tiếng phổ thông (14.4%)." [NHH (1997), 33].

Như vậy, với thỏng tin của Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Hữu 
Hoành có thể khẳng định rằng tiếng Mồng có vai trò rất quan trọng 
đối với người Mỏng và hiện nay, về cơ bản cư dân Mồng có khả 
năng nghe và nói tiếng mẹ đẻ của mình rất tốt. Tinh hình đó là phù 
hợp với thực tế đời sống của người Mông ở Hà Giang hiện nay.

Tuy nhiên cũng có những số liệu gợi cho chúng ta ít nhiều băn 
khoăn về vấn đề này. Như bảng số liệu phỏng vấn đà cho thấy, đối 
với người Mòng, khả nãng viết được chữ Mông dường như là rất 
thấp. Tỉ lệ người biết viết mới chỉ đạt 25.5% tổng sô người được hói
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và chủ yếu tập trung ở tầng lớp cán bộ (31.8% ) và sau đó là đối 
tượng học sinh (30.1%). Như vậy có thể thấy rằng trong đời sống 
thường ngày người dân ít khi sử đụng đến chữ viết của mình như là 
mộl công cụ trong hoạt động xã hội, trong hoạt động văn hoá. Vì thế 
họ vừa không có dịp để thực hành cũng như chưa có mục đích để bắt 
buộc học chữ viết của dân tộc mình. Có lẽ, nhận xét của Nguyễn 
Hữu Hoành về tình trạng mù chữ mẹ đẻ của người Mông (gần 75%) 
là có cơ sở : "... tỉ lệ nhân dân biết chữ Hmông hầu như không đáng 
kể... Hiện tượng tái mù chữ đang trở thành một hiện tượng phổ biến" 
[NHH (1997), 33]. Một vấn đề thoạt nhìn qua khỏng có gi là quan 
trọng, khồng có gì là đáng quan tâm, nhưng nó báo hiệu cho chúng 
ta biết chất lượng sử dụng ngôn ngữ của dân tộc này như vậy là 
chưa cao.

Tinh trạng trên đặt ra cho chúng ta một số suy nghĩ khi tổ chức 
giáo dục ngôn ngữ cho dân tộc Mông. Như chúng ta đã biết dân tộc 
Mông là một trong những dân tộc thiểu số ở phía Bắc có chữ viết 
khá sớm. Chữ viết Mông được Latinh hoá và được Nhà nước ban 
hành năm 1961. Từ những năm 60 của thế kỉ trước, hệ thống chữ 
viết này đã được đưa vào giảng dạy cho con em người Mồng ở các 
lớp vỡ lòng và cấp 1 (nay là cấp TH). Nó cũng được người ta sử 
dụng để xo sả nạn mù chữ cho người lớn. Thế nhưng qua kết quả 
phỏng vấn, tỉ lệ người mù chữ là vẫn còn rất lớn (khoảng 70%). Giải 
thích về hiện tượng này, Nguyễn Trọng Báu đã nêu lên một nhận xét 
: "Chữ viết này khồng hệ thống và phức tạp vì nhiều kí hiệu nên khó 
đọc..., chữ viết này không được hưởng ứng, tới nay giảm sút và chỉ 

còn hạn chế trong phạm vi hoạt động hẹp." [NTB (2005),3]. Chúng 
tôi nghĩ rằng tình trạng người Mông không biết chữ viết của dân tộc 
mình chính là do chúng ta chưa đào tạo được một đội ngũ giáo viên 
giỏi của hai ngôn ngữ Mông - Việt. Có lẽ, đây mới là lí do chính
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khiến cho người Mông thuộc những nhóm xã hội khác nhau sử dụng 
rất hạn chế chữ viết của dân tộc minh.

1.1.1.2. Tình hình sử dụng tiếng phổ thông của ngưòi Mông

Cũng với 135 người Mông được phỏng vấn, Nguyền Thị Nhung 
đã tổng hợp cho chúng ta biết kết quả sử dụng tiếng phổ thông của 
họ như sau [NTN (2005), 48] :

Bảng 16 : Tình hình sử dụng tiếng phổ thông của người Mông ở Hà Giang

Đối tượng TS Nói % Nghe % Viết %

Học sinh 80 80 100 80 100 80 100

Cán bộ 22 22 100 22 100 14 63.6

Người dân 33 22 66.7 24 72.7 12 36.4

TS 135 124 91.9 126 93.3 106 78.5

Số liệu trên cho thấy, nhìn chung khả năng sử dụng tiếng phổ 
thông của người Mông ở Hà Giang là khá cao. Điều này thể hiện ở 
số người có thể sử dụng được tiếng Việt là : 91.9% số người khảo 
sát có thể nói, 93.3% số người được hỏi có thể nghe và 78.5% số 
người được phỏng vấn có thể viết được tiếng phổ thông. Nếu chúng 
ta so sánh với số liệu mà tác giả Nguyễn Hữu Hoành đã đưa ra trong 
tài liệu [NHH (1997), 33] "đến năm 1996 vẫn còn khoảng 48% 
người Hmồng không biết nói tiếng phổ thông" thì kết quả trên là rất 
cao và thực sự là một dấu hiệu đáng mừng. Nó cho thấy hoạt động 
giáo dục tiếng Việt cho người Mông trong những năm gần đây ở Hà 
Giang đang phát triển và đạt được những kết quả nhất định. Tuy 
nhiên nhìn một cách toàn diện là như thế, nhưng nếu chúng ta đi vào 
nhận xét cụ thể hơn ở từng lớp đối tượng được khảo sát thì sẽ thấy
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kha nãns sử dụng tiếng phổ thông của các đối tượng này là rất khác 
nhau, do đó nó cũng có những mối "gợn" rất đáng quan tâm. Cụ thể 
như sau :

- Khả năng sử dụng tiếng phổ thông cao nhất bao giờ cũng là 
cứa lớp đối tượng học sinh. Đây là lớp đối tượng được hường sự giáo 
dục tiếng Việt trong nhà trường một cách chính quy ngay từ cấp TH. 
Do vậy việc 100% số học sinh được khảo sát sử dụng được tiếng 
Việt là một điều tất nhiên. Như chúng ta đã nói, kết quả này phần 
nào cũng cho chúng ta thấy hoạt động giáo dục tiếng phổ thông ở 
các trường học Hà Gians đã có những kết quả nhất định.

- Lớp đối tượng là cán bộ tuy có khả năng nói, nghe tiếng Việt 
rất tốt (100%), nhưng khả năng sử dụng chữ viết thì lại chưa cao. 
Mới chỉ có 63.6% số người được hỏi có thể viết được tiếng Việt. 
Như chúng ta đã biết, tầng lớp cán bộ bao gồm các giáo viên và các 
cán bộ xã, huyện, những người đang trực tiếp giảng dạy bằng tiếng 
Việt hoặc thường xuyên tiếp xúc với các tài liệu tiếng Việt. Do đó 
việc họ không có khả năng viết tiếng phổ thông không chỉ là một 
bất lợi mà còn là một thiếu sót cần phải được khắc phục ngay.

- Lớp đối tượng là người dân có số người sử clụng tiếng Việt ít 
nhất. Chỉ có 66.7% có khả năng nói được tiếng Việt và chỉ có 36.4% 
có khả nàng viết được chữ Việt. Nếu so sánh với tỉ lệ này của người 
dân Cao Lan tỉnh Tuyên Quang thì đây là một tỉ lệ thấp. Như số liệu 
sau này cho biết 100% người dân Cao Lan được phỏng vấn ở Thái 
Nguyên có khả năng nghe, nói tiếng phổ thông, trong đó có tới 
81.6% số người có khả năng viết. Cùng với chỉ số người biết chữ 
Mông dã nêu ở trên, qua dày chúng ta nhận thấy người Mông ở Hà 
Giang còn thuộc lớp mù chữ khá cao (khoảng 65.6%). Rõ ràng, khi 
phát triển vãn hoá xã hội, tình trạng mù chữ cao như thế là một trở 
ngại đáng kể.
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Như vậy, đối với tiếng phổ thông thì người Mông mới chỉ dừng 
lại ở mức bình thường, chưa cao và qua đó chúng ta thấy tiếng Việt 
còn chưa được phổ biến rộng rãi trong cộng đổng các dân tộc thiểu 
số ở địa bàn. v ề  vai trò của tiếng Việt trong đời sống người Mông, 

tác giả Nguyễn Hữu Hoành đã nhận xét rằng : "vị trí của tiếng phổ 
thông trong khu vực người Hmông sinh sống hoàn toàn chưa tương 
xứng với vai trò to lớn của nó ; thậm chí còn quá khiêm tốn... Chỉ 
trong những môi trường bắt buộc, tiếng phổ thông mới thể hiện 

đúng vai trò của mình. Chẳng hạn, ở trường học (100%) ; khi giao 

tiếp với người Kinh (54.6%)" [NHH (1997), 33]. Phải chăng vì tiếng 

Việt chưa có vai trò quan trọng trong cuộc sống của người Mông mà 
khả năng sử dụng tiếng Việt của người dân Mông là chưa cao ? Việc 
sử dụng tiếng phổ thông chưa cao của người Mông có thể giải thích 
bởi lí do khác như : do người Mông thường sinh sống ở những khu 
-vực có độ cao lớn nhất (trung bình từ 800 - 1700m so với mặt nước 
biển). Đó lại là những nơi có địa thế phức tạp, hiểm trở, giao thông 
đi lại khó khăn. Do đó người Mông thường phải chịu đựng thiệt thòi 
nhiều nhất trên tất cả các mặt : kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế... Vì 

vậy ngay cả trong hoạt động giáo dục tiếng phổ thỏng, người Mỏng 
cũng thiệt thòi hơn so với các dân tộc khác. Mặt khác, chúng ta thấy 

rằng có một đặc điểm rất đáng lưu ý rằng : người Mông cư trú tương 
đối tập trung so với các dân tộc khác trên cùng địa bàn, lại có số dân 

khá đồng (đứng thứ 7 trong số 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam), cho 
nên người Mỏng chủ yếu sử dụng tiếng mẹ đẻ trong đời sống sinh 

hoạt của minh. Chính vì thế vai trò của tiếng mẹ đẻ cũng như khả 
năng sử dụng tiếng mẹ đẻ cùa người Mông là rất tốt. Trong khi đó 
vai trò của tiếne, phổ thông và khả năng sử dụng tiếng phổ thông của 
người Mồng là bình thường, thậm chí còn là thấp so với tỉ lệ này ở
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các dân tộc khác. Nhưng nếu cứ chấp nhận một thực trạng như vậy, 
sự phát triển văn hoá xã hội của người Mông sẽ gặp nhiều khó khăn.

1.1.1.3. Tình hình sử dụng các ngôn ngữ khác của người 

Mông ở Hà Giang

Ngoài tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông ra, người Mông ở Hà 
Giang còn sử dụng một số nsỏn ngữ khác như : tiếng Quan Hoả, 
tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Dao và thậm chí là tiếng Giáy... 
Sau đây là kết quả tổng hợp cụ thể của Nguyền Thị Nhung [NTN 

(2005), 48] :

Bảng 16 : Tình hình sử dụng các ngôn ngữ khác của người Mông

Tiếng
Nói Nghe Viết

Tổng số % Tồng số % Tổng số %

Tày 13 9.6 28 20.7 0 0

Nùng 7 5.2 16 11.9 0 0

Giáy 1 0.7 3 2.2 0 0

Dao 1 0.7 1 0.7 0 0

Cơ Lao 1 0.7 1 0.7 0 0

Quan Hoả 5 3.7 5 3.7 0 0

Tổng số 28 20.7 54 40 0 0

Bảng số liệu trên chúng tôi nhận thấy người Mông sử dụng 

ngôn n^ư cúa các dân tộc khác như thế là khá cao. Mặt khác việc sử 
dụng chỉ thuần tuý ở hai khả năng nghe và nói. Trong đó, chủ yếu là 
khả năng nghe (40%) còn khả năng nói được các ngồn ngữ khác thì 
thấp hơn (20.7%). Điều này cho phép chúng ta nghĩ rằng ở địa bàn
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Hà Giang, dân tộc Mông là một dân tộc thiểu số có khả năng tiếp 
nhận ngôn ngữ của nhiều dân tộc khác.

Trong các ngôn ngữ của các dân tộc khác sống xen kẽ trên cùng 

địa bàn thì nsười Môns chủ yếu sử dụng nhiều nhất tiếng Tày, sau 

đó đến tiếng Nùng và sau nữa là tiếng Quan Hoả. Các ngôn ngữ 

khác như tiếng Giáy, tiếng Dao, tiếng Cơ Lao tuy cũng nói dược 

n h ư n ơ  với số lượng rất ít. Tinh hình sử dụng tiếng Tày, tiếng Nùng 

và tiếng Quan Hoả của người Mông xác nhận một thực tế là những 

ngôn ngữ nói trên có một vai trò nhất định trên địa bàn Hà Giang. 

Việc sử dụng các ngôn ngữ khác ở đây cũng chỉ chủ yếu là khả nãng 

nghe. Với tiếng Tày chỉ có 9.6% tổng số người phỏng vấn nói được, 

20.7% số người Mông xấc nhận là nghe được. Tỉ lệ này đối với tiếng 

Nùng là 5.2% và 11.9%, còn đối với tiếng Quan Hoả là 3.7%. Như 

vậy chúng ta có thể khẳng định rằng mặc dù người Mông có sử dụng 

các ngôn ngữ khác trong đời sống của mình nhưng vai trò của các 

ngồn ngữ này là không đáng kể, khồng quan trọng bằng việc sử 

dụng tiếng phổ thông.

Tinh trạng này một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của tiếng 

Mồng và tiếng phổ thông trong đời sống của người Mông ở 

Hà Cĩiang. Như ở Chương 1 đã phân tích, Hà Giang là tỉnh có tới 

hơn 20 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, trong đó người Mông 

đứng thứ nhất về tỉ lệ dân số (chiếm 31.7% tổng số dân tỉnh 

Hà Giang). Do đó tiếng Mông không chỉ có vai trò quan trọng trong 

đời sống cộng dồng dân tộc Mông mà còn có ảnh hưởng đến đời 

sống của nhiều dân tộc khác trong địa bàn. Việc người Mông sử 

dụng ngôn ngữ của mình và tiếng phổ thông trong giao tiếp giữa các 

dân tộc khác nhau ở địa bàn là phù hợp với thực tế khác quan.
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Nói môt cách khác, tình hình sử duns n^ồn nsữ của n^ười“  C1 c  “
Mông như đã phân tích ở trên là bình thường. Đây sẽ là nhữns; thông 
tin quan trọng đối với chúng ta khi xây dựng kế hoạch giáo dục 
ngôn ngữ ở địa bàn.

1.1.1.4. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc 

Tày ở Hà Giang

Ớ Hà Giang, người Tày là dân tộc thiểu số có số dân khá đồng, 
gồm 130.000 người (chiếm 26.5%) đứng thứ 2 sau người Mồng. 
Theo số liệu phỏng vấn 5 học sinh ở trường PTDTNT tỉnh Hà Giang, 
tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và các tiếng khác của các em như sau :

Bảng 17 : Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc
Tày ở Hà Giang

Tiếng Nói °/o Nghe % Viết %

Tày 5 100 5 100 0 0

Việt 5 100 5 100 5 100

Nùng 0 0 1 20 0 0

Tuy người được hỏi khồng nhiều, nhưng số lượng trên cho thấy 
100% học sinh người Tày sử dụng tiếng mẹ đẻ. Số học sinh được 
khảo sát có thể nói và nghe bằng tiếng mẹ đẻ nhưng các em không 
biết viết chữ Tày. Như vậy, tầng lớp trẻ không quan tâm đến chữ 
Tày có thể là do họ khỏng được học hành về tiếng dân tộc mình. 
Tuy nhiên, khả năng sử dụng tiếng phổ thông của các em là tốt : 
100% các em có thể sử dụng tiếng Việt ở cả các kĩ năng nghe, noi 
và viết. Điều này chứng tỏ hoạt động giáo dục tiếng phổ thông trong 
nhà trường đạt kết quả tốt.
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Từ việc quan sát tinh hình sử dụng ngồn nsữ của hai đối tượng 
chính ở Hà Giang là dân tộc Mông và sau đó là dân tộc Tày, chúng 
ta có thể nêu ra một vài nhận xét ở địa bàn này như sau. Thứ nhất, 
dân tộc Mồng và sau đó là dân tộc Tày ở đây đều sử dụng được 
tiếng phổ thông. Tuy nhiên ở trường hợp người Mông, nếu như cán 
bộ và học sinh đều có thể nghe nói được ngôn ngữ chung này thì 
người dân dùng được nó chỉ trên 50% người được phỏng vấn. Đồng 
thời kĩ năng viết ngôn ngữ này của các đối tượng được hỏi còn chưa 
tốt. Rõ ràng, dấu hiệu này cho thấy tình hình giáo đục tiếng phổ 
thông cho người dân tộc ở đây cũng mới chỉ đạt kết quả bước đầu.

Thứ hai, chúng ta đều nhận thấy tất cả các đối tượng được 
phỏng vấn ở hai dân tộc này đều sử dụng tốt tiếng mẹ đẻ của mình, 
ở trường hợp các em học sinh, tỉ lệ này là 100%, riêng ở các lớp đối 
tượng người Mông tỉ lệ này có thể thấp hơn nhưng cũng vẫn là rất 
cao (99.9%). Tuy nhiên khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của các đối 
tượng này chủ yếu là ở kĩ năng nói và nghe. Kĩ năng viết có tỉ lệ rất 
thấp hoặc hầu như không có và điều này chủng tỏ kết quả giáo dục 
vẩn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Như vậy, chúng ta có cơ sở để xác định rằng ở Hà Giang, ngôn 
ngữ được sử dụng thỏng dung ở đây trước hết là tiếng phổ thông, 
tiếp đến là tiếng Mỏng và sau đó là tiếng Tày. Tuy nhiên, sự sử dụng
này còn hạn chế ở kĩ năng dùng chữ viết của các ngôn ngữ. Theo
chúng tôi, đây là một nhận xét rất quan trọng để chúng ta xây cỉựng 
một hệ thống giáo dục ngôn ngữ ở Hà Giang nhằm mục đích bảo tồn 
và phát triển vãn hoá dàn tộc.

1.1.2. Tình hình sử dung ngôn ngữ của người dân tộc ở 
Tuyên Quang

Tại địa bàn Tuyên Quang, sau người Kinh (chiếm khoảng
50.63% dân số), người Tày (chiếm khoảng 24.13%), người Dao
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(chiếm khoảng 10.51%) thì người Cao Lan đứng ở vị trí thứ tư (có 
51.210 người, chiếm khoảng 07.58% dân số) [TTD (2004), 22]. Mặc 
dù vậy, số người Cao Lan ở đây lại là số dân đông nhất của dân tộc 
thiếu số này ở địa bàn Việt Bắc, chiếm 2/5 dân sô của dân tộc này ở 
nước ta. Chính vì vậy, khi tìm hiểu tình hình sử dụng n^ồn ngữ của 
các dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang, do tính chất ưu tiên của đề tài, 
chúng tôi dành cho việc xem xét khả năng sử dụng ngồn ngữ của 
người Cao Lan là chính. Những dân tộc còn lại, chúng ta có thể tìm 
hiểu tình hình sử dụng ngôn nơữ của họ ở địa bàn tỉnh khác hoặc ở 
những tài liệu đã được công bố trước đây.

1.1.2.1.Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Cao Lan

Theo số liệu điều tra do Nguyễn Thị Nhung tổng hợp, tình hình 
sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Cao Lan ở Tuyên Quang như sau 
[NTN (2005), 48].

Báng 18 : Tinh hình sử dụng tiêng mẹ đẻ của người Cao Lan.

Đối tượng Tổng số Nói % Nghe % Viết %

Học sinh 19 11 57.9 16 84.2 3 15.8

Sinh viên 18 14 77.8 16 88.9 3 16.6

Cán bộ 24 22 91.7 24 100 1 04.2

Người dân 36 34 94.4 34 94.4 0 0

Tổng cộng 97 81 83.5 90 92.8 6 07.3

Qua bảng số liêu nói trên, chúng ta có thổ rút ra một vài nhận 
xét. Thứ nhất, khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Cao Lan nói 
chung không cao. Theo bảng số liệu, chúng ta thấy mặc dù là tiếng 
mẹ đẻ nhưng tỉ lệ sử dụng của người Cao Lan mới chỉ đạt ở mức kĩ

111



năng nói là 83.5%, kĩ năns nghe là 92.8% còn dùng chữ Latinh đế 
viết thì chỉ là 6.2%. Như vậy, còn có gần 20% người Cao Lan không 
nói được tiếng mẹ đẻ của dân tộc. Trong 4 đối tượng được phỏng 
vấn, chỉ duy nhất có thành phần cán bộ người Cao Lan là có khả 
năng nghe được 100%. Và điều đáng quan tâm là tỉ lệ nói tiếng mẹ 
đẻ của họ giảm dần theo chiều từ người dân bình thường (94.4%) 
đến lứa tuổi học sinh (57.9%). Điều này cho chúng ta thấy một dấu 
hiệu không mấy khả quan : lớp trẻ người Cao Lan đang dần dần 
không biết tiếng mẹ đẻ của mình và đây chính là dấu hiệu ban đầu 
của một nguy cơ ngồn nsữ bị suy thoái.J  o  o  V J

Nguyên nhân của hiện tượng này là do đâu ? Do bản thân 
người Cao Lan không muốn sử dụng tiếng mẹ đẻ hay do tình trạng 
giáo dục tiếng mẹ đẻ chưa đạt hiệu quả ? Theo một kênh khảo sát 
khác mà chúng tôi đã công bố [TTD (2004), 23] trong số 150 người 
Cao Lan được phòng vấn thì chỉ có 4 người cho rằng không cần học 
tiếng mẹ đẻ (chiếm 2.67%). Vậy là rất có khả năng, tỉ lệ học sinh 
dân tộc Cao Lan không dùng được tiếng mẹ đẻ của mình là do áp 
lực cứa việc học hành ?

Đối với chúng ta, khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ quá ihấp ở lứa 
tuổi học sinh báo cho biết rằng càng ở những thế hệ về sau việc bảo 
tồn văn hoá truyền thống của dân tộc càng khó khăn hơn. Khi người 
ta không còn sử dụng được ngôn ngữ nữa, những yếu tố văn hoá lưu 
giữ hay tồn tại ở dạng thức này sẽ khỏng còn thể hiện. Đây là một 
điều đáng lo ngại vì khi tiếng Cao Lan mai một dần đi thì chức năng 
làm công cụ bảo tồn văn hoá của nó cũng sút giảm dần. Và cứ theo 
tình trạng này có thể đến một lúc nào đó sẽ có rất nhiều trẻ em Cao 
Lan không nói được tiếng mẹ đẻ của mình nữa. Đó chính là nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng ngôn ngữ bị nguy hiểm, tiếp theo là văn hoá 
truyền thống bị nguy hiểm. Điều này đặt ra cho chúng ta, đặc biệt là
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các nhà quán lí, một nhiệm vụ phải làm sao để bảo vệ và duy trì 
tiếng mẹ đẻ của mồi dân tộc, tránh để chúng bị nguy cơ diệt vong. 
Muốn làm được điều này chúng ta cần đến những phươnơ cách giáo 
dục ngồn ngữ trong nhà trường sao cho hợp lí, đạt hiệu quả cao.

1.1.2.2. Tình hình sử dụng tiêng phổ thông của người 
Cao Lan

Cũng theo số liệu điều tra do Nguyễn Thị Nhung tổng hợp, tình 
hình sử dụng tiếng phổ thông của người Cao Lan ở Tuyên Quang 
như sau [NTN (2005), 48] :

Bàng 18 : Tình hình sử dụng tiếng  phổ thông của người Cao Lan.

Đối tượng Tổng số Nói % Nghe % Viết %

Học sinh 19 19 100 19 100 19 100

Sinh viên 18 18 100 18 100 17 94.4

Cán bộ 24 24 100 24 100 23 95.8

Người dân 36 36 100 36 100 31 86.1

Tổng cộng 97 97 100 97 100 90 92.8

Nhìn vào những số liệu nói trên chúng ta thấy tình hình sử dụng 
tiếng phổ thông của người Cao Lan là rất cao. 100% số người được 
phỏng vấn đều có thể nói và nghe được tiếng phổ thông. Riêng khả 
năng viết tiếng phổ thông thì có thấp hơn, chỉ đạt tỉ lệ 92.8% số 
người được khảo sát và đây là những trường hợp rất đặc biệt. Chúng 
tôi nghĩ rằng, trong điều kiện vùng dân tộc miền núi, tỉ lệ người Cao 

I ,an sử dụng tiếng phổ thông như vậy là một điều rất đáng chú ý.

Phân tích từng đối tượng cụ thể, ta thấy hiện tượng trên có khác 
nhau ở những đối tượng khác nhau. Số liệu cho thấy, chỉ có các em 
học sinh biết viết tiếng Việt là 100%, còn ba đối tượng khác vẫn có
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người chưa biết viết tiếng Việt. Người dân là đối tượng có khả năng 
biết viết tiếng Việt thấp nhất (86.1%). Trong số người được phỏng 
vấn, chúng ta thấy có hai người, một là sinh viên (cao đẳng) và một 
là cán bộ, lại không biết viết tiếng Việt.

Sinh viên là những người đã được đào tạo tiếng Việt qua nhiều 
bậc học. Do vậy việc người sinh viên này không biết viết tiếng Việt, 
dù tỉ lệ này không cao 1/18 (chiếm 5.6%), vẫn là một hiện tượng rất 
lạ và rất đáng quan tâm. Nó đặt ra cho chúng ta một câu hỏi : liệu có 
phải do chất lượng của việc giáo dục tiếng phổ thông cho người dân 
tộc ỏ Tuyên Quang còn có những điều bất cập chăng ? Còn trường 
hợp là các cán bộ cũng vậy. Đã là cán bộ thì ở xã hay ở huyện phải 
là những người trên thực tế cần sử dụng nhiều tiếng Việt và thường 
có điều kiện tiếp xúc nhiều với người Kinh. Do vậy việc không biết 
viết tiếng Việt là một bất cập của họ. Theo phiếu điều tra của chúng 
tôi, trường hợp cán bộ duy nhất không có khả năng viết tiếng phổ 
thông là một nam cán bộ huyện Na Hang, ở tuổi 35 và trình độ văn 
hoá là 12/12. Trong một hoàn cảnh và trình độ văn hoá như thế mà 
không viết được tiếng Việt thì cũng là một điều khiến cho chúng ta 
phải suy nghĩ. Giống như trường hợp một sinh viên, liệu có phải 
hoạt động giáo dục tiếng phổ thông trong nhà trường ở Tuyên 
Quang còn nhiều bất cập hay không. Hay là tại những đối tượng là 
cán bộ huyện Na Hang và sinh viên cao đảng kia là những "ngoại lệ, 
được ưu tiên" nên mặc dù chưa viết được tiếng phổ thông vẫn đi học 
ở bậc cao hay làm cán bộ.

1.1.2.3. Tinh hình sửdụng những ngôn ngữ khác của người 

Cao Lan

Qua số liệu điều tra mà Nguyễn Thị Nhung tổng hợp được, tình 
hình sử dụng những ngôn ngữ khác của người Cao Lan ở Tuyên 
Quang như sau [NTN (2005), 48] :
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Báng  7 9 ; Tình h ìn h s ử d ụ n g  các ngôn ngữ khác của người Cao Lan

Noôn ngư
Nói Nghe Viết

TS % TS % TS %

Tày 14 " 4.4 37 38.1 1 1.03

Nùng 12 12.4 30 30.9 0 0

Dao 1 1.03 1 1.03 0 0

Sán Dìu 1 1.03 1 1.03 0 0

Mường 2 2.06 2 2.06 0 0

Mông 1 1.03 1 1.03 0 0

Tổng cộng 31 32.0 72 74.2 1 1.03

Theo SỐ liệu nói trên, trong số 97 người Cao Lan được phỏng 
vấn, có 72 người (74.2%) nghe được tiếng dân tộc khác và chỉ có 31 
người (32.0%) nói được những ngỏn ngữ ấy. Trong số những người 
Cao Lan sử dụng được tiếng dân tộc khác thi chủ yếu họ nghe được 
tiếng Tày và sau đó là tiếng Nùng. Ở 4 loại đối tượng được khảo sát 
thì cả 4 lớp đối tượng này đều sử dụng được tiếng Tày (tất nhiên là 
với tỉ lệ khác nhau). Có 3 lớp đối tượng sử dụng được tiếng Nùng, 
trong đó loại đối tượng học sinh không sử dụng được ngôn ngữ này. 
Ricng các thứ tiếng khác như Dao, Sán Dìu, Mường, Mồng chỉ có 
người dân là sử dụng được nhưng với tỉ lệ quá thấp, không đáng kể.

Như vậy, nhìn chung người Cao Lan ở địa bàn Tuyên Quang có 

thổ sử dụng tiếng Tày và sau đó là liếng Nùng. Xét trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang, đây là một tình trạng sử dụng ngôn ngữ khá hợp lí. 
Như chúng ta đã biết, ở tỉnh miền núi này, dân tộc Tày có số dân 
đông thứ hai, còn dân tộc Nùng có số dân đứng ở vị trí thứ năm.
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Trong tình hình như vậy, nơoài tiếng Việt ra, tiếng Tày lại là một 
n«ôn ngữ có vai trò, vị trí xã hội rất lớn, được coi là ngồn ngữ vùng 
đối với một số dân tộc ít người khác trên địa bạn. Vì vậy việc những 
người Cao Lan sử dụng tiếng Tày, Nùns, nhiều là một điều phù hợp 
với thực tế. Hơn nữa, ở Tuyên Quang cũng như các tỉnh miền núi 
Việt Bắc, các dân tộc thiểu số luôn sống đan xen với nhau nên việc 
biết các ngôn ngữ của các dân tộc khác là điều kiện đồng thời cũng 
là thuận lợi cho người Cao Lan hoà nhập và sinh sống.

Như vậy, qua khảo sát tinh hình sử dụng ngôn ngữ của người 

Cao Lan ở đây và cùng với tư liệu của những công bố khác (ví dụ 

như trong công bố của chúng tồi trước đây [TTD (2004), 23]), 

chúns^ ta nhận thấy người dân tộc thiểu số nói chung và người Cao 

Lan nói riêng ở Tuyên Quang có khả năng sử dụng tiếng phổ thông, 

tiếng mẹ đẻ của họ và sau đó là tiếng Tày và tiếng Nùng. Trong đó 

kĩ năng nghe của họ là tốt nhất. Tuy nhiên, đối với người Cao Lan, 

khá năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của những người trẻ tuổi ít hơn những 

người trương thành. Điều này cho chúng ta biết rằng đối với người 

Cao Lan việc nâng cao khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ để bảo 

tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc là một đòi hỏi cấp bách.

1.1.3. Tình hình sứ dụng ngón ngữ của người dán tộc ở  

Thái N guyên

Như đã trình bày ở Chương /, ở Thái Nguyên sau người Kinh, 

hai dân tộc thiểu số có số lượng người đỏng hơn cả là người Tày và 

người Nùng. Vì thế, trên địa bàn này chúng tôi dành ưu tiên cho 

việc xem xét tình hình sử dụng ngôn ngữ của họ. Mặt khác, việc 

khảo sát của chúng tôi sẽ được tiến hành trong một địa bàn hành 

chính cụ thể, địa bàn thuộc cấp độ xã, nhằm qua đó làm nổi bật thực
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trạng sử dụng ngổn ngư của hai dân tộc này trong một phạm vi địa lí 

hành chính xác định.

1.1.3.1. Tình hình sử dụng ngôn ngữ ỏ thị trấn Đình c ả

Thị trấn Đình Cả là thị trấn huyện lỵ của huyện Võ Nhai, một 
huyện có người dân tộc thiểu số chiếm 63,43%. Ớ huyện này, người 
Tày có tỉ lệ 22, 12%, người Nùng có tỉ lệ 19,58% dân số, là hai dân 
tộc thiểu số có số dân đông nhất trong 5 dân tộc thiểu số của huyện.

Trong thị trấn Đình Cả chúng tôi thu được 69 phiếu trên tông 
sô 215 phiêu phông vấn tại địa bàn. Trong số đó dân tộc Tày có 32 
phiếu, dân tộc Nùng có 37 phiếu. Kết quả do Nguyễn Thị Kim Oanh 
tông hợp về tinh hình nói tiếng mẹ đẻ của hai dân tộc này là như sau 
[NTKO (2005), 51] :

Bảng 20 : Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của người dân tộc ở Đình Cả

Dân TS ĩ.T à y T.Nùng

tộc Nghe Nói Viết Nghe Nói Viết

Tày 32 23 21 4 9 9 0

71,8% 65,6% 12,5 28,1% 28,1% 0

Nùng 37 9 10 0 27 26 4

24,3% 27,0% 0 72,9% 70,3% 10,8%

SỐ liệu trên cho thấy, cả người- Tày và người Nùng ở thị trấn 

Dinh Cả đều chỉ có hơn 70% nói được tiếng mẹ đỏ của mình. Dồng 
thời cũng chi có gần 30% người Tày nói được tiếng Nùng và người 
Nùng nói được tiếng Tày. số  lượng nói tiếng mẹ đẻ như vậy là 
không nhiều.
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Phân tích tình hình sử dụng tiếng mẹ đé của người Tày và 
người Nùng ờ Đình Cả theo lóp xã hội hay nghề nghiệp, chủng ta 
có kết quà như sau [NTKO (2005), 51] :

Bảng 20a : Tình hỉnh sử dụng tiếng mẹ đẻ theo nghề nghiệp
của người Tày

Đối tượng TS Nói % Nghe % Viết %

Học sinh 13 7 53,8% 6 46,1% 1 07,7%

Cán bộ 8 6 75,0% 6 75,0% 2 25,0%

Nhân dân 11 10 90,9% 9 81,8% 1 09,1%

Bảng 20b : Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ theo nghề nghiệp
của người Nùng

Đối

tượng

TS Nói % Nghe % Viết %

Học

sinh

16 10 62,5% 10 62,5% 1 06,2%

Cán bộ 9 7 77,8% 7 77,8% 2 22,2%

Nhân

dân

12 10 83,3% 9 75,0% 1 08,3%

Trong ba nhóm xã hội nói trên, chúng ta thấy, lứa tuổi học sinh 
là nhũng người sử dụng được tiếng mẹ đẻ ít nhất. Đồng thời, trong 
lứa tuổi này, học sinh người Tày nói được tiếng mẹ đẻ ít hơn học 
sinh người Nùng. Tiếp đến là nhóm cán bộ. Nhóm này tuy có biết 
tiếng mẹ đẻ nhiều hơn nhóm học sinh nhưng vẫn ít hon nhóm người 
dân binh thường. Tình trạng đó đều thấy thế hiện ờ cả dân tộc Tày 
và dân tộc Nùng.
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Giải thích tình trạng lứa tuôi học sinh nói tiếng mẹ đẻ của mình 
ít, người ta nói đên rât nhiều nguyên nhân. Trước hêt là do môi 
trường trong gia đình đều sử dụng tiếng Việt (bố, mẹ đều là cán bộ 
công chức nhà nước ; hoặc là trong gia đình có bố hoặc mẹ khác 

dân tộc). Khi đến trường các em cũng dùng tiếng Việt nên không 
biêt tiếng Tày và tiếng Nùng. Mặt khác, gia đình không có chủ 

trương cho con em học tiếng Tày, Nùng. Những gia đình này 
thường mong con cái về sau sẽ thoát li đi học, đi làm ờ thành phố, 

thị xã hoặc nơi nào đó có thu nhập cao hơn. Vì suy nghĩ như thế nên 
đối với họ việc học tiếng Tày hay tiếng Nùng sẽ trở nên không cần 

thiêt nừa, thậm chí nếu phải học thì còn gây cản trờ cho việc học 
tiêng Việt, tiếne dùng để tiếp thu kiến thức khoa học cao hon.

Giải thích tình trạng cán bộ dân tộc không nói được tiếng dân 
tộc, người ta cho rằng trong môi trường giao tiếp, công tác và sinh 
hoạt họ hầu như chỉ dùng tiếng phổ thông, nên trường họp cán bộ 
không nói được tiếng mẹ đé, hoặc nếu nói hay nghe được thì cũri£ 
chi ở dạng khẩu ngừ là hiện tượng binh thường. Khi được phỏng 
vấn, chị Vi Thị Nương, người dân tộc Tày, hiện đang là cán bộ kế 
toán tại Trường THCS thị trấn Đình Cả, cho biết : "Trên bản khai lí 
lịch và giấy tờ tuỳ thân của chị đều ghi dân tộc Tày, nhưng chị 

không nói được tiếng Tày. Bởi vì bố chị là người dân tộc Tày, mẹ 
chị là người Kinh, từ khi sinh ra, ngôn ngữ chào đời của chị là tiếng 

Việt. Khi đi học, đến khi công tác, trong sinh hoạt hằng ngày chị 
đều sử dụng tiếng Việt". Như vậy môi trường giao tiếp xã hội và sự 

dạy dỗ của gia đình tác động quan trọng đến tình hình sử dụng ngôn 
ngữ của mỗi thành viên trong cộng đồng. Những tác động như thế 
không chỉ điều chỉnh ở bản thân ngôn ngừ mà phải tính đến những 
tác động nằm ngoài ngôn ngữ.
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Tình hình sử dụng tiếng mẹ đè như trên của người Tày và 
Nùng ở thị trấn Đình Cà là một thực tế báo hiệu cho chúng ta biết 
một hiện trạng không sáng sủa trong tưcmg lai bảo tồn và phát triển 
văn hoá dân tộc. Bởi vì, nếu xu thế học sinh, lớp người trẻ tuồi - 
chủ nhân của tương lai dân tộc, cứ dần dần biết tiếng mẹ đẻ ít hơn 
những người cao tuổi theo tý lệ giảm dần khoảng 10% trong một 
thế hệ thì chẳng bao lâu, người dân tộc Tày và Nùng không nói 
được tiếng dân tộc mình nữa. Chính vì vậy, để ngăn chặn tình trạng 
suy thoái này, chúng ta cằn có những biện pháp hợp lí trong giáo 
dục ngôn ngữ đê tâng lớp học sinh duy trì khả năng sử dụng tiếng 
mẹ đè như người dân bình thường hiện nay. Có như vậy, chúng ta 
mới hy vọng người dân tộc có nhu cầu dùng tiếng mẹ đẻ của mình 
trong đời sống hằng ngày, từ đó duy trì khả năng ngôn ngữ của 
cộng đồng dân tộc. Đây thực sự là một thách thức đối với hoạt động 
giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn Việt Bắc.

về tình hình sử dụng tiếng phổ thông của người Tày và Nùng ờ 
thị trấn Đình Cả, chủng ta có số liệu như sau [NTKO (2005), 51] :

Bảng 21 : Tình hinh sử dụng tiếng phổ thông 
của người dân tộc ở Đình Cả

Dân
TS

Tiếng Việt

tộc Nói Nghe Viết

Tày 32 32 (100%) 32 (100%) 32 (100%)

Nùng 37 37 (100%) 
................................. ......................  . .

37 (100%) 36 (97,3%)

Tình hình sử dụng tiếng Việt của người Tày và Nùng ở 
Đình Cả như vậy là rất cao. Đồng thời, khả năng sử dụng nàv đều 
tốt ờ cả ba kỹ năng nghe, nói và viết. Tình trạng đó dường như lại 
phản ánh một thực tế khác. Đó là thực tế tỷ lệ mù chữ của người
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dân tộc ờ địa bàn thị trấn rất thấp. Trong khi đó. như trường họp 
người Cao Lan ờ Tuyên Quang, tỷ lệ mù chữ phô thông lớn hơn rất 
nhiều.

Người ta có thể giải thích rằng thị trấn là trung tâm kinh tế - 
văn hoá - xă hội, là nơi giao dịch và buôn bán của cả huyện nên sô 
người làm nghề kinh doanh, cán bộ công chức nhà nước định cư 
chiếm ti lệ cao nhất trong toàn huyện. Do yêu cầu nghề nghiệp và 
môi trường giao tiếp (trường học, công sở, chợ...) nên họ hoàn toàn 
sử dụng tiếng Việt. Hơn nừa, môi trường giao tiếp xã hội và sự dạy 
dô của cha mẹ trons gia đình tác động quan trọng đến việc sử dụng 
ngôn ngữ của con em họ. Cha mẹ giáo dục con bằng tiếng Việt, tư 
duy bằng tiếng Việt từ ngày đứa trẻ chào đời, cho nên con cái của 
họ không hề hoặc biết rất ít tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình. Tình 
trạng này một lần nữa cung cấp cho chúng ta tư liệu để nhìn nhận 
môi liên hệ giữa tình trạni* kinh tế xã hội với thực trạng sử dụng 
ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo chúng tôi, tình trạng sử dụng ngôn ngừ theo nhóm xã hội 
mà chúng ta vừa phân tích ờ thị trấn Đình Cả cũng cho thấy có một 
mối liên hệ đáng chú ý. Neu như thế hệ trung niên và người già 
thường là những người có "ý thức" hơn trong khi giao tiếp nên sử 
dụng thứ tiếng nào để phù hợp với môi trường, hoàn cảnh thì ờ thế 
hệ trẻ, "ý thức" về những giá trị ngôn ngữ, văn hoá đang dần bị lăng 
quên hay bị xem nhẹ. Như chúng ta thấy, hiện tượng người dân tộc 
không nói được tiếng của dân tộc mình ngày nay rất phổ biến ờ địa 
bàn các thị trấn, thị xã và thành phố trên cả nước. Trong khi đó ở 
địa bàn nông thôn, tình trạng này xảy ra ít hơn. Hiện tượng này 
thường được nói đến theo cách gọi là " người mất gốc". Bởi vì, như 
chúng ta biết tiêu chí ngôn ngữ được coi là đặc trưng không thể 
thiếu khi xem xét sự tồn tại của một tộc người, cả ở bình diện tập
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thề hay cá nhân từng người. Nói một cách khác, ngôn ngữ như là 
đặc trưng phân biệt tộc người này với dân tộc khác, là công cụ đê 
cảm nhận tính "không giống ai" về văn hoá của dân tộc đó.

1.1.3.2. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc 

ở  xã Dân Tiến

Như ở Chương một đã trình bày, xã Dân Tiến là một địa bàn 
nông thôn của huyện Võ Nhai, cách trung tâm huyện I9km về phía 
Nam. Trong số 5.764 người cư trú tại xã, 64,2% là người dân tộc 
thiểu số, trong đó người Sán Chay (Cao Lan), người Nùng và người 
Tày là những cư dân có số dân đông nhất. Đây là một xã đời sống 
người dân không cao, còn gặp rất nhiều khó khăn [BTTN(200l), 2]. 
Những thông tin về tinh hình sử dụng ngôn ngũ’ của người DTTS ở 
xã Dân Tiến dưới đây là dựa theo kết quả tổng hợp của Nguyễn Thị 
Kim Oanh [NTKO (2005), 51].

a) Trước hết là thông tin về tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của 
người Tày, người Nùng và người Cao Lan (Sán Chay), số  liệu cụ 
thể như sau :

Bảng 22a : Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ ở xã Dân Tiến.

Dân
TS

........
Tày Nùng Cao Lan

tộc Nói Nghe Viêt Nói Nghe Vièt Nói Nghe Viết

Tày 31 31 31 6(1) 15 13 0 7 5 0

(%) 100 100 19,3 48,4 41,9 0 22,6 16,1 0

Nùng 44 20 17 4(1) 44 44 9(2) 10 7 0

(%) 45,5 38,6 09,1 100 100 20,5 22,7 15,9 0

Cao 71 29 27 2 19 19 0 71 71 0
Lan

(%) 41,0 38.0 02,8 26,8 26,8 0 100 100 0
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b) Sau đó là tình sử dụng tiêng phô thông của người Tày, người 
Nùng và người Cao Lan (Sán Chay). Sô liệu cụ thê như sau :

Bàng 22b : Tình hình sử dụng tiếng phồ thông ờ  xã Dân Tiến.

Dân tộc Tồng số Nói Nghe Viết

31 30 30 29
Tày

(%) 96,8 96,8 93,5

44 43 43 41
Nùng

(%) 97,7 97,7 93,2

71 69 69 66
Cao Lan

(%) 97,2 97,2 92,9

Từ Số liệu nói trên chúng tôi có nhận xét như sau : Tất cả 
những người dân tộc được phòng vấn ờ địa bàn xã Dân Tiến đều là 
ngirời sử dụng được tiếng mẹ đẻ của mình. Trong những khả năng 
sử dụng tiếng mẹ đẻ, người dân tộc ở xã Dân Tiến đều nói và nghe 
tôt. Riêng khả năng viết, tỷ lệ người biết chữ không nhiều. Cụ thể, 
đối với dân tộc Tày, số người biết chừ mới chiếm 19,35%, số người 
biết chữ cổ chỉ chiếm 3,22%. Có một điều đáng chú ý ở đây là có 
hai người dân tộc Cao Lan biết viết chữ mới của nsười Tày. Đó 
chính là hệ quả của chính sách ngôn ngữ dạy xen kẽ tiếng Tày, tiếng 
Nùng trong cấp tiểu học của Nhà nước ta những năm 60 của thế kỳ 
XX.Với tỷ lệ người biết chữ như vậy cũng có thể nói, người Tày, 
người Nùng và người Cao Lan ở Dân Tiến hầu như "mù chữ viết" 
tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình.

So sánh với tình hình sử dụng tiếng mẹ đè ở thị trấn Đình Cả, 
chung ta thấy rằng người dân tộc thiểu số ở địa bàn nông thôn có tỷ 
lệ sử dụng tiếng mẹ đẻ cao hơn hẳn vùng đỏ thị. Đây là sổ liệu phản
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ánh một thực trạng rất đáng lưu ý. Mặc dù ở xã Dân Tiến người Tày 
và người Nùng không phải là cư dân chủ thể, có số lượng đông nhât 
nhưng 100% người dân của hai tộc này đều nói tiếng mẹ đẻ, điêu 
mà người Tày và Nùng ờ Đình Cả không có được. Rõ ràng, nhân tố 
"thành thị hoá" đã tác động đến hiện trạng này. v ấ n  đề đặt ra là sự 
khác nhau đó là do nhu cầu nội tại của người dân tộc thiểu số hay 
do môi trường ngôn ngữ. Chúng tôi nghĩ ràng, có cả hai nhân tố tác 
động đến thực trạng này. Hiện trạng nói trên đặt ra cho chúng ta hai 
cách xử lí gần như trái ngược nhau trong giáo dục ngôn ngữ và sự 
trái ngược dó bị yếu tố địa lí chi phối. Hay nói một cách khác, 
nguyên nhân của sự khác nhau như thế là do nhân tô địa lí xã hội 
chi phối.

Một thực tế nữa cũng cần nhấn mạnh là, ờ xã Dân Tiến tuy 
người Cao Lan đông hơn về số lượng nhưng tiếng Tày vẫn là tiếng 
dân tộc có tính phổ biến cao hơn. Chứng cớ là, có gần 50% người 
Cao Lan nói được tiếng Tày trong khi đó chỉ có khoảng 20% người 
Tày và Nùng nói được tiếng Cao Lan. Nói một cách khác, ờ địa bàn 
Thái Nguyên nhìn ờ phạm vi toàn tinh hay nhìn ở cấp độ cụ thê hơn 
là thị trấn Đinh Cả, xã Dân Tiến, tiếng Tày vẫn là một ngôn ngữ 
dân tộc phồ biến nhất.

v ề  tình hinh sử dụng tiếng phổ thông, số liệu ở thị trấn Đình 
Cả và xă Dân Tiến cho chúng ta thấy rằng người dân tộc ở địa bàn 
này sử dụng tốt tiếng phổ thông. Trong ba dân tộc mà chúng ta khảo 
sát, người Tày và người Nùng đều là cư dân sử dụng tốt tiếng phổ 
thông, còn tý lệ sử dụng ờ người Cao Lan có giảm đi chút ít nhưng 
không đáng kể. Dồng thời, tinh hình mù chừ phô thông của ba dân 
tộc này ở Thái Nguyên cũng không đầy 10%, một tỷ lệ khá thấp.

Tuy nhiên, có một tình hình sử dụng ngôn ngữ cần chú ý khi so 
sánh giữa Đình Cả và Dàn Tiến. Đó là hiện tượng tỷ lệ nghịch giữa
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khả năng sử dụng tiêng phô thông và tiếng mẹ đẻ ở hai đơn vị hành 
chính này. Chúng ta thây rằng nếu như đối với việc sử dụng tiếng 
mẹ đỏ, người dân tộc ở Đình Cá có tỷ lệ sử dụng không cao băng tỷ 
lệ sử dụng tiếng phổ thông thì ngược lại người dân tộc ờ Dân Tiến 
có tỷ lệ sử dụng tiếng phổ thông không cao bằng tỷ lệ sử dụng tiếng 
mẹ đẻ. Điêu này cho chúng ta thây có sự khác biệt vê chức năng sử 
dụnụ ngôn ngũ’ giũa tiếng mẹ đẻ của người dân tộc và tiếng phổ 
thông. Sự khác biệt về chức năng này lại song hành với sự khác biệt 
về địa bàn CU' trú : đô thị và nông thôn. Ờ đây, một lần nừa cho thấy 
có sự khác biệt về chức năng giừa tiếng phổ thông - ngôn ngũ’ 
hướng tới sự phát triển - và tiếng mẹ đẻ - ngôn ngữ làm phương tiện 
cho sự bào tồn và phát huy văn hoá dân tộc.

1.1.3.3. Tìm hiểu về sự khác biệt mỏi trường sử dụng 

ngôn ngữ của người dân tộc ở  Thái Nguyên

Để thấy rõ hơn sự khác biệt về chức năng trong việc sử dụng 
tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ của người dân tộc, chúng ta sẽ quan 
sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của họ ở những môi trường xã hội 
khác nhau. Việc người dân tộc dùng ngôn ngữ nào đó để giao tiếp 
trong một môi trường cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn chức năng 
của ngôn ngữ mà họ sử dụng. Những mô tả mà chúng tôi dẫn ra đây 
là căn cứ vào kết quả khảo sát của Nguyễn Thị Kim Oanh [NTKO 
(2005), 51].

Môi trường đầu tiên mà chúng tôi muốn xem xét là môi trường 
gia đình và hàng xóm láng giêng. Đây là môi trường người dân tộc 

sử dụng tiếng mẹ đẻ với ti lộ cao. Người ta thấy rất rõ tình trạng này 
ở địa bàn xã Dân Tiến. Chẳng hạn, khi tìm hiểu thực trạng đồng bào 
dân tộc Cao Lan thuộc xã Dân Tiến sống tập trung ở hai xóm Đồne 
Quán và Làng Chẽ, chúng tôi nhận thấy trong các gia đình người
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Cao Lan, 100% thành viên cộng đồng đều sử dụng tiếng Cao Lan : 
ở các gia đình ngưòi Tày, người Nùng tình hình cũng tương tự như 
vậy. Có thể nói ở môi trường giao tiếp này tiếng dân tộc phát huy 
được những giá trị của mình. Theo đó, nó góp phần quan trọng vào 
việc trao đổi tư tưởng của cộng đồng dân tộc, góp phần quan trọng 
trong việc giũ’ gìn, bảo tồn, phát huy vốn văn hoá và ngôn ngữ cùa 
mỗi dân tộc.

Đe minh hoạ cho tinh hình trên, Nguyễn Thị Kim Oanh đã nêu 
ra một tình huống giao tiếp cụ thể trong môi trường giao tiếp thôn 
xóm, ở đó tiếng mẹ đẻ đóng vai trò chủ đạo. Tình huống đó là 
những buổi hát Then của đồng bào người Tày ở xã Dân Tiến. Đây 
là một dạng sinh hoạt văn hoá đặc trưng tiêu biểu của người Tày nói 
chung và người Tày ở xã Dân Tiến nói riêng. Hát Then thường diên 
ra vào những dịp đầu năm mới, giải hạn, cúng giồ. Trong một buôi 
hát Then (làm Then), ngoài thầy Then (nghệ nhân Then) còn có 
những người dự lễ cúng bái, họ hoàn toàn là những người Tày hay ít 
nhất cũng phải hiểu được tiếng Tày. Từ đầu cho đến cuối buổi hát 
Then, người thầy Then chi nói tiếng Tày với người xung quanh và 
những người dự buồi hát Then đều nói chuyên, trao đổi với nhau 
bằng tiếng Tày mà không dùng một ngôn ngữ nào khác.

Ớ thị trấn Đinh Cả, tình hình sử dụng ngôn ngữ có ít nhiều thay 
đổi. Có nhiều gia đình sử dụng tiếng Việt trong buổi hát Then, lấy 
tiếng Việt làm ngôn ngữ chủ đạo trong buổi sinh hoạt văn hoá này. 
Đối với những gia dinh ấy, mặc dù cả gia đình là người Tày hoặc 
người Nùng nhưng khi hát thì họ sử dụng tiếng mẹ đẻ, còn lại đều 
sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp. Chính vì lí do ấy, chúng ta chưa 
thể nói ở môi trường giao tiếp này 100% đều nói tiếng mẹ đẻ được. 
Sự khác biệt ờ đây chính là sự khác biệt giũa người dân tộc thuần

126



tuý nông thôn và người dân tộc sinh sống ở đô thị, cho dù là đô thị 
cấp thị trấn.

Môi trường giao tiếp thứ hai mà Nguyễn Thị Kim Oanh quan 
sát là môi trường hành chính. Cụ thể ở đây là việc sử dụng ngôn 
ngữ ớ Uỷ ban nhân dân và ờ trường học. Theo kết quà quan sát, đây 
là môi trường đơn ngữ, tiêng Việt đóng vai trò chủ đạo. Như vậy, 
tại các cơ quan hành chính, giáo dục, phúc lợi xã hội ở thị trấn cũne 
như ờ nông thôn, mọi người đều dùng tiếng Việt trong khi làm thủ 
tục, liên hệ công việc trao đôi với nhau. Trong môi trườnc này, mặc 
dù những cán bộ là người dân tộc và người dân hầu hết đều có khả 
năng sử dụng được cà tiếng dân tộc và tiếng Việt, nhưng họ đều 
dùng tiếng Việt trong giao tiếp với nhau.

ơ  môi trường trường học, theo quy định của ngành Giáo dục, 
tiếng Việt là ngôn ngừ phổ thông dùng trong nhà trường. Vi thế, 
trong giờ học các em học sinh nghe giảng và tiếp thu bài bằng tiếng 
Việt. Giáo viên truyền thụ kiến thức, trao đổi cũng hoàn toàn bằng 
tiếng Việt. Khi tiếp xúc với học sinh Trường THPT Võ Nhai trong 
giờ ra chơi, chúng tôi được biết khi ra chơi các em được giao tiếp tự 
do với những chủ đề mở rộng nên có thể sử dụng tiếng mẹ đè của 
dân tộc mình để nói chuyện. Nhung đa phần học sinh vẫn sử dụng 
tiếng pho thông để tạo không khí hoà đồng, không phân biệt người 
Kinh và người dân tộc. Có thê nói, các em học sinh do đều được 
giáo dục bằng tiếng phô thông nên một cách tự nhiên, tiếng Việt đã 
làm công cụ giao tiếp chính trong môi trường này..

Môi trường giao tiếp thứ ha được quan sát là môi trường xã 
hội như chợ búa, hoạt động lễ hội. Theo kết quả mà Nguyễn Thị 
Kim Oanh thông báo, ờ những hoàn cảnh khác nhau, người dân đều 
sử dụng song ngừ và khả năng song ngừ của họ cũng khác nhau, có
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thể là tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt, hoặc tiếng mẹ đẻ và tiếng dân tộc 
khác. Nói một cách khác, tác giả này nhận thấy ở môi trường chợ 
búa, lễ hội, sinh hoạt văn hoá cộng đồng, việc sử dụng song ngữ giữ 
vai trò chủ yếu.

Một trong những hoạt động giao tiếp cộng đồng đặc trưng cho 
mô hình song ngừ ở xã Dân Tiến là hình thức sinh hoạt văn hoá hát 
Sình Ca. Đây là loại hình sinh hoạt văn hoá tập thể của cả hai nhóm 
Cao Lan và Sán Chi. Sình Ca, đồng bào Cao Lan gọi đây là Cay 
Tảy (tức gà gáy) ; người Sán Chi gọi đây là Sọng Cộ. Đây là lối hát 
đôi đáp giao duyên của nam nừ thanh niên trong các dịp lễ hội. 
Những bài ca này không thuộc những nội dung có sẵn trong các 
quyên sách, nhưng nó lại là phần tất yếu không thể thiếu được trong 
các đêm hát giữa họ. Khi hát Sình Ca thì người Cao Lan hát bằng 
tiếng Sán Chì (bời vì lời bài ca thường là tiếng Sán Chi), nhưng khi 
trao đối, nói chuyện trong đêm hát giữa những người Cao Lan với 
nhau thì họ dùng tiếng Cao Lan. Còn khi nói chuyện với người Sán 
Chỉ thì họ lại dùng tiếng Sán Chỉ. Như vậy trong môi trường lễ hội, 
sinh hoạt văn hoá như hát Sình Ca này, người ta sử dụng song ngũ’ 
Cao Lan - Sán Chì là chủ đạo.

Tình hình lại khác đi khi người ta đi chợ. Địa bàn thị trấn Dinh 
Cà, nhân dân sử dụng song ngừ đơn giản hơn là tiếng Tày - Việt. Ờ 
xã Dân Tiến thì khác hẳn, năng lực đa ngữ của nhân dân phong phú 
hơn. Thậm chí ờ môi trường này có người sử dụng được ha, bốn thứ 
tiếng. Như vậy, môi trường chợ (nhất là chợ ờ nông thôn) là môi 
trường điên hình của việc sử dụng đa ngữ.

Người ta có thê lí giải điều đó rằne chợ là nơi trao đổi, giao 
lưu, buôn bán cùa đồng bào dân tộc. Sự tiếp xúc ngôn ngữ ở đây là 
tất yếu. Trạng thái song ngữ hay đa ngừ là kết quả của quá trình tiếp
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xúc này. Quan sát của Nguyễn Thị Kim Oanh ở chợ thị trấn Đình 
Cả cho ta biêt như sau : Chợ năm ngày mới họp một phiên, do vậy 
người DTTS ở các xã tập trung vê đây khá đông. Người trong cùng 
một dân tộc cụ thê khi mua bán, gặp nhau, chào hỏi đều sử dụng 
tiêng mẹ đẻ của họ. Nhưng khi gặp người Kinh họ chuyền ngay 
sang giao tiếp bàng tiếng Việt, khi gặp người dân tộc khác họ có thể 
nói tiêng của dân tộc đó (nếu biết) hoặc có thể nói tiếng phổ thông. 
Chính ở môi trường này, người DTTS phát huy khả năng song ngũ', 
đa ngừ trong giao tiếp của mình. Ngoài ra không cứ gì ở chợ, ở 
nhừng nơi công cộng hay trong các cửa hàng mua bán, trên đông 
ruộng, khi đi làm nương rẫy cần có sự giao tiếp giữa các dân tộc, 
trạrìíi thái sử dụng đa ngữ phát triển rất mạnh mẽ.

Như vậy, chúng ta có thể khái quát tình hình sử dụng ngôn ngữ 
ở những môi trường khác nhau thông qua sự quan sát ở thị trấn 
Đình Cả và xã Dân Tiến thuộc huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) 
như sau :

Bảng 23 : Môi trường và việc sử dụng ngôn ngữ ở  Thái Nguyên

Trạng thái Hình thức Môi trường giao tiếp chính

Đơn ngữ

Tiếng Việt

- Gia đỉnh, thôn xóm

- Giao tiếp hành chính

- Truờng học

Tiếng Tày

Tiếng Nùng

Tiếng Cao Lan

Song ngữ Tiếng Việt - tiếng Tày - Chợ

- Lễ hội

- Sinh hoạt văn hoá
Tiếng Việt - tiếng Nùng

Tiếng Việt - tiếng Cao 
Lan
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Trạng thái Hình thức Môi trường giao tiếp chính

Tiếng Tày - tiếng Nùng

Tiếng Cao Lan - tiếng 
Sán Chỉ

Đa ngữ

Tiếng Việt - tiếng Tày - 
tiếng Nùng - Chợ

- Làm đồng ruộng, nương rẫy

- Sinh hoạt văn hoáTiếng Việt - tiếng Cao 
Lan - tiếng Tày

Tiếng Việt - tiếng Cao 
Lan - tiếng Sán Chỉ

Qua tìm hiểu tình hình sử dụng ngôn ngừ trên địa bàn thị trấn 
Đinh Cả, xã Dân Tiến thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, 
chúng ta nhận thấy người dân tộc thiểu số ở đây vừa có thể sử dụng 
tiếng phổ thông, vừa có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của minh. Tuy 
nhiên, khả năng sử dụng những ngôn ngừ này của họ có sự khác 
nhau phụ thuộc vào địa bàn CU' trú. Ở địa bàn thuần nông thôn, khả 
năng sử dụng tiếng mẹ đỏ của người dân tộc cao hơn. Trong khi đó 
ở thị trấn tình hình sử dụng tiếng phổ thông khả dĩ hơn, do đó khả 
năng sử dụng tiếng mẹ đẻ thấp hơn. Một điều cũng rất có ý nghĩa 
đối với chúng ta là trong số ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở địa bàn, 
dường như không phụ thuộc vào tỷ lệ dân số ở nơi cư trú, tiếng Tày 
vẫn là một ngôn ngữ có phạm vi sử dụng rộng rãi nhất.

Sự khác biệt về khả năng sử dụng ngôn nẹữ cũng có nét khác 
nhau giữa nhũng dân tộc thiểu số khác nhau tại địa bàn. số  liệu cho 
thấy, người Tày và người Nùng nói tiếng phổ thông tốt nhất nhưng 
khả năng nói tiếng mẹ đẻ có hạn chế hơn. Trong khi đó, người Cao 
Lan nói tiếng phổ thông hạn chế hơn nhưng gần như ngược lại, iại
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sư dụng tiêng mẹ đẻ lại tôt hơn. Đông thời khả năng này còn phụ 
thuộc vào lứa tuồi hay nghề rmhiệp. Chẳng hạn, đối với người Tày, 
học sinh nói tiếng phô thông tôt nhất nhưng lại nói tiêng mẹ đẻ yêu 
nhât. Còn người dân bình thường thì nói tiếng mẹ đẻ nhiêu hon 
nhung nói tiêng phô thông ít hơn.

Rõ ràng, tình hình sử dụng ngôn ngũ' phụ thuộc rât nhiêu vào 
môi trường sử dụng và môi trường cư trú hay môi trường xã hội của 
đồng bào dân tộc. Đâv là điều chúng ta cần biết rỏ để xây dựng một 
chính sách và kế hoạch giáo dục ngôn ngữ cho phù hợp. Chúng tôi 
nghĩ rằng những bât cập trong thời eian qua về hoạt động này có 
một phần nguyên nhân do chúng ta chưa nắm bắt đúng thực trạng 
sử dụng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có địa 
bàn Thái Nguyên.

1.1.4. Tỉnh hình sử dụng ngôn ngữ của ngưòỉ dán tộc ở Bắc Kạn

ơ  tính Bắc Kạn, chúng tôi sẽ xem xét tình hình sử dụns noôn 
ngữ của một địa điểm vừa mang tính chất nồng thôn, vừa gần với 
thành thị. Đó là địa bàn xã Nông Thượng thuộc thị xã Bắc Kạn. Như 
vậy, tuy là cư dân thị xã nhưng thực chất họ là người sinh sống ở 
nông thôn miền núi.

1.1.4.1. Tình hỉnh sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc ỏ 
Nông Thượng

Là địa bàn một xã ven thị xã, Nông Thượng là nơi sinh sống 
của bốn dân tộc Tày, Dao, Kinh và Hoa, trong đó người Tày chiếm 
số lượng đông nhất. Nghề nghiệp chính của cư dân nơi dây vẫn là 
lao động nông nghiệp, chủ yếu là làm ruộng và làm lâm nghiệp. Do 
đó đời sống cùa người dân còn gặp rất nhiều những khó khăn.

Khi tìm hiểu tình hình sử dụng ngồn ngữ ở đây, chúng tôi đã 
thông qua đợt thực tập của sinh viên để thu thập tư liệu [BCTT 
(2005), 28]. Kết quả số phiếu phỏng vấn có được ở địa bàn này là

131



như sau : Các sinh viên đi khảo sát thực tế đã phỏng vấn 440 người 
người Tày, chiếm 67,3% số phiếu phỏng vấn ; 162 người Dao, 
chiếm 24,8% số phiếu. Ngoài ra có 51 người Kinh (chiếm 7,8%) và 
12 người Hoa (khoảng 2%) cũng được phỏng vấn. Kết quả như sau : 

Bảng 24 : Tình hình sử dụng ngôn ngữ ỏ Nông Thượng
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Trước hết, chúng ta quan sát tình hình sử ciụnơ ngôn ngữ của 
dân tộc Tày. Nhìn chung, đối với dân tộc này khả năng sử dụne 
tiếng mẹ đẻ của họ là tuyệt đối : 100% người Tày đều sử dụng được 
tiếng Tày. Khả năng sử dụng tiếng Việt của người Tày cũn° tương 
tự như vậy. Tuy nhiên, như số liệu cho thấy, vẫn còn một bộ phận 
mặc dù nói và nghe được nhưng khổng viết được chữ phổ thông. Dù 
sao cũng có thể nói rằng việc đổng thời sử dụng được cả tiếng mẹ đẻ 
lẫn tiếng phổ thông của người Tày ở Nông Thượng là một dấu hiệu 
tốt cho hoạt động giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn.

Thế nhưng, việc sử dụng tiếng Dao của dân tộc Tày ở đây 
chiếm tỉ lệ không cao. Chỉ vào khoảng từ 12,9% tới 12,3% số người 
dân tộc Tày được phỏng vấn sử dụng được tiếng Dao và khồng có 
trường hợp nào viết được chữ Dao. Người ta giải thích rằng do dân 
tộc Tày là dân tộc có số lượng dân cư đông nhất ở tại địa bàn xã 
Nông Thượng (chiếm trên 60% dân số) nên tiếng Tày có ảnh hưởng 
sâu rộng và được dùng trong nhiều môi trường sử dụng ngôn ngữ 
khống chính thức (gia đình, thôn, chợ) tại địa bàn. Vì thế, người Tày 
ít có khả năng sử dụng ngồn ngữ khác trong giao tiếp. Do đó, tiếng 
Tày trở thành ngôn ngữ phổ thông vùng chi phối khả năng sử dụng 
ngôn ngữ của các dân tộc khác như Dao, Nùng và thậm chí cả người 
Kinh. Việc người Tày sử dụng ít tiếng Dao là điều dễ lí giải vì về 
thực chất tiếng Dao mới là ngôn ngữ thành viên cần hướng tới ngôn 
ngữ chủ thể trong vùng là tiếng Tày.

Ngoài việc sử dụng tốt tiếng Việt hầu hết ở ba kĩ năng nói, nghe 
(440 người, tỉ lệ 100%), viết (431 người, tỉ lệ 97,9%) và tiếng Dao, 

người Tày (có 6 người, chiếm 1,4%) còn có thể nghe và nói được 
tiếng Nùng. Như vậy, số lượng người sử dụng tiếng Nùng ít cũng là 
nhân tố hay dấu hiệu cho biết vai trò của tiếng Tày là quan trọng 
như thế nào ở trong vùng. Nó góp phần minh chứng cho tính đa
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dạng nsôn ngữ trong vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc, trong đó tiếng 
Việt giữ vai trò là ngổn ngữ phổ thông chung và tiếng Tày là ngôn 
ngữ có vai trò phổ thông vùng.

ở  xã Nông Thượng nơi chúng tôi khảo sát, sau dân tộc Tày là 
dân tộc Dao. Vì thế, tiếp theo chúng ta sẽ quan sát tinh hình sử dụng 
ngôn ngữ của người Dao. Con số thống kê cho thấy 100% người 
Dao sử dụng được tiếng mẹ đẻ của mình. Đây là một tỉ lệ sử dụng 
tiếng mẹ đẻ rất đáng trân trọng đối với người dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, mặc dù người Dao ở Nồng Thượng chủ yếu cư trú 
trong 1/15 thôn bản của xã (thôn Tân Thành) nhưng do xung quanh 
giáp ranh với các thôn của người Tày như Nà Thinh, Khuổi Trang, 
Nà Bản... nên họ cũne là cư dân sử dụng tiếng Tày. Do điều kiện 
môi trường như vậy, năng lực sử dụn£ tiếng Tày của họ rất tốt. Theo 
số liệu điều tra của sinh viên, ở kĩ năng nói có 140 nguời Dao 
(chiếm 86,4%) dùng được tiếng Tày ; ở kĩ nãng nghe có 135 người 
(chiếm 83,3%) dùng được tiếng Tày ; riêng ở kĩ năng viết thì tỉ lệ 
người Dao biết viết tiếng Tày ít hơn (chỉ chiếm 6,8%). Như vậy 
chúng ta có thể thấy trong thực tế tiếng Tày cũng là một ngôn ngữ 
có vai trò quan trọng trong đời sống của người Dao.

Người Dao cũng có khả năng sử dụng tiếng phổ thông rất tốt. 
Theo thống kê, 100% cư dân ở đây sử dụng tốt tiếng phổ thông. Tuy 
nhiôn, nếu như đa số người Dao, nghe nói tiếng Việt tốt thì vẫn có 
người không có khả năng viết được tiếng Việt (hay là mù chữ), mặc 
dù số người này là không đáng kể (chỉ có 1 người, chiếm 0,7% số 
người được phỏng vấn).

Ngoài ra cũng có một bộ phận người Dao sử dụng được tiẽng 
Nùng ở hai kĩ năng nghe và nói (có 10 người, chiếm khoảng 6,1%). 
Đây là điều dễ lí giải bởi vì dân tộc Nùng sinh sống trẽn địa bàn tỉnh
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Bắc Kạn không nhiều, chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ (khoảng 7,4%). Cho nôn 
việc người Dao sử dụng được tiếng Nùng khôns nhiều như sử dụno 
tiếng Tày cũng là điều binh thường. Điều này một lần nữa cho thấy 
tiếng Tày, sau tiếng phổ thống, có vai trò quan trọng như thế nào 
trong đời sống xã hội tại địa bàn. Đây cũng là một nhân tố xác nhận 
trong bức tranh ngôn ngữ phong phú và đa dạng ở Bắc Kạn, ngồn 
ngữ phổ thông giữ một vai trò là công cụ giao tiếp quan trọng trong 
đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây.

Tuy chỉ chiếm số lượng nhỏ trong đời sống cộng đồng nhưng 
người Kinh có vị trí rất quan trọng trong đời sống văn hoá nói chung 
và trong sử dụng ngồn nsữ nói riêng của đồng bào dân tộc, bởi ngôn 
nơữ của họ là ngôn ngữ phổ thông, một công cụ giao tiếp chung của 
các dân tộc. Thế nhưng khả năng nói tiếng Tày của người Kinh lại 
rất tốt (khoảng 82,3-88,2% người được hỏi). Số người viết được chữ 
Tày tuy ít hơn nhưng cũng là con số đáng kể (có 6 người, chiếm 
khoảng 11,7% người được phỏng vấn). Số người này chủ yếu rơi vào 
số lượng người Kinh làm cán bộ tại địa bàn. Đây là một chứng cớ 
nữa chứng minh tiếng Tày là ngôn ngữ có vị thế quan trọng trong 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực trạng này ỉà những cơ sở quan trọng để 
chúng ta xây dựng kế hoạch giáo dục ngồn ngữ ở Bắc Kạn nói riêng 
và ở vùng Việt Bắc nói chung.

Như vậy, qua tình hình sử dụng ngồn ngữ ở một địa bàn cụ thể 

của tỉnh Bắc Kạn chúng ta nhận thấy rằng mặc dù tiếng Việt đã trở 

thành một nhu cầu, một phương tiện khồng thể thiếu trong mọi môi 

trường sử dung ngôn ngữ ở Bắc Kan, nhưng tiếng Tày vẫn còn giữ 

được một vị thế nhất định của mình và nó vẫn được lưu giữ tốt trong 

đời sống cộng đổng. Nhìn ở mặt chức năng ngôn ngữ, đó là một kết 

quả đáng mừng vì một mặt nó giúp cho đồng bào dân tộc vẫn tiếp
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thu, thực hiện được những tiến bộ khoa học kĩ thuật, mặt khác nó 

vẫn có đầy đủ công cụ để làm phong phú và lành mạnh đời sống văn 

hoá truyền thống của dân tộc. Có đồng thời đảm bảo được sự đồng 

đều ấy, đồng bào mới nhanh chóng tiến kịp miển xuôi, cùng cả nước 

phát triển đi lên.

1.1.4.2. Tình hỉnh sử dụng ngôn ngữ theo giói tính của 

người dân tộc

Trong từng dân tộc thì kĩ năng sử dụng ngồn ngữ của mỗi người 

dân khác nhau và điều đó chúng ta đã cùng nhau phân tích ở trên. 

Bây giờ, để nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, chúng ta sẽ căn cứ 

vào tình hình sử dụng ngôn ngữ theo giới tính, nhằm qua đó tìm 

hiểu thêm tính chất xã hội của hoạt động này. Kết quả quan sát về 

tình hình sử dụng ngồn ngữ theo giới tính mà sinh viên điều tra điền 

dã ghi chép được thể hiện trong bảng sau đây [BCTT (2005), 28] :

Báng 25 : Tình h ỉnh sử dụng ngôn ngữ  theo  giới tính ở Bắc Kạn

Dân tôc Tày (440 người) Dao (162 ngưồi) Kinh (51 người)

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
Tiếng \ (215) (225) (88) (74) (19) (32)

Nói
211

98,1%

225

100%

81

92%

54

73%

16

84,2%

28

88%

Tày

Nghe
211

98,1%

225

100%

81

92%

58

78,3%

17

89,5%

30

93,8%

Viết
90

41,8%

80

35,5%

9

9,2%

2

2,7%

3

15,8%

2

6,3%
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x  N Dân tộc Tày (440 người) Dao (162 ngưồi) Kinh (51 người)

T i ế n g ^ ^ \
Nam

(215)

Nữ

(225)

Nam

(88)

Nữ

(74)

Nam

(19)

Nữ

(32)

Dao

Nói
96

44,6%

12

5,3%

88

100%

74

100%

0

0%

0

0%

Nghe
98

45,6%

17

7,5%

88

100%

74

100%

0

0%

0

0%

Viết
0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Việt

Nói
215

100%

225

100%

88

100%

74

100%

19

100%

32

100%

Nghe
215

100%

225

100%

88

100%

74

100%

19

100%

32

100%

Viết
215

100%

217

96,4%

87

98,9%

74

100%

19

100%

32

100%

Nùng

I

Nói
5

2,3%

1

0,4%

7

8%

3

4,1%

0

0%

0

0%

Nghe
6

2,7%

1

0,4%

7

8%

3

4,1%

0

0%

0

0%

Viết
0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Số lượng thống kê trên bảng cho chúng ta thấy, đối với người 
Tày khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của cả nam và nữ đều như nhau 
(tỉ lệ 100%). Tuy nhiên, có một chỉ số khiến ta chú ý. Những người 
nam giới viết được chữ Tày nhiều hơn (có 90 người, chiếm 41,8%).
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Trong khi đó nữ giới chỉ có 80 người, chiếm 35,5%. Số lượng chênh 
lệch tuy khồng nhiều nhưng điều này Cìứng tỏ nam giới chiếm ưu 
thế hơn trong những hoạt động, học tập lay giao lưu xã hội. Nhờ đó 
họ sẽ chịu ảnh hưởng và tiếp thu được miều hơn vốn sống, vốn văn 
hoá dân tộc thông qua hoạt động ngồn ngữ. Đây cũng là dấu hiệu 
cho biết người phụ nữ Tày, những ngưà mang nặng trọng trách gia 
đình với những cồnơ việc làm nương rầy, bếp núc và nhất là n.uôi 
dạy con cái đã bắt đầu có dấu hiệu mai rrột tiếng mẹ đẻ.

Đối với trường hợp người Dao, nam giới có khả năng sử dụng 
ngôn ngữ mẹ đẻ ở hai kĩ năng nói và nghe tốt hơn nữ giới. Số Hiệu 
cho thấy có 96 người nam (chiếm 44,6%) so với 12 người nữ (chi ếm 
5,3%) nói được tiếng mẹ đẻ và 98 ngườ] nam (chiếm 45,6%) so với 
17 người nữ (chiếm7,5%) nghe được tiếng mẹ đẻ. Sự khác biệt về 
khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của nam giới và nữ giới giữa người 
Tày và người Dao ít nhiều cũng phản ánh vị trí quan trọng của ngôn 
ngữ Tày và Dao trong đời sống của cư dân khu vực.

Về khả năng sử dụng tiếng Việt, con số thống kê tại Nóng 
Thượng nói trên cho thấy, dường như cả nam và nữ của ba dân tộc 
Tày, Dao và Nùng ở đây đều sử dụng tốt như nhau. Đây là một (dấu 
hiệu rất đáng phấn khởi vì nó ghi nhận vai trò của tiếng phổ thông là 
quan trọng trong đời sống xã hội nơi đây. Chính điều đó cũng là một 
dấu hiệu cho thấy giữa tiếng mẹ đẻ của người dân tộc và tiếng phỏ 
thông có sự khác nhau trong hoạt động xã hội của người dân tộc.

1.1.4.3. Tình hình sử dụng ngôn ngữ theo nghề nghiệp  

của người dân tộc ở Nông Thượng

Ciiống như đã trình bày trong những địa bàn khảo sát trước đây, 
khi quan sát tình hình sử dụng ngôn ngữ theo nghề nghiệp, chúng 
tôi. cũng nhìn nhận ở ba đối tượng chính là người dân bình thường,
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cán bô Nhà nước và học s inh đang đi hoc. Tình hình sử dụng nsồnc  K—  CT

ngữ của những người làm nghề khác nhau, có địa vi xã hôi kháco  o  o  o  1 ■ .

nhau của người dân tộc sê giúp chúng ta nhìn nhận đủng bản chất 
vấn đề sử d u n g  ngón ngữ trong đời sồng công, đổns dân tôc.

Do tính chất và mục đ ích của đề tài, ở địa bàn này chúng tôi chỉ 
theo dõi tình hình sử dụng tiếng Tày, tiếng Dao và tiếng phổ thông. 
Mật khác, tạm thời chủng tối cũnơ không có điều kiện phân chia các 
đôì tượng dược phỏng vấn theo thành phần dân tộc của họ. Số liệu 
thu được cụ thể là như sau [BCTT (2005), 18] :

B àng 26 : Tình hình sử dụng  ngôn ngữ theo nghề nghiệp ở Bắc Kạn.

Tiếng Tày Dao Việt

Nghề
nghiệp

Nói Nghe V lế t Nói Nghe Nói Nghe Viết

Can
bộ

39

39

100%

39

100%

20

69.9%

08

20.5%

08

20.5%

39

100%

39

100%

39

100%

Hoc
sinh

210

204

97.1%

205

97.6%

36 

17 1%

50

23.8%

52

24.8%

210

100%

210

100%

210

100%

Người
dân

4C4

375

92.8%

381

94.3%

130

32.1%

157

92.8%

162

92.8%

404

100%

404

100%

304

75.2%

Tổng
số

653

618

94.6%

618

94.6%

186 

28 A%

215

32.4%

222

33.9%

653

100%

653

100%

553

84.6%

Trước hết chúng ta quan sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của 
những người dân tộc làm cán bộ Nhà nước. Số cán bộ được phỏng
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vấn là 39 người, chiếm 6% tổng số người được hỏi. Nhu số liệu cho 
thấy, trong 39 người đó, khả năng nói - nghe tiếng Tày và sử dụng 
tiếng phổ thồng của họ rất tốt, đạt ở mức tuyệt đối 100% ; riêng khả 
năng viết chữ Tày của đội ngũ này chi ở mức vừa phải (có 20 người 
biết viết, chiếm 69,9%). Theo số liệu điều tra, phần lớn khả năng 
này thuộc về chính những cán bộ là người dân tộc Tày. Nhóm sinh 
viên làm phỏng vấn không cho biết có cán bộ người Dao và người 
Kinh nào có khả năng viết được chữ Tày.

Người ta có thể giải thích rằng, do nhu cầu nghề nghiệp, họ 
nhận thức được vai trò, vị trí, sự cần thiết của việc học nói, nghe, 
nhất là học viết được chữ Tày. Đây là phương tiện quan trọng giúp 
họ giao tiếp rộng rãi hơn với người dân bản địa, nó giúp họ có thể 
tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng và 
Nhà nước được triệt để, nhất quán và sâu rộng hơn trong đời sống 
đồng bào dân tộc. Khi biết thành thạo các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ 
nói chung, tiếng Tày nói riêng thì những người cán bộ mới dễ dàng 
truyền đạt đúng đắn tư tưởng đường lối chính trị của Đảng, mới làm 
tốt được cồng tác dân vận.

Đối với tiếng Dao, khả năng nghe nói của đội ngũ cán bộ còn 
hạn chế (chỉ khoảng 20,5% số cán bộ được phỏng vấn). Những 
người có khả năng này cũng chủ yếu tập trung ở đội ngũ cán bộ có 
nguồn gốc là người Dao. Ngoài ra cũng có một người cán bộ có khả 
năng nói và nghe tiếng Nùng. Đây là một trong sáu trường hợp có 
khả năng nói, nghe tiếng Nùng của người bản địa, nơi số sinh viên 
điều tra số liệu. Đây là điều dẽ giải thích VI số người sử dụng tiếng 
Nùng chỉ chiếm 7.4% tổng dân số toàn tỉnh Bắc Kạn. Hơn nữa, hầu 
như người Nùng không cư trú ở địa bàn xã Nông Thượng. Người ta 
biết ngồn ngữ này là nhờ giao lưu, tiếp xúc với người dân ở nơi khác 
đến. Như vậy, chỉ số này một lần nữa lại chứng minh tính "phổ 
thông vùng” của tiếng Tày ở địa bàn Bắc Kạn.
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Sau nhữnơ người cán bộ là các em học sinh. Nhóm điều tra đã 
thu (lược 210 phiếu phỏng vấn nhóm đối tượng này, chiếm 31,9% 
tổng số phiếu phỏng vấn. Kết quả cụ thể là như sau:

Có lẽ do số học sinh trong xã Nông Thượng chủ yếu là người 
Tày nên khả năng sử dụng nói và nghe được tiếng Tày của các em 
học sinh là tương đối khá, 97,1% các em nói được tiếng Tày và 
97,6% nghe được ngôn ngữ này. Tuy nhiên, khả năng viết chữ Tày 
chỉ hạn chế trong một số em học sinh nhất định (chỉ có 36 cm, 
chiếm 17,1% số những em học sinh được phỏng vấn). Đối với các 
em học sinh, khả năng nghe - nói và nhất là khả năng viết chữ Tày 
như thế là một dấu hiệu không tốt. Ngày nay, các em chủ yếu sử 
dụng tiếng phổ thông - ngôn ngữ được dùng trong nhà trường - nên 
nhu cầu học và sử dụng tiếng Tày có xu thế giảm dần và chỉ dừng 
lại ở hai kĩ năng nói và nghe. Đến một thời điểm nào đó, khi khả 
năng này giảm sút một cách rõ rệt, lúc ấy vai trò tiếng mẹ đẻ làm 
công cụ bảo tồn văn hoá dân tộc sẽ dần bị mất đi.

Khả năng nói và nghe tiếng Dao của học sinh chỉ khoảng 23,8- 
24,8% số em được phỏng vấn. Số này cũng chỉ chủ yếu là các em 
học sinh người Dao và một số rất ít học sinh người Tày. Nói một 
cách khác, ở Nồng Thượng nói riêng và Bắc Kạn nói chung, tiếng 
Dao và cả tiếng Nùng không phổ biến như tiếng Tày.

Do đặc điểm của môi trường ngồn ngữ là trường học nên học 
sinh các dân tộc đều sử dụng tốt các kĩ năng nói -  nghe và viết tiếng 
phổ thông (đều ở mức 100%). Với học sinh, việc sử dụng tiếng phổ 
thông như là một công cụ phục vụ cho việc học tập và là điều bắt 
buộc trong các giờ học hoặc khi trao đổi với giáo viên. Nhưng ngoài 
giờ học, tiếng phổ thông không phải là ngôn ngữ bắt buộc sử dụng. 
Thay thế vào đó lại là tiếng Tày : các học sinh dân tộc Tày nói tiếng
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Tày, đa phần các em người Dao chủ động sử dụng tiếng Tày. Mặc 
dù vậy, đối với học sinh, tiếng phổ thồng vẫn là ngôn ngữ cần thiết 
cho sự phát triển của các em.

Như vậy, giữa tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ, khả năng và tình 
trạng sử dụng ở lứa tuổi học sinh là khác nhau. Sự khác nhau ấy, tỉ 
lệ nghịch với chỉ số biết hai thứ tiếng này ở người dân bình thương. 
Sự khác nhau ấy còn phản ánh tính ưu tiên trong tiếp nhận giáo dục 
ngôn ngữ của học sinh dân tộc hiện nay.

Đối với người dân, trong ba ngôn nơữ thông dụne tại địa bàn 
khảo sát, khả năng sử dụng tiếng phổ thồng vẫn phổ biến nhất và 
sau đó là tiếng Tày. Như tư liệu cho thấy, trong tổng số 404 phiếu 
khảo sát có 100% người nói - nghe được tiếng phổ thông, nhưng chỉ 
có khoảng 94% nói - nghe được tiếng Tày.

Cũng có một bộ phận không nhỏ người dân khồng biết viết (mù 
chữ), cả tiếng phổ thông và tiếng Tày. Những người biết chữ chủ 
yếu tập trung ở tầns lớp trung niên. Những người làm ruộng (nông 
dân) trong sinh hoạt sản xuất và sinh hoạt đời sống hằng ngày họ sử 
dụng tiếng mẹ đẻ của mình nhiều hơn tiếng phổ thông. Họ cũng có 
thể nói tiếng dân tộc khác khi giao tiếp ở bản của người dân tộc đó 
mà nơi đó không dùng dược tiếng phổ thổng. Họ chủ yếu dùng tiếng 
phổ thỏng trong các môi trường hành chính (ở UBND, ở trường học) 
và môi trường công cộng (giao lưu với người thuộc bản khác). Tất 
nhiên không thể có một quy tắc rõ ràng trong sử dụng ngôn ngữ ở 
các mỏi trường giao tiếp khác nhau nhưng nó cững có một sự thống 
nhất tương đối. N 2,ười dân lựa chọn cách sử dụng tiếng phổ thỏng 
hay tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ của dân tộc khác tuỳ vào đối tượng 
giao tiếp của họ là người dân tộc nào, có thể sử dụng được ngôn ngữ 
nào. Việc họ lựa chọn ngôn ngữ để sử dụng phụ thuộc vào mục đích 
cuối cùng là nội duns giao tiếp.
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Như vậy, chúng ta nhận thấy, ở Nông Thượng đội ngũ cán bộ 
có trình độ sử đụng ngôn ngữ khá cao và đồng đều, đặc biệt là khả 
nãne dùng được tới 3 hoặc 4 thứ tiếng bản địa. Điều này sẽ giúp họ 
rất nhiều trong cỏng việc, đặc biệt là vấn đề tuyên truyền phổ biến 
kiến thức khoa học, chủ trương chính sách của Đảns và Nhà nước. 
Trong khi đó, đội ngũ học sinh tuy đều sử dụng được tiếng phổ 
thông nhưng có một phần đáng kể chưa sử dụng được tiếng Tày. 
Đây là một dấu hiệu vừa mừng vừa lo. Mừng là vì học sinh dân tộc 
được thụ hưởng giáo dục tiếng phổ thông tốt. Lo là vì phải có 
phươno cách làm sao học sinh có thể dùng được tiếng dân tộc mới là 
cách bảo lưu, khỏi phục truyền thống văn hoá dân tộc một cách tốt 
nhất. Đối với những người làm ruộng (nông dân), năng lực ngôn ngữ 
của họ không được đồng đều như hai đối tượng đã kể trên. Trong 
sinh hoạt hằng ngày, ngôn ngữ mà họ thường dùng là tiếng mẹ đẻ. 
Cộng thêm vấn đề mù chữ viết, đối tượng nghề nghiệp này phải 
được tăng cường tiếng phổ thông để tiếp thu khoa học kĩ thuật cần 
thiết cho lao động và sinh hoạt xã hội của họ.

1.1.4.4. Tình hình sử dụng ngôn ngữ theo độ tuổi 

của người dân tộc

Để thấy rõ hơn tình hình sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc, 
ngoài sự quan sát theo tiêu chí nghề nghiệp, chúng ta còn có thể 
quan sát từ khía cạnh độ tuổi của người dân tộc. Dựa vào tính chất 
độ tuổi, chúng tôi tạm thời phân chia đối tượng được phỏng vấn theo 
ba lớp tuổi là dưới 20 (tuổi thanh thiếu niên), từ  20 đến 59  (tuổi 
trưởng thành) và từ 60 trở lên (tuổi già). Khả năng sử dung n%on 

ngữ theo độ tuổi nói trên cũng giúp cho chúng ta dự đoán một số 
vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục ngôn ngữ. Tư liệu thu được 
là như sau [BCTT (2005), 16] :
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Bảng 27 ; Tình hình sử dụng ngôn ngữ theo lứa tuối ở Bắc Kạn

Tày Dao Việt

Nói Nghe Viết Nói Nghe Nói Nghe Viết

>20tuổi

211ng

205

97.2%

206

97.6%

29

13.7%

50

23.7%

50

23.7%

211

100%

211

100%

211

100%

20/60tuổi

387ng

341

88.1%

365

94.3%

136

35.1%

149

39.8%

154

88.1%

387

88.1%

387

88.1%

385

88.1%

<60tuổi

55ng

54

98.2%

54

98.2%

17

30.9%

15

27.3%

17

30.9%

55

100%

55

100%

48

87.3%

Qua bảng trên, chúng ta thấy rằng người dân ở độ tuổi dưới 20, 
nhờ phần lớn đang theo học tại các trường nên trình độ sử dụng 
tiếng phổ thông rất tốt. Có tới 100% người dân tộc vào độ tuổi này 
sử dụng được tiếng Việt ở cả ba kĩ năng nói - nghe - viết. Điều này 
chứng tỏ việc giáo dục ngôn ngữ để phổ cập tiếng phổ thồng trên địa 
bàn này đã đạt được kết quả rất tốt.

Sau tiếng phổ thỏng, khả năng nói và nghe tiếng Tày của lứa 
tuổi thanh thiếu niên cũng đạt ở mức độ có thể gọi là tốt. Có tới hơn 
97% số người được phỏng vấn trong độ tuổi có thể nghe và nói được 
tiếng Tày. Việc tiếng Tày được dùng phổ biến trong độ tuổi này như 
thế phần nào đã chứng minh cho nhận xét mà chúng tôi đã nêu ra 
rằng tiếng Tày là ngôn ngữ phổ thông vùng của địa bàn này. Tuy 
nhiên, khác với tình hình nghe - nói, số người biết viết chữ Tày mới 
(chữ Latinh) ở độ tuổi này chỉ dừng ở con số khiêm tốn là 13,7% (có 
29/211 người). Như vậy, số người viết được chữ Tày mới của lứa tuổi 
này là thấp hơn cả, so với hai độ tuổi còn lại.

Những người được phỏng vấn thuộc độ tuổi dưới 20 có khả 
năng nghe nói tiếng Dao mới ở mức 23,7% (có 50/211 người), thấp
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nhát trong số những người được phỏng vấn. Thêm vào nữa, những 
người sử dụng được ngồn ngữ này chủ yếu là người Dao. Như vậy, 
thực chất là họ nói tiếng mẹ đẻ của họ. Còn người Tày và người 
Kinh sử dụng tiếng Dao còn rất hạn chế. Nhìn từ một khía cạnh 
khác, nó chứng tỏ tiếng Dao trên địa bàn khảo sát không chiếm 
được vị trí quan trọng bằng tiếng Tày. Qua đó chúng ta biết các dân 
tộc khác trong địa bàn không có nhu cầu nói tiếng Dao.

Số người được phỏng vấn ở độ tuổi tuổi từ 20 đến 59 chiếm số 
lượng đông nhất trong ba đối tượns chúng tôi tiếp cận (với 387 
người, chiếm 59,3% số người được phỏng vấn). Đây là độ tuổi trong 
lớp đối tượng lao động chính của xã hội, tham gia trực tiếp vào quá 
trình hoạt động lao động sản xuất, có nhiều điều kiện tiếp xúc với xã 
hội bên nsoài. Do đó trong độ tuổi này trình độ nói và nghe tiếng 
phổ thông cũng khá đồng đều. Như số liệu phỏng vấn đã cho thấy, 
100% số người được hỏi đều có thể sử dụng tốt tiếng phổ thông ở cả 
hai kĩ năng nói và nghe, chỉ có 2 trường hợp không biết viết chữ phổ 
thòng. Điều này một lần nữa càng chứng tỏ vai trò quan trọng của 
tiếng phổ thông trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở đây.

Ở độ tuổi từ 20 đến 59, khả năng nói và nghe tiếng Tày cũng 
đạt mức độ chấp nhận được, gần như ở độ tuổi dưới 20. Có khoảng 
90% số người được phỏng vấn cho biết họ có thể sử dụng được ngôn 
ngữ này. Trong quá trình lao động sản xuất trên đồng ruộng, ngoài 
nương rẫy, bà con trong các thôn bản người Tày vẫn sử dụng tiếng 
mẹ đẻ là chủ yếu, và khi giao lưu tiếp xúc với người Dao thì ngồn 
ngữ chung để họ giao tiếp thường vẫn là tiếng Tày. Bởi vì, người 

Dao trong độ tuổi trưởng thành cũng có thể sử dụng thành thạo được 
tiếng Tày. Như bảng tổng hợp cho thấy, với 35,1% người được 
phỏng vấn ở tuổi này có khả năng viết chữ Tày mới, người ta có thể 
nói rằng tỉ lệ này là cao nhất so với hai độ tuổi còn lại. Từ đó có thể
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rút ra nhận xét rằng, chữ Tày mới được lứa tuổi trưởng thành biết 
nhiều nhất. Điều này là hợp lí vì những noười trong độ tuổi từ 20 
đến 59 là những người đã có một thời kì được tiếp nhận sự giáo dục 
về chữ viết mới này.

Độ tuổi từ 60 trở lên có số ngưởi được phỏng vấn thấp nhất, chỉ 

có 55 người, chiếm 8,4% tổng số người được phỏng vấn ở ba độ 

tuổi. Khả năng nói và nghe tiếng phổ thông thuộc lứa tuổi này là rất 

tốt, chiếm 100% số người được phỏng vấn. Số người không viết 

được chữ phổ thông là 7 trường hợp, như vậy chỉ có 87,3% số người 

được phỏng vấn sử dụng được chữ phổ thồng. Khả năng sử dụng chữ 

phổ thông của họ như thế là hạn chế. Có lẽ nó có liên quan tới điều 

kiện xã hội, vì những neười không viết được là những người sinh từ 

năm 1945 trở về trước, trong thời kì đất nước còn nhiều khó khăn, 

điều kiện học chữ phổ thông lúc đó còn nhiều hạn chế đối với bà 

con dân tộc thiểu số.

Đối với độ tuổi từ 60 trở lên, việc sử dụng tiếng Tày là rất tốt. 

Có tới 98,2% tổng số người trong độ tuổi được hỏi dùng được ngôn 

ngữ này. Rõ ràng, càng cao tuổi, tiếng mẹ đẻ của người dân tộc càng 

tốt. Hình như môi tnrờng sử dụng tiếng mẹ đẻ trong gia dinh và thôn 

bản đã làm nên đặc điểm này. ơ  độ tuổi nói trên, khả năng viết chữ 

Tày mới cũng chiếm số lượng tương đối cao : 17/55 người được 

phỏng vấn biết viết, chiếm tỉ lệ 30,9%.

Như vậy, từ những nhận xét khác nhau qua bảng thông kê số 

liệu trôn, chúng ta có thể đưa ra một vài nhận xét có tính chung hơn 
về tình hình sử dụng ngôn ngữ theo độ tuổi ở Nông Thượng (Bắc 

Kạn) như sau. Thứ nhất, ở cả ba độ tuổi, người dân tộc đều có khả 

năng sử dụng tốt tiếng phổ thông và sau đó là tiếng Tày. Điều này
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dã chứng minh cho mức độ phổ hiến của tiếng phổ thòng và tiếng 

Tày - ngôn ngữ dân tộc thiểu số có vai trò tiếng phổ thông của tiểu 

vùng Bác Kạn. Thứ hai, cũng đã có dấu hiệu cho thấy khả nàng nắm 

bắt tiếng Tày có dấu hiệu mai một ở lớp tuổi trẻ. Chứng cớ là tuy 

khả năng nghe - nói vẫn còn cao nhưng khả năng biết viết chữ Tày 

mới có sự phân bô không đồng đều giữa các độ tuổi. Độ tuổi 20 đến 

59 có khả năng nói, nghe và viết chữ Tày mới cao nhất. Trong khi 

đó, ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh Tày do chỉ được thụ 

hưởng tiếng Tày từ gia đình, thôn bản nên chỉ dừng lại ở hai kĩ năng 

nói và nghe và hầu như khồng có em nào có khả năng viết. Dường 

như nhu cầu và ảnh hưởng giáo dục của tiếng phổ thông đã bắt đầu 

lấn át khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ. Đối với chúng ta, nhìn 

thấy được dấu hiệu này để tìm cách khắc phục là một thành công 

trong nhiệm vụ bảo tồn và phát triển văn hoá của dân tộc ở địa bàn.

7.7.5. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của ngưòi dân tộc ở  Lạng Son

ơ  Lạng Sơn, chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình sử dụng ngổn ngữ ở 

hai địa bàn khác nhau. Đó là, cả hai thị trấn Cao Lộc và xã Hải Yến 

đều thuộc huyện Cao Lộc. Chún^ tôi tìm hiểu ở hai nơi khác nhau 

như thế nhằm tìm hiểu khả năng sử dụng ngôn ngữ ở một địa bàn đô 

thị và một địa bàn nông thôn.

Trước khi đi vào phân tích tình hình sử dụng ngôn ngữ của 

từng đối tượng, từng thành phần dân tộc cụ thề ở thị trấn Cao Lộc 

và xã Hải Yen của huyện Cao Lộc thuộc tình Lạng Sơn, chúng tôi 

xin cung cấp một bảng tổng hợp về tình hình các số liệu thu thập 

được ờ địa bàn huyện này. Đây là số liệu dựa trên kết quả khảo sát 

của Đào Thị Quyên [ĐTQ (2005), 59] :
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Bảng 28 : số l iệu khảo sát  ở  huyện Cao Lộc

TS Dân tộc Trình độ văn hoá Nghề nghiệp

300 Tày Nùng Kinh Dao Ci c 2 c 3 CD CB HS ND

Nam 132 43 83 6 0 34 45 32 21 30 77 25

Nữ 168 49 106 12 1 47 43 53 ■ 25 22 100 46

Cộng 300 92 189 18 1 81 88 85 46 52 177 71

Như vậy, các đối tượng mà chủng ta tiên hành khảo sát để thu 

thập số liệu ờ địa bàn này chủ vếu là người dân tộc Nùng với sô 

lượng là 189 người, chiếm 63% tổng số đối tượng được khảo sát ; 

neười Tày là 92 người chiếm tỷ lệ 30,66% ; người Kinh là 18 người 

chiếm 6% ; chi có 1 người là dân tộc Dao. Như thế là phù họp với 

đặc điểm cư dân của tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng được khảo sát có 

vị trí rất đa dạng trong xã hội. Họ là những giáo viên, cán bộ, học 

sinh, là những người dân bình thường hiện đang sinh sống và định 

cư trên địa bàn huvện Cao Lộc. Trong những đối tượng được khảo 

sát, chúng ta thấy số đối tượng ià học sinh chiếm đông nhất, 177 

người, bàng 59% tống số đối tượng dược khảo sát. Đây chính là đối 

tượng mà chúng ta chú ý hơn cả vì họ dang được hướng sự giáo dục 

ngôn ngữ trong nhà trường.

Trong phần nhìn nhận trình độ văn hoá, vì có những người có 

trình độ văn hoá (TĐVH) khác nhau nên chúng tôi tạm thời quv vào 

theo từng bậc học để cho tiện phân tích. Ví dụ các lớp 5/10, 6/12, 

7/10, 9/12 chúng tôi xếp vào TĐVH bậc THCS. Hầu hết các đối 

tượng được phòng vấn đều có TĐVH từ cấp TH trở !ên trừ một vài
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đối tượng không được đến trường. Cụ thê, đôi tượng có TĐVH ỏ' 

bậc TH là 81 rmười chiếm 27% ; đối tượng có TĐVH ờ bậc THCS 

là 88 người chiếm 29,3% ; dối tượtm có TĐVH ờ cấp THPT là 85 

người chiếm 28.3% ; đối tương có trình đô Cao đăne và Đại học là 

46 người chiếm tỷ lệ 15,4%.

Như vậy, qua số người được phòng vấn nói trên, chúng ta thây 

rằng đối tượng mà chúng tôi đã khảo sát chủ yêu là người dân tộc 

Nùng, tiếp đến là dân tộc Tày, sau đó là người Kinh. Mặc dù người 

Kinh không thuộc thành phần dân tộc thiêu số nhưng chúng tôi vẫn 

tiến hành khao sát nhũng đối tượng người Kinh ờ địa bàn này đê 

nhận biết sự tác động của họ. Bởi vì hầu hết họ đều là những người 

có vai trò quan trọng trong các cơ quan, ban ngành của tinh, thị và 

đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Cao Lộc là một huyện có diện tích 644,6 lkm 2, dân số là 

73.000 người (số liệu năm 2004). Huyện Cao Lộc là nơi sinh sống 

chủ yếu của các dân tộc Nùng (41.610 người, chiếm 57%), dân tộc 

Tày (22.630 người, chiếm 31%). Nhũng dân tộc Kinh, Dao, Hoa và 

một số dân tộc khác chỉ có 8.760 người, chiếm khoảng 12% dân số. 

Trong điều kiện đó, cũng có thể nói địa bàn thị trấn Cao Lộc và xã 

Hải Yến là địa bàn chủ đạo của người Nùng. Tình hình sử dụng 

ngôn ngừ ở địa bàn trên như sau:

1.1.5.1. Tình hỉnh sử dụng ngôn ngữ ờ  thị trấn Cao Lộc

a. Khảo sát theo ticu chí dân tộc

a .l .  Dân tộc Nùng. Trong số 189 người dân tộc Nùng được 

phòng vấn ở huyện Cao Lộc thì địa bàn thị trấn có 82 người, chiếm 

43,38%. Sau đây là bảng số liệu phỏng vấn.
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B ảng  29 : Tình hình sử  dụng  ngôn n g ữ  của người Nùng
ờ  th ị t rấn Cao Lộc

Tồng

số

Nói Nghe Viết

Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt
Nùng

(c)

82 28 65 82 38 69 82 0 11 82 3

% 34,1 72,3 100 46,34 84,14 100 0 13,4 100 3,65

Nhìn vào bảng thống kê ở trên chúng ta thấy có 100% đối 

tượng được khảo sát đều sử dụng thành thạo tiếng Việt. Điều này 

chứng tỏ tiếng Việt đã thực sự trờ thành một ngôn ngữ quan trọng 

trong cuộc sống cùa đồng bào dân tộc nơi đây. Tuy tiếng Việt là 

ngôn ngừ chính để họ giao tiếp với nhau trong công việc nhưng 

không vì thế mà họ quên đi tiếng mẹ đẻ của mình, số  lượng người 

Nùng sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 

72,3% số người được phòng vấn nói được và 84,1% số người được 

phòng vấn nghe được tiếng Nùng. Khi trao đổi trực tiếp với các đối 

tượng này thì họ cho biết lí do như sau : Trong công việc làm ăn, họ 

thường phải sử dụng tiếng Việt để giao tiếp vì các đối tượng mà họ 

tiếp xúc chủ yếu là người Kinh. Còn trong gia đình khi mọi thành 

viên vẫn sử dụng tiêng mẹ đẻ của mình đê nói chuyện với nhau thì 

họ sử dụng tiếng mẹ đẻ. Chính vì vậy ngoài khả năng sử dụng thành 

thạo tiếng phổ thông, họ vẫn nói tốt được tiếng mẹ đẻ của mình.

Vì địa bàn cư trú cùa họ bao gồm nhiều dân tộc khác sinh sống 

nên ngoài khả năng biết tiếng phổ thông và tiếng mẹ đè, họ còn biết 

thêm được một ngôn ngừ thứ ba là tiếng Tày. Dân tộc Tày là dân 

tộc có số lượng đông thứ hai tron^ thị trấn, chi đứng sau dân tộc
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Nùng. Người Tày và người Nùng sông đan xen với nhau trên cùng 

một địa bàn nên việc họ biết tiếng cùa nhau là lẽ dương nhiên. Do 

nhu câu muốn học hòi, muôn biêt thêm nhiêu ngôn ngữ khác nên họ 

đã tự học trong khi giao tiếp với người Tày. Tỷ lệ sô người nói và 

nghe được tiếng Tày, tuy thế không phải là nhiều, chì khoảng 34% 

sô người được hỏi nói được tiếng Tày và 46,3% nghe được ngôn 

ngữ này. Tuy nhiên, số lượng nói trên xác nhận, ờ địa bàn thị trân 

Cao Lộc, thay vì tiêng Tày là phổ biến, ở đây tiêng Nùng được 

nhieu người dùng hơn.

Neu như khả năng nói và nghe tiêng của dân tộc mình chiêm tỷ 

lệ cao thì khả năng viết tiếng mẹ đẻ lại rất kém. Hầu như rất ít 

người Nùng viết được chừ của dân tộc mình bao gồm chữ viêt mới 

(chữ viết Latinh) và chữ viết cổ (chữ Nôm Tày). Theo số liệu khảo 

sát, chỉ có 11 người Nùng biết viết chữ’ mới và 3 người viết dược 

chữ cổ. Đây thực sự là một chừng cớ cho thấy việc tiếp nhận ngôn 

ngữ ở đây không qua giáo dục ờ nhà trường. Khi mà chính sách 

giáo dục ngôn ngữ của nhà nước ta luôn coi trọng việc sử dụng chữ 

viết của đồng bào dân tộc thiểu số để bảo tồn và phát triền văn hoá 

thì đây chính là một câu hỏi được đặt ra. Phải chăng chữ viêt của 

các dân tộc thiểu số không có tác dụng gì đối với bản thân mồi người 

dân tộc ? Hay là chúng ta chưa làm gì để khắc phục tình trạng này ?

a.2. Dân tộc Tày. Trong tổng số 300 người được phỏng vấn, số 

lượng người dân tộc Tày được khảo sát là 92 người, chiếm 30,66%. 

Trong đó địa bàn thị trấn Cao Lộc có 65 người, chiếm 70% tổng số 

phiếu cùa dân tộc Tày. Tình hình cụ thể như sau :
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Bảng 29 : Tình hình sử  dụng ngôn  ngữ  của ng ư ờ i  Tày
ở  th ị t rấn Cao Lộc

Tổng

số

Nói Nghe Viết

Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày (cổ)

65 51 21 65 54 28 65 13 0 65 2

% 78,5 32,3 100 83 43 100 20 0 100 3,07

Cũng giống như dân tộc Nùng, 65 người Tày được phỏng vấn 
đều sử dụng thành thạo tiếng Việt, ngôn ngữ phổ thông của cả nước. 
Tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng Tày cũng được sử dụng khá tốt. Chi có 
14 người được phỏng vấn (khoảng 20%) không nói được tiếng của 
dân tộc mình. Sở dĩ họ không biết tiếng mẹ đè của dân tộc là do 
ngôn ngừ hằng ngày của họ chính là tiếng Việt, họ sinh ra trong môi 
trường tiếng Việt. Trường họp này thường rơi vào các em học sinh 
tuy gốc gác là dân tộc thiểu số nhung gia đình không dùng tiếng mẹ 
đẻ nữa.

Bên cạnh tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ cùa mình, người Tày 
còn sử dụng cả tiếng Nùng trong giao tiếp hằng ngày. Dân tộc Nùng 
là dân tộc có số lượng đông nhất trong huyện, do đó cũng là dân tộc 
đông nhất trong thị trấn. Thế nhưníí cũng chì hơn 30% người Tày 
được phông vấn nói được ngôn ngữ của người Nùng. Điều này phầri 
nào đã cho chúng ta biết tiếng Nùng không ảnh hưởng đến cuộc 
sống của những dân tộc khác giống như ảnh hường của tiếng Tày 
trong khu vực. Nói một cách khác, cho dù có số người đông hơn 
nhưng tiếng Nùng vẫn không có được vai trò như tiếng Tày ở Bắc 
Cạn hay Thái Nguyên.

Số liệu thống kê nói trên cũng cho chúng ta nhận thấy rằng 
lượng người viết được chữ của dân tộc mình là ít hơn địa bàn Bắc
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Cạn. Khi được hoi tại sao họ lại không viết được chữ viết của dân 
tộc, một số người uiài thích răng chữ viêt của dân tộc không được 
sử tlụní2, rộng rãi trong cuộc sônạ hăng ngày. Khi cân viêt, người ta 
thường viết bằng tiếng Việt. Thực chất, khi viết băng tiêng dân tộc, 
không có mấy ai đọc và hiểu được nội dung. Vì vậy mà họ cảm thấy 
chữ viết của dân tộc mình là không cần thiết. Lí do họ đưa ra không 
phải là không có 1Y. Nó phản ánh thực trạng chữ dân tộc chưa đi 
vào cuộc sống hay người dân tộc chưa có nhu cầu thực sự trong 
việc dùng chừ viết này. Tuy nhiên, dường như họ quên mất rằng 
chữ viết của mỗi dân tộc cũng là một nét văn hoá đặc thù góp phần 
làm nên bàn sắc hay đặc trưng văn hoá của dân tộc đó.

h. Tinh hình sử dụng ngôn ngừ theo tiêu chí nghé nghiệp

Đối tượng được phỏng vấn rất đa dạng, thuộc nhiều thành phần 
khác nhau như giáo viên, học sinh, cán bộ, dân thường...Nhìn nhận 
về khả năng sử dụng ngôn ngữ của các đối tượng đó sẽ giúp chúng 
ta đánh giá đúng vai trò của ngôn ngữ trong việc bảo tồn và phát 
triển văn hoá dân tộc.

b .l ,  Tinh hình sừ  dụng ngôn ngừ của học sinh. Đôi tượng được 
chúng tôi tiến hành khảo sát bao gồm các em học sinh từ cấp TH 
đên cấp CĐ. Trong những lớp học này, học sinh người dân tộc 
Nùng và Tày chiếm số lượng đông nhất. Điều đó phản ánh tính hợp 
lí về dân số của người Tày và Nùng ờ địa bàn thị trấn. Vì ờ đây, hai 
dân tộc này chiếm phần lớn tổng số dân trong toàn tỉnh và huyện. 
Cụ thề, trong tổng số 177 em học sinh mà chúng tôi tiến hành 
phòng vấn, dân tộc Nùng có 111 em (chiếm 62,7% tổng số học sinh 

nói chung). Riêng số em được phòng vấn ờ thị trấn là 55 em (bằng 
49,54% tổng số học sinh của dân tộc Nùng). Dân tộc Tày có 66 em 
được phòng vấn (chiếm 37,3% tổng số học sinh), trong đó ở thị trấn
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là 45 em (bằng 68,18% tồng số học sinh dân tộc Tày). Sau đây là 
tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh thuộc hai dân tộc nói trẻn.

Trước hết là tinh hình của các em học sinh dân tộc Nùng. Theo 
số liệu của Đào Thị Quyên, bức tranh sử dụng ngôn ngũ’ của đối 
tượng này ở thị trấn là như sau :

Bảng 30 : Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh Nùng
ở  thị trấn Cao Lộc

Tổng Nôi Nghe Viết

sô Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt

TH : 0 0 7 0 0 7 0 0 7

7% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%

THCS : 2 4 15 2 4 15 0 0 15

15% 13.3% 26.6% 100% 13.3% 26.6% 100% 0 0 100%

THPT : 5 9 23 7 11 23 0 3 23

23% 21.7% 39.1% 100% 30.4% 47.8% 100% 0 13.0% 100%

CĐSP : 4 6 10 4 6 10 0 4 10

10% 40.0% 60.0% 100% 40.0% 60.0% 100% 0 40.0% 100%
.

Nhìn vào bảng trên chúng ta thấv tiếng Việt vẫn là ngồn ngữ 
mà các em sử dụng thành thạo nhất. Điều này cho chúng ta biết việc 
học tiếng Việt đối với học sinh dân tộc Nùng là bình thường và 
không thể thiếu được. Nó không chỉ nhằm đáp úng nhu cầu giao 
tiếp trong cuộc sống hằng ngày của các em mà còn giúp các em có 
điều kiện học lên những lóp cao hơn. Thực tế nàv chímg minh rằng 
đối với học sinh người dân tộc Nùng ở đây, vấn đề học tập rất được 
coi trọng và mục đích học tập để nắm bắt kiến thức được các em đặt 
lên hàng đầu. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì các em đều là học sinh 
dân tộc sống ở thị trấn, có điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ 
hơn nhiều so với các em học sinh dân tộc thuộc vùng sâu, vùng xa.
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Dông thời, ở đây các em lại được tiếp xúc thường xuyên với đồng 
bào người Kinh cho nên rât thuận lợi khi tiêp nhận ngôn ngữ phô 
thông.

Bàng số liệu trên cũng cho thây ờ dịa bàn thị trân khả năng nói 
tiêng mẹ đẻ của học sinh người Nùng rât thấp, ơ  câp TH, các em 
không sử dụng được tiếng mẹ đẻ. Hình như do bố mẹ là cán bộ cơ 
quan nhà nước, tiếp xúc nhiều với tiếng phô thông, thời gian nuôi 
dạy con ít. hầu như giao cho nhà trường quàn lí nên mới có tình 
trạns này. Ờ bậc THCS và THPT mặc dù có em nói được nhưng số 
lượng không nhiều : chỉ có 26% học sinh ờ bậc THCS và 39% học 
sinh ờ cấp THPT dùng được tiếng mẹ đẻ. ơ  bậc CĐ thì tình hình có 
khả quan hơn. Có tới 60% số người được khảo sát có thế nói được 
tiênơ mẹ đỏ của mình. Sở dĩ các em có thê nói được là do môi 
trường tiếp xúc đa dạng hơn, có các bạn từ nhiều vùng khác nhau 
đến cùng học tập. Hơn nữa do nhu cầu ham học hỏi, muốn khám 
phá nhiều cái mới nên các em đã tự học tiếng mẹ đẻ để có thê hiểu 
được phần nào bản sắc văn hoá dân tộc mình qua các câu chuyện, 
bài hát.

Cũng qua bảng trên chúng ta thấy không những các em học 
sinh Nùng nói được tiêng phố thông, nói được tiêng mẹ đẻ mà còn 
có thể nói được một ngôn ngữ dân tộc khác là tiếng Tày. ơ  bậc 
THCS có khoảng 13%, ở cấp THPT là 21% và ở cấp CĐ là 40% 
học sinh nói được ngôn ngữ thứ ba này. Tỷ lệ nói trên, như vậy, 
không nhiều, song phần nào cũng phản ánh được năng lực đa ngữ 
của các em. Đây là một cơ sờ rất quan trọng đế chúng ta có thể đưa 
ra những kế hoạch giáo dục ngôn ngữ nhằm bảo tồn và phát triền 
văn hoá của mỗi dân tộc.

Cũng qua số liệu trên, người ta nhận thấy có một tình trạng rất 
đáng lo ngại là vấn đề về chữ viết cổ. Chữ viết cồ của dân tộc Tày, 
Nùng có từ lâu đời, đã được sử dụng sáng tác thơ, truyện... Đó là
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một tài sản vô giá của mỗi một dân tộc. Tuy nhiên, trong xu thê 
ngày nay, chừ viết cồ của các dân tộc đang dằn bị mai một. sỏ sô 
lượng người viết được chữ cồ của dân tộc mình rất ít, nhất là các em 
học sinh. Liệu rằng trong tương lai chừ viết cô của các dân tộc có 
còn được các em đọc được hay không. Việc này liên quan đến vấn 
đề bảo tồn văn hoá và đã có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhưng 
vẫn chưa có được cách giải quyết tốt nhất.

Đối với trường họp học sinh dân tộc Tày ở thị trấn, tình hình sử 
dụng ngôn ngừ của các em như sau :

Bàng 31 : Tình hình sử dụng ngôn ngữ  của học s inh Tày
ở th ị trấn Cao Lộc

Tồng Nói Nghe Viết (chữ mới)
so Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt

TH : 1 0 6 1 0 6 0 0 6

6% 16.6% 0 100% 16.6% 0 100% 0 0 100%

THCS: 4 3 10 5 1 10 0 0 10

10% 40.0% 30.3% 100% 50.0% 10.0% 100% 0 0 100%

THPT: 9 6 19 9 4 19 2 0 19

19% 47.3% 31.1% 100% 47.3% 21.0% 100% 10.5% 0 100%

CĐSP: 5 3 10 7 2 10 3 0 10

10% 50.5% 30.3% 100% 70.0% 20.0% 100% 30.0% 0 100%

Bảng thống kê trên cho thấy rằng các em học sinh dân tộc Tày 
cũng có tình trạng sử dụng ngôn ngữ giống như học sinh dân tộc 
Nùng. Tiếng Việt vẫn là thứ tiếng có 100% các em sử dụng. Còn 
tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình các em biết rất ít. Ở bậc TH chi có 1 
em (chiếm 16% số được phòng vấn), ở bậc THCS là 4 em (chiếm 
40%), ờ cấp THPT là 9 em (chiếm 47%) và ờ Cao đẳng Sư phạm là 
5 em (bằng 50%) nói được tiếng Tày. Đồng thời, cũng chỉ có 5 em 
học sinh là viết được chữ mới của dân tộc mình (chiếm ! 1%). Có
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nhùnu cin cho biêt còn chưa nhìn thây chữ dân tộc mình như thô 
nào. Tình trạng nói trên không phải là lỗi cùa các em mà do chủng 
ta, các cơ quan và ban ngành chưa có chính sách đúng đăn đôi với 
vân đê chừ viết của dông bào dân tộc.

b.2.Với nhữnọ, đoi tượng lù cún bộ. Cán bộ là những người làm 
việc trong các cơ quan nhà nước và chính quyên địa phương. Muôn 
lănh đạo được nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương do Nhà 
nước đề ra, người cán bộ phải là người có trình độ học vấn, am hiểu 
các vấn đê chính trị, xã hội, nắm băt kịp thời các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật. Có như vậy họ mới thuyết phục được người dân tộc tin và 
làm theo mình. Hâu hết các đôi tượng cán bộ được khảo sát ờ địa 
bàn thị trấn là nhữne người làm việc ờ cơ sờ, ờ phòng ban giáo dục 
hoặc là giáo viên các trường phổ thôns.

Sau đây là tình hình sử dụng ngôn ngừ của những cán bộ là 
người dân tộc Nùng :

Bảng 32 : Tình hình sử  dụng ngôn ngữ  của cán bộ Nùng
ở  th ị trấn Cao Lộc

TS
Khả năng sừ dụng ngôn ngữ

Nổi Nghe Viết (chữ mới) Viết (chử cổ)

Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Táy Nùng Việt Tày Nùng Việt

12 5 12 12 7 12 12 0 7 12 0 3 0

% 41,6 100 100 58,3 100 100 0 58,3 100 0 25.0 0

Qua bảng tập hợp trên, chúng ta thấy hầu hết các đối tượng 
được phóng vấn đều có khả năng sử dụng ngôn ngữ phô thông và 
tiếng mẹ đẻ rất tốt. Làm việc trong môi trường có cà người Kinh, 
người dân tộc nên ngoài việc thông thạo tiếng Việt, họ còn có thể 
nghe - nói được tiếng mẹ đẻ và một số người nghe - nói được cả
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tiếng Tày (khoảnc 41,66% nói được và 58,3% nghe được). Như 
vậy. giống như ở lứa tuổi học sinh, tiếng Việt là ngôn ngữ chủ yếu 
để những người cán bộ ciao tiếp với cộng đồng. Hơn nữa họ là 
những người hiểu biết tốt về tiếng mẹ đẻ nên rất hữu ích trong việc 
giữ gìn và bảo tồn văn hoá các dân tộc. Cụ thề, có tới 3 trong số 12 
người được phông vấn viết được chừ cổ, chiếm 25.0%. Có lẽ so VỚI 
học sinh, cán bộ người Nùng là đối tượng có năng lực sử dụng ngôn 
ngữ tốt nhất.

Đối với trường họp cán bộ là người dân tộc Tày, tình hình sử 
dụng ngôn ngừ như sau :

Bàng 33 : T ình hình sử  dụng ngôn ngữ  của cán bộ Tày ở  th ị trấn  Cao Lộc

TS
Khà nẫng sử dụng ngôn ngữ

Nói Nghe Viết (chữ mới) Viết (chữ cổ)

Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt

9
9 5 9 9 6 9 5 1 9 3 1 0

% 100 55.5 100 100 66,6 100 55,5 11,1 100 33.3 11,1 0

Cũng giống như cán bộ là người dân tộc Nùng, 100% cán bộ 

người dân tộc Tày ở thị trấn Cao Lộc đều sử dụng tốt tiếng phổ 

thông và tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình. Riêng đối với tiếng Nùng, 

ngôn ngừ của dân tộc cư trú đông nhất trong thị trấn, có khoảng từ 

55,3% - 66,6% cán bộ Tày dược phỏng vấn có thể sử dụng ngôn 

ngữ này. Mặt klìác, có tới 55,5% người viết được chữ mới và 13,3% 

viết được chừ cố của người Nùng. Như vậy, có thê nói, người cán 

bộ là dân tộc Tày ờ đây là nhũng người sử dụng song ngữ tiếng 

Việt - tiếng mẹ đc thông thạo. Đồng thời, với tỷ lệ người Tày nói
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tiêng Nùng như trên, dường như tiếng Nùng ở riêng địa bàn này thông 

dụng hon tiếng Tày.

b.3. Tinh hình sử  dụng ngón ngữ của người dân. Sau khi khảo 

sát tinh hình của hai nhóm nghe nghiệp xã hội là các học sinh và 

cán bộ đang công tác tại địa bàn, chúng ta sẽ quan sát tình hình sử 

dụng ngôn ngữ của những người dân bình thường ở thị trấn Cao 

Lộc. Đây là nhũng người sử dụng ngôn ngừ một cách tự do nhất, 

hoàn toàn xuât phát từ nhu câu xã hội trong đời sông hằng ngày 

của họ :

Bảng 34 : Sử dụng ngôn ngũ’ của người dân dân tộc  Nùng
ở th ị trấn Cao Lộc

Tổng

Số

Nói Nghe Viết (chữ mới)

Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt

15 7 13 15 7 13 15 0 2 13

% 46,7 86,7 100 46,7 86,7 100 0 13,3 86,7

Đối tượng người dân ở địa bàn thị trấn dược phòng vấn chủ yếu 
là nhũng người buôn bán ngoài chợ. Do sống trong môi trường luôn 
luôn diễn ra sự trao đổi và tiếp xúc với người Kinh nên họ sử dụng 
tiếng Việt khá tốt. 100% đối tượng nói trên đều dùng được tiếng 
Việt. Tuy nhiên, khi nói chuyện với nhau họ thường sử dụng tiếng 
mẹ đẻ vi có tới 86,7% số người được khảo sát nói được tiếng của 
dân tộc mình. Hầu hết những người dân này có trình độ văn hoá ờ 

cấp TH nên họ chi có thể nói và nghe dược tiếng phổ thông và tiếng 
mẹ đẻ, một số người không viết được. Những người như thế, thực 
chất là những người mù chữ.

Sau đây là tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Tày :
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Bảng 35 : Sử dụng ngôn ngữ của người Tày ở th ị trấn Cao Lộc

Tổng

số

Nói Nghe Viết(chữ mới)

Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt

11 9 6 11 9 6 11 2 0 11

% 82 54,6 100 82 54,6 100 18,4 0 100

Bảng tông họp trên đây cho thây, hâu hêt những người dân 
bình thường người dân tộc Tày được phỏng vấn đều nói thành thạo 
tiếng Việt. Con số gần 100% người nói được tiếng Việt cho chúng 
ta biết đối tượng dân cư này cũng thường xuyên sử dụng tiếng phổ 
thông như các em học sinh và đội ngũ cán bộ. Có lẽ, do địa bàn sinh 
sống là thị trấn nên họ thường xuyên tiếp xúc với người Kinh. Đồng 
thời nghề nghiệp của họ là buôn bán ở ngoài chợ nên tiếng Việt 
chính là ngôn ngừ giúp cho họ có thể trao đồi với người Kinh. Tuy 
nhiên, trong gia đình họ vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với 
ông bà, chồng, vợ và các con. Vì thế tiếng mẹ đẻ cũng là một ngôn 
ngữ được họ thường sử dụng nhiều (khoảng 82%), làm giảm bớt đi 
tình huống sử dụng tiếng phổ thông. Hình như đây ỉà một trong 
những nhân tố tác động đến một bộ phận dân cư người Tày ờ đây 
không sử dụng tiếng Việt.

c. M ột vài nhận xét.

Qua việc khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ cùa đồng bào 
dân tộc thiểu số ở thị trấn Cao Lộc từ những góc nhìn khác nhau, 
chúng ta có thê nêu ra một vài nhận xét như sau :

Thứ nhất, khả năng sử dụng tiếng phổ thông của người dân tộc 
thuộc các đối tượng xã hội khác nhau ở đây là rất cao. Tuy nhiên, 
nếu như các đối tượng như học sinh, cán bộ đều nói và viết thành 
thạo tiếng Việt thì đối với người dân, khả năng này lại thấp hơn 
chút ít.
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Thứ hai, cả người Nùng và người Tày ở đây đều có tỷ lệ sử 
dụng tiếng mẹ đẻ khá cao. Mặc dù cũng là ngôn ngữ mà họ có khả 
năng nói được nhưng so với việc sử dụng tiếng phổ thông thì vẫn 
thấp hơn. Chăng hạn, trong tồng số 82 người dân tộc Nùng được 
khảo sát thì chì có 65 người nói được tiếng mẹ đẻ của mình, chiếm 
tỷ lệ 72,3% ; trong tổng số 65 người Tày thì chì có 51 người nói 
được tiếng của dân tộc mình, chiếm tỷ lệ là 78,5%. Tỷ lệ số người 
nói được tiếng mẹ đẻ không cao như vậy, theo chúng tồi, là do môi 
trường thành thị hay đô thị hoá. Như vậy, ngoài việc học tiếng phổ 
thông, phần lớn cư dân vẫn không quên đi tiếng mẹ đè của mình, 
vẫn có nhu cầu giữ gìn được những truyền thống tốt đẹp về tiếng 
nói văn hoá của dân tộc mình.

Thứ ba, nhìn ở nội bộ các đối tượng khảo sát thì đối tượng là 
học sinh nói được tiếng dân tộc kém hơn. Còn người dân thì nói 
tiếng phổ thông kém hơn. Riêng đội ngũ cán bộ có năng lực song - 
đa ngừ tốt nhất. Mặt khác, chúng ta cũng thấy rằng, đây tuy là địa 
bàn chính của người Nùng nhưng tiếng Tày vẫn có tính phổ biến 
nhỉnh hơn một chút.

Cuối cùng, vấn đề đáng nói hơn cả là số người biết chữ của dân 
tộc là rất ít và những người này thường thuộc về lớp người già. Còn 
lớp trẻ ngày nay phần lớn không quan tâm, thậm chí không biết văn 
tự của dân tộc. Dây quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với việc 
giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc và là điều cần chú ý cho những 
ai có trách nhiệm hoạch định chính sách giáo dục ngôn ngữ cho 
đồng bào dân tộc. Đây cũng là vấn đề khó khăn cho công tác tổ 
chức giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn này. Bời vì vấn đề đặt ra sẽ là 
văn tự nào được lựa chọn, mức độ hay khoảng thời gian phải học là 
bao nhiêu cho đủ. Đó là vấn đề về đội ngũ giáo viên phải được 
chuẩn bị như thế nào. Đây không chỉ là một thách thức lớn của 
riêng ngành giáo dục ở thị trấn Cao Lộc hay của tỉnh Lạng Sơn nói 
riêng mà của cả chung vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc.
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Địa bàn thứ hai mà chúng tôi tiến hành thu thập tư liệu là xã 
Hải Yến. Đây cũng là một xã thuộc huyện Cao Lộc nhưng thuộc 
vùng nông thôn và có cư dân người Nùng đông, chiếm 3/4 dân số 
của xã, tiếp theo sau đó là người Tày. Đây là xã sổng chủ yếu bằng 
nông, lâm nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, kinh tế phát triển 
chưa cao và cách xa thị trấn nên ít có điều kiện tiếp xúc với người 
Kinh. Do điều kiện sinh sống như thế nên họ ít được giao lưu, tiếp 
xúc với những vùng xung quanh và khả năng sử dụng ngôn ngữ của 
họ khác với đồng bào ở thị trấn, mặc dù về tỷ lệ dân cư dân tộc là 
gần với nhau. Cũng như ờ tiểu mục trước, trong phần này chúng ta 
sẽ theo dõi tình hình sử dụng ngôn ngữ xét theo các tiêu chí về dân 
tộc, về nghề nghiệp, để qua đó nhận biết sự khác biệt giữa đô thị và 
nông thôn, một sự so sánh mà theo chúng tôi rất cần thiết khi chúng 
ta xây dựng kế hoạch giáo dục ngôn ngữ trên địa bàn.

a. Quan sát theo tiêu chí dân tộc

Ở địa bàn xã Hải Yến chúng tôi đã thu được 107 phiếu phỏng 
vấn người dân tộc Nùng, chiếm 79,85% tồng số phiếu và có 27 
phiếu phỏng vấn người dân tộc Tày, chiếm tỷ lệ 20,1 5%. Theo tồng 
hợp của Đào Thị Quyên, tình hình cụ thể như sau [ĐTQ (2005), 59] :

Bảng 35 : Tinh hình sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc ở  xã Hải Yến.

1.1.5.2. Tình hình sử  dụng ngôn ngữ ở  địa bàn xã Hải Yến

Dân Nói Nghe Viết (chữ mới)

tộc Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày' Nùng Việt

Nùng: 27 107 99 28 107 99 0 15 99

107% 25,2 100 92,5 26,1 100 92,5 0 14 92,5

Tày: 27 15 23 27 15 23 3 0 23

27% 100 55,6 85,1 100 55,6 85,1 11,1 0 85,1
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Theo bàng tông hợp trẽn, tât cá những người Nùng và người 

Tày được phòng vân ờ xã Hải Yên đêu có thê nói được tiếng mẹ đẻ 

của mình một cách thành thạo. Tỷ lệ số người nói dược tiếng phô 

thông ờ đây cũng tương đối nhiêu. Tỷ lệ sử dụng được tiếng phô 

thông ở dân tộc Nùng là 92,5%, ờ dân tộc Tày là 85,1%. Ngoài ra, 

không những chỉ nói được tiêng mẹ đẻ và tiêng phô thông, họ còn 

có thể nói được tiếng của dân tộc khác. Cụ thể có 25,2% người 

Nùng nói được tiếng Tày và 55,6% người Tày nói được tiếng Nùng. 

Như vậy, trong địa bàn người Nùng chiếm đa số, người Tày tuy 

thiểu số hơn nhưng lại có khả năng nói tiếng Nùng nhiều hơn người 

Nùng nói tiếng Tày.

Tuy nhiên, mặc dù tất cả đều nghe - nói tiếng mẹ đẻ nhưng số 

người viết được chữ’ của dân tộc mình là rât ít, chì có 14% người 

Nùng viết dược chữ Nùng và 11,1% người Tày viết dược chữ Tày 

mới. Ngoài ra, cũng chi có 2 người Nùng biết viết chữ Nùng cồ, 

chiếm 1,9% số người được phòng vấn. Có thể nói, điều đó cho 

chúng ta thấy ở Hải Yen, có tới khoảng 15% dân số là mù chữ, cả 

chừ dân tộc và chừ phô thông. Rõ ràng, nếu so sánh với địa bàn thị 

trân Cao Lộc, tình hình sử dụng ngôn ngữ ở đây có những khác biệt 

nhất định.

h. Tinh hình sử  (lụng ngôn ngữ theo tiêu chí nghe nghiệp

Như đã giới thiệu ờ phân cánh huông ngôn ngũ’, Hải Yên là một 

xã thuần nông, đời sông của bà con dân tộc ờ đây rât khó khăn. Vì 

thè, hoàn cảnh kinh tế có tác động đến đội ngũ cán bộ, học sinh và 

nhân dân ở đây khác với địa bàn thị trấn Cao Lộc. Sau đây là những 

thông tin về tình hình sử dụng ngôn ngừ cụ thể của ba đối tượng 

nghề nghiệp mà chúng tôi khảo sát ờ xã.
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b. 1. Dối tượng phỏnẹ vắn là học sinh. Trong tông sô 1 34 phièu 
khảo sát được ở địa bàn xã Hải Ycn thì có 68 phiếu phòng vấn học 
sinh, chiếm 50,74% tổng số phiếu điều tra. Trong số đó, học sinh là 
dân tộc Nùng có 56 em (chiếm tỳ lệ 82,35%), học sinh là dân tộc 
Tày có 12 em (chiếm tỷ lệ 17,65%). Tình hình cụ thể như sau :

Bảng 36 : Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc ở xã Hải Yến

Dân
tộc

Tồng
số

Nói Nghe Viết(chữ mới)

Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt

Nùng
56 6 56 56 6 56 56 0 0 56

% 10,7 100 100 10,7 100 100 0 0 100

Tày
12 12 6 12 12 6 12 0 0 12

% 100 50 100 100 50 100 0 0 100

Qua số liệu thống kê nói trên chúng ta thấy rằng mặc dù địa 
bàn cư trú cách xa thị trấn, nhưng tình hình giáo dục tiếng phổ 
thông ở đây tương đối tốt. Hầu hết các em đều sử dụng được tiếng 
Việt mặc dù trình độ không giống nhau. Đây là một số liệu phản 
ánh vai trò quan trọng của tiếng phổ thông đối với đông bào dân tộc 
nói chung, đối với các em học sinh dân tộc nói riêng.

Sống trong môi trường mà hầu hết mọi người đều sử dụng tiếng 
mẹ đỏ để giao tiếp nôn tiếng mẹ đè cũng được các em sử dụng 
thường xuyên, về mặt số lượng, tuy tỷ lệ nói tiếng mẹ đẻ và tiếng 
phổ thông là như nhau nhung xét ờ mặt chất lượng, các em nói được 
tiếng mẹ đẻ tốt hơn tiếng phố thông. Ở nhà trường các em được học 
tiếng Việt nhưng về nhà các em lại phải sử dụng tiếng mẹ đẻ của 
mình là chủ yếu vì ờ làng bản, bố mẹ các em chủ yếu đều nói tiếng 
mẹ đẻ mà ít khi nói tiếng Việt. Chỉ khi giao tiêp với người Kinh, do
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họ nói tiếng phổ thông các em mới sư dụng tiếng Việt. Tình hình 
nói trẽn, nếu đem so sánh với các em học sinh dân tộc ờ thị trân, sẽ 
cho chúng ta rút ra một nhận xét thú vị : Đôi với người dân tộc ờ 
nông thôn, khả năng lưu giữ tiêng mẹ đẻ của họ tôt hon.

b.2. Đối tượng khảo sát là cán bộ. Sô cán bộ mà chúng tôi 
phòng vân ờ địa bàn xã chủ yêu là giáo viên, sau đó là những người 
làm việc ở UBND xã Hải Yến. Trong số 26 người được phòng vấn 
thì cán bộ là người dân tộc Nùng chiếm 84,6%, cán bộ là người Tày 
chiếm 15,4%. Tình hình cụ thê như sau :

Bảng 37 : Tinh hình sử dụng ngôn ngữ của cán bộ dân tộc ở xã Hải Yến

Dân Nói Nghe Viết (chữ mới)
tộc

Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt

Nùng: 15 22 22 15 22 22 3 10 22
22% 68,2 100 100 68,2 100 100 13,6 45,5 100

Tày: 4 4 4 4 4 4 2 0 4
4%

100 100 100 100 100 100 50 0 100

Có thể thấy hầu hết các cán bộ mà chúng tôi khảo sát được đều 
có năng lực song - đa ngũ' rất tốt. Con số 100% cán bộ Tày và Nùng 
đều sử dụng thành thạo tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ của mình đã 
chứng minh điều đó. Khi tìm hiêu lí do vì sao có tỷ lộ sử dụng ngôn 
ngữ tốt như thế, chúng tôi được biết họ đều là những người có trình 
độ văn hoá cao. Điều này cũng có nghĩa, trình độ sử dụng ngôn ngữ 
cùa đội ngũ cán bộ dân tộc gắn liền với trình độ học vấn của họ.

Mặt khác, cỏ một lí do khác nừa khiến họ sử dụng song ngũ' tốt 

là vì họ là những người đứng đầu trong các tổ chức, ban, ngành của 

xã nên buộc phải biết nhiều thứ tiếng khác nhau để có thể sử dụng 

trong công việc ờ những môi trường khác nhau. Chăng hạn, cán bộ
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là người thường xuyên phải đi họp ở trên tinh, trên huyện là những, 

địa bàn chủ yếu nói bằng tiếng Việt nên họ nói tốt tiếng phổ thông. 

Sinh ra và lớn lên tại địa bàn xã nên ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày 

của họ chính là tiêng mẹ đẻ. Còn giáo viên là những người dạy các 

em học sinh gồm cả người Nùng và Tày mà hơn nữa trình độ tiếng 

Việt của các em chỉ đạt ở mức độ thấp. Vì vậy giáo viên khi biết cả 

tiếng Tày hay tiếng Nùng sẽ rất thuận lợi trong dạy học. Khi nào 

các em không hiểu được bằng tiếng Việt thì cô giáo có thể dùng 

tiếng mẹ đẻ của các em để giải thích.

Phần lớn đối tượne cán bộ là nhũng giáo viên nên ngoài khả 

năng nói và nghe, họ còn viết được cà chữ dân tộc của mình. Có tới 

50% cán bộ Tày viết được tiếng Tày và 45,5% cán bộ Nùng viêt 

được tiếng Nùng. Thậm chí, có cả 2 người Nùng biết được cả chữ 

Nùng cổ. Có thể nói, trong số những đối tượng được khảo sát, đội 

ngũ cán bộ là nhóm nghề nghiệp có khả năng sử dụng ngôn ngữ nôi 

trội nhất.

b.3. Đối tượng khảo sát là nhân dân. Nhân dân mà chúng tôi 

khảo sát là những người dân bình thường, sống chủ yếu ở xã, ít khi 

đi đến những vùng lân cận. Ban ngày họ làm việc trên nương, rẫy. 

Buổi tối họ về sum họp với gia đình. Nhũng người mà họ tiếp xúc 

hằng ngày chú yếu là những người hàng xóm xung quanh, ít có điều 

kiện tiếp xúc với người Kinh hay những cư dân từ nơi khác đến.

Số người dân được phỏng vân gồm có 29 người Nùng (chiếm 

72,5% tông số người được phòng vấn) và I 1 người Tày (chiếm tỷ lệ 

27,6% tổng số người được phòng vấn). Họ đều là những người đă 

được đi học nhưng phần lớn chỉ học xong cấp 1 và vì nhiều lí do 

đều không đi học nữa. về khả năng ngôn ngữ của họ cụ thề như sau :
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Bảng 38 : Tình hình sử dụng ngỏn ngữ của người dân ở  xã Hải Yến

Dân Nói Nghe Viết (chữ mới)

tộc Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt Tày Nùng Việt

Nùng: 3 29 21 3 29 21 0 1 0

29% 10,3 100 72,4 10,3 100 72,4 0 3,4 0

Tày: 11 4 3 11 4 3 0 0 0

11% 100 36,7 27,3 100 36,7 27,3 0 0 0

Như vậy, với số liệu trên, chúng ta thấy rằng đối tượng là người 
dân ờ  xã Hải Yến có tình trạng sử dụng tiếng phổ thông và tiếng của 
dân tộc sống bên cạnh mình chưa được tốt. Trong số 29 người dân 
tộc Nùng được phòng vấn, có tới 8 người (chiếm 27,6%) không nói 
được tiếng Việt. Phần lớn các đối tượng này rơi vào trường họp 
nhũng người cao tuổi trong xã. Điều này cũng cho phép chúng ta 
thấy rằng người dân tộc ở vùng nông thôn nói tiếng phổ thông rất 
kém, thậm chí họ còn là những người hoàn toàn mù chừ.

Mặt khác, chi có 10,3% người dân tộc Nùng nói được tiếng Tày 
và 36,4% người dân tộc Tày nói được tiếng Nùng. Trong thực tế, 
chi có người dân tộc Nùng sống gần với người Tày mới có khả năng 
nói được tiếng Tày và ngược lại. Do xã là địa bàn chủ yếu của 
người Nùng nên số người Tày ờ đây không nhiều. Do đã ít lại phân 
bố riêng ở một nơi nên xảy ra tình trạng hai dân tộc nói trên ít giao 
lưu với nhau. Trong tình hình ấy, tiếng mẹ đẻ chính là ngôn ngừ mà 
họ thường xuyên sử dụng ở địa bàn sinh sống của mình.

c. Một vài nhận xét

Qua việc khảo sát các đối tượng người dân tộc ở xã Hải Yến 
chúng ta đã phần nào nhận thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ. 
So sánh khả năng sử dụng ngôn ngừ của đồng bào dân tộc ờ thị trấn
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Cao Lộc và ở xã Hài Ycn chúng ta có thể thấy rằng đây là sự tác 
động rất đa chiều khiến cho việc tổ chức giáo dục ngôn ngữ ở một 
địa hàn cấp huyện trở nên phức tạp.

Trước hết, người ta thấy rõ rằng khả năng sử dụng tiếng phổ 
thông của người dân tộc ỏ' thị trấn tốt hơn người dân sinh sống ở địa 
bàn xã mang tính nông thôn. Như số liệu cho thấv có tới 100% đối 
tượng được khảo sát ở thị trấn Cao Lộc đều nói được tiếng phổ 
thông. Trong khi đó, ở xã chỉ có 91% số người được phỏng vấn nói 
được ngôn ngữ chung này. Nhung ngược lại ở địa bàn xã Hải Yến 
người dân tộc lại nói được tiếng mẹ đẻ nhiều hơn : 100% các đối 
tượng được phông vấn đều nói đưọc tiếng mẹ đẻ. Trong khi đó ở thị 
trấn Cao Lộc chỉ có 72,3% người Nùng nói được tiếng Nùng và 
78,5% người Tày nói được tiếng Tày.

Sự chênh lệch này cho thấy một thực tế là ở những nơi có điều 
kiện kinh tế phát triển (gắn liền với đô thị như thị trấn, thành phố) 
có nhiều người Kinh sinh sống thì khả năng sử dựng tiếng Việt sẽ 
tốt hơn. Trong khi đó những nơi điều kiện kinh tế kém phát triển 
(nông thôn, thuần kinh tế nông nghiệp) ít được tiếp xúc với môi 
trường có người Kinh thì việc sử dụng tiếng mẹ đè lại trội hơn.

v ề  tiếng nói của các dân tộc khác nhau ở hai địa bàn này, 
chúng ta thấy có một thực tế như sau : Ở địa bàn xã Hải Yến, chỉ có 
25,5% người Nùng nói được tiếng Tày, còn ở thị trấn Cao Lộc số 
người Nùng nói được tiếng Tày chiếm tv lệ 34,1% số người được 
phòng vấn. Như vậy, ngay cả với ngôn ngữ của dân tộc cùng sinh 
sống, khả năng sử dụng cũng khác nhau giữa địa bàn nông thôn và 
thị trấn. Do địa bàn sinh sống của các dân tộc ờ thị trấn đan xen lẫn 
nhau nhiều hơn nên khả năng nói được tiếng cùa nhau sẽ nhiều hơn. 
Còn ở địa bàn nông thôn, tuy cũng đan xen nhưng các nhóm dãn tộc
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quân tụ biệt lập và cách xa nhau hơn nên khả năng nói được ngôn 
ngữ khác kém hơn.

Nhưng tình hình này có vẻ ngược lại với người Tày. Như số 
liệu cho thấy, tỷ lệ người Tày ở xã Hài Yến lại nói được tiếng Nùng 
nhiêu hơn là người Tày ờ thị trấn Cao Lộc. Có tới 55,6% người Tày 
ờ xã nói được tiếng Nùng trong khi đó ờ thị trấn chì có 32,3% là nói 
được tiếng Tày. Lí do này là vì sao ? Có thể giải thích rằng do ở địa 
bàn xã Hải Yen số lượng người Tày là rất ít nên họ phải học tiếng 
của dân tộc chiếm số đông dân số của xã là dân tộc Nùng đế có thê 
giao lưu, hoà nhập với người Nùng. Như vậy là ờ địa bàn cư trú 
khác nhau thì khả năng sử dụng ngôn ngừ của người dân tộc cùng 
chung sống với mình cũng khác nhau. Ở gần vùng trung tâm hay thị 
trân thì trình độ ngôn ngữ của dân thường nghiêng về tiếng phô 
thông và sau đó là ngôn ngữ phổ thông của vùng rộng hơn. Còn đối 
với nhũng vùng xa xôi, hẻo lánh như địa bàn xã tình hình dường 
như ngược lại. ơ  những vùng cao, vùng xa thành thị này khả năng 
nói tiếng mẹ đè chiếm ưu thế hơn là tiếng Việt và trong số những 
dân tộc sống với nhau, tộc người nào chiếm số lượng đông hơn thì 
ngôn ngữ của họ chiếm ưu thế hơn.

Một điểm chung mà chúng ta đều dễ dàng nhận thấy là ở cả hai 
địa bàn được khảo sát, số lượng người viết được chừ viết của dân 
tộc mình là rất ít. Ở xã Hài Yen trong số 107 người được phòng vấn 
chỉ có 14% người viết được chữ Nùng và 11,1% viết được chừ Tày. 
Ở thị trấn cũng gần giống như vậy. Trong số 82 người Nùng thì chỉ 
có 13,4% biết viết chừ dân tộc mình. Đối với dân tộc Tày thì trong 

số 65 người được phỏng vấn cũng chỉ có 20% là viết được chữ viết 
của dân tộc mình. Điều này là một chứng cớ xác nhận người dân tộc 
dùng được tiếng nói của dân tộc mình chủ yếu là thông qua con 
đường truyền khẩu, không qua con đường giáo dục ờ nhà trường.
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Đâv thực sự là một vấn đề hết sức nan giải đang cần sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước mà ngành Giáo dục là cơ quan chịu trách 
nhiệm chính. Tình hình này là một thực tế đối với sự phát triển 
tiếng nói và chữ viết của đồng bào dân tộc thiều số nói chung, của 
tinh Lạng Sơn và huyện Cao Lộc nói riêng.

1.1.6. Tỉnh hỉnh sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc 
ở Cao Bằng

Như chúng tôi đã trình bày ở phần cảnh huống ngôn ngữ, Cao 
Bằng là địa bàn dân tộc thiểu số có số lượng người Tày sinh sống 
nhiều nhất, sau đó là người Nùng. Vì thế có thể nói, đây là một địa 
bàn người Tày giữ vai trò chủ đạo. Để phục vụ mục đích xây dựng 
kế hoạch giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, ở địa bàn tỉnh Cao 
Bằng, chúng tôi dành ưu tiên cho việc quan sát tình hình sử dụng 
ngôn ngữ của các em học sinh, mà chủ yếu là học sinh cấp TH. Do 
tính chất dân số, hai đối tượng học sinh chính của tỉnh này được 
phỏng vấn là các em học sinh dân tộc Tày và dân tộc Nùng.

Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khác nhau, số liệu m à chúng tôi 
lấv làm đại diện cho địa bàn Cao Bằng là số liệu thu thập được ở 
huyện Hoà An. Sở dĩ chúng tôi chọn Hoà An là vì đây là huyện có 
vị trí trung tâm nhất của tỉnh và những đạc điểm về địa lí tự nhiên - 
xã hội cũng mang nét điển hình của tỉnh. Trong điều kiện chúng ta 
chưa thổ có số liệu thu thập được của cả tỉnh, chúng tồi nghĩ rằng số 
liệu của Hoà An cho phép chúng ta nhìn nhặn tình trạng sử dụng 
ngôn ngữ chung của tỉnh một cách điển hình nhất.

Những số liệu mà chúng tôi sử dụng ở đây đéu dựa theo số liệu 
điều tra do Nguyễn Hoàng Lan thực hiện trên cơ sở phiếu phỏng 
vấn được chúng tôi soạn thảo [NHL (2006), 39]. T ình  hình cụ thể 
như sau :
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Căn cứ vào đặc điểm địa lí tự nhiên và xã hội của địa bàn huyện 
lioà An, chúng tôi đã chọn ra 6 trườn2, tiểu học sau đây để thu thập 
tư liệu. Thứ nhất là Trường Tiểu học Dân Chủ (xã Dân Chủ, cả 
trường chính và phân trường ở Khuổi Bốc) ; thứ hai là Trường Tiểu 
học Hưng Đạo (xã Hưng Đạo) ; thứ ba là Trường Tiểu học Vò Đuổn 
(xã Vĩnh Quang) ; thứ tư là Trường Tiểu học Đức Long (xã Đức 
Long) ; thứ năm là Trường Tiểu học Liên Oa (xã Dân Chủ) ; cuối 
cùns là Trường Tiểu học thị trấn Nước Hai (thị trấn Nước Hai). Như 
vậy xã Dân Chủ có hai trường được chúng tồi thu thập tư liệu.

Dựa vào tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội đã được mô tả ở 

phần cảnh huống và phần nào dựa vào khoảng cách địa lí so với 

trung tâm huyện Hoà An, chúng tôi lựa chọn những trường tiểu học 

nói trên để khảo sát. Theo những dấu hiệu đó, những trường nói trên 

tương ứng với ba vùng địa lí xã hội khác nhau. Trường Tiểu học Dân 

Chủ là trường thuộc vùng khó khăn. Đây là vùng kinh tế chủ yếu 

thuần nông, cho đến hiện nay vẫn còn nhiều thôn, bản chưa có điện 

nước sinh hoạt và giao thôns đi lại còn nhiều khó khăn. Vùng địa lí 

này cách trung tâm huyện Hoà An hơn 50km, rất xa trung tâm 

đồ thị.

Trường Tiểu học thị trấn Nước Hai thuộc vùng phát triển, ở  địa 

bàn này, ngoài kinh tế nông nghiệp n^ười dân còn phát triển thêm 

nhiều ngành tiểu thủ công nghiệp (như nghề mộc, đan lát, dệt thổ 

cẩm, sản xuất và khai thác vât liêu xây dưng...). Trên đia hàn đã 

xuất hiện nhiều doanh nghiệp tư nhân nên kinh tế không còn thuần 

nông. Nhiều điều kiện phục vụ cho đời sống và sinh hoạt của người 

dân ở đây được chính quyền đảm bảo.

1.1.6.1. Học sinh dân tộc Tày sử dụng ngôn ngữ ở Cao Bằng
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Các trường tiểu học còn lại chúng tôi xếp vào vùng tương đối 
phát triển, nằm giữa hai nhóm trường nói trên. Đây là những vùng 
cách thị trấn trung bình khoảng 15 - 20km, giao thông tương đối 
thuận lợi. Nhờ đó đời sống kinh tế tuy vẫn chủ yếu là thuần nồng 
nhưng thư nhập của người dân được đảm bảo ở mức khá hơn. Việc 
chúng tồi tạm thời phân vùng các địa điểm khảo sát là cần thiết để 
trong quá trình phân tích, nhận xét tình hình sử dụng n^ôn ngữ của 
họ, qua đó có thể có được những so sánh nhằm làm sáng tỏ hơn cho 
vấn đề. Và cũng qua đó để chúng ta có định hướng cho việc xây 
dựng kế hoạch giáo dục ngôn ngữ thích ứng với từng địa bàn cụ thể.

a. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh Tày ở  Hoà An.

Theo số liệu của Nguyễn Hoàng Lan, tình hình sử dụng 
tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc Tày ở Hoà An như sau 
[NHL (2006), 39]:

Bảng 39 : Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh Tày ở Hoà An

Lớp TS
Không

biết

Biết

SL Nghe Nói

1 60 11(18.3%) 49(81.7%) 49(100%) 43(87.7%)

2 96 17(17.7%) 79(82.3%) 79(100%)
I

79(100%)

3 74 01(1.35%) 73(98.6%) 73(100%) 69(94.5%)

4 59 04(06.7%) 55(93.3%) 55(100%) 53(96.4%)

5 70 06(08.5%) 64(91.5%) 64(100%) 64(100%)

Tổng
V

s o
359 39(10.9%) 320(89.1%) 320(100%) 308(96.3%)
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Bảng số liệu về tình hình sử dụng nsôn ngữ của học sinh Tày ở 
Hoà An cho chúng ta biết một thônẹ tin quan trọng : Đó là tất cả các 
học sinh được phỏng vấn, tuy có nói và nghe được tiếng mẹ đẻ, 
nhưng không biết viết tiếng dân tộc của mình. Điều này, đến lượt nó 
lại xác nhận một thông tin khác, phản ánh tình trạng mà chúng ta 
đan« quan tâm. Rõ ràng, việc có những em sử dụng được tiếng mẹ 
đẻ của minh là nhờ "truyền khẩu" chứ không thông qua con đường 
giáo dục. Tiếp nhận bằng con đườno truyền khẩu đương nhiên chỉ 
thoả mãn một số mặt trong giao tiếp, còn khi cần sử dụng ở một 
trình độ cao hơn chắc chắn sẽ khó khăn hơn.

Điều thứ hai mà chúng ta nhận thấy trong bảng số liệu trên là 
sự khác biệt về khả năng sử dụng của học sinh thuộc các lớp khác 
nhau. Hình như học sinh càng ở những lớp nhỏ hơn thì biết càng ít 
tiếng mẹ đẻ của mình hơn. Theo chúng tôi, đây là một chỉ số rất 
đáng quan tâm. Bởi vì, lẽ ra do tiếng mẹ đẻ của các em là ngôn ngữ 
dùng trong môi trường gia đình nên ngay từ đầu các em phải tiếp 
cận với nó, sau đó mới dùng đến tiếng phổ thông hay ngôn ngữ phổ 
thống vùng. Nhưng ở đây các em ở lớp Một nói ít tiếng mẹ đẻ hơn, 
điều đó cũng có nghĩa các em phải dùng ngôn ngữ khác không phải 
tiếng mẹ đẻ để giao tiếp. Rõ ràng, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn và 
ở mức độ trầm trọng hơn, chắc chắn nó có ảnh hưởng đến hoạt động 
lưu giữ và phát triển văn hoá các dân tộc.

Cũng bảng số liệu trên cho chúng ta thấy rằng ở lứa tuổi học 
sinh tiểu học, khả năng nghe tiếng mẹ đẻ của các em tốt hơn khả 
năng nói. Tinh hình này xác nhận, học sinh tiểu hoc dân tộc Tày ở 

Hoà An tiếp nhận tiếng mẹ đẻ không cân đối giữa các kĩ năng. Nó 
một lần nữa cho chúng ta biết con đường tiếp nhận của các em thiên 
về tự tiếp nhận mà khồng có được một sự giáo dục cần thiết.
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Như vậy, tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh Tày ở Hoà 
An thể hiện cho chúng ta biết một nhu cầu hay một đòi hỏi. Theo 
chúng tồi đó là đòi hỏi nếu chúng ta muốn đẩy mạnh hoạt động lưu 
giữ và phát triển văn hoá các dân tộc, nhất thiết chúng ta phải đẩy 
mạnh hoạt động giáo dục ngôn ngữ để cung cấp cho các em một 
công cụ chính cho hoạt động xã hội này.

b. Tình hình sử  dụng tiếng Việt của học sinh Tày ở Hoà An.

Trong tổng số 500 em học sinh Tày được phỏng vấn, theo số 

liệu của Nguyễn Hoàng Lan, chỉ có 6 em học sinh lớp Một của Phân 

trường Khuổi Bốc (Trường Tiểu học Dân Chủ), Phân Trường thuộc 

vùng khó khăn nhất là khả năng viết tiếng Việt còn hạn chế (chiếm 

1,2%). Mặc dù thời gian chúng tôi tiến hành điền dã để phỏng vấn 

(từ 7/3/2006 đến 18/3/2006) đã là tuần thứ 9 thuộc học kì thứ II của 

năm học, số học sinh lớp Một nói trên vẫn còn chưa sử dụng tiếng 

Việt đạt yêu cầu. Người điều tra phải hướng dẫn các em tự viết tên 

mình bằng cách đọc cho các em viết từng chữ cái lại rồi ghép với 

nhau.

Theo mô tả của Nguyễn Hoàng Lan, cô giáo Trần Thị Hồng, 

Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoà An cho biết : "Ở những địa bàn 

khó khăn, tuy chất lượng học sinh có thể chưa đáp ứng được yêu cầu 

lên lớp nhưng chúng tôi vẫn để các em lên lóp và cố gắng khắc 

phục, nâng cao dần chất lượng học tập ở các lớp tiếp theo, để tránh 

tâm lí tự ti đẫn đến việc bỏ học của các học sinh dân tộc". Nói một 

cách khác, lời giải thích cùa cô giáo Trưởng phòng có nghĩa là ở 

những vùng khó khăn vẫn còn có nhiều học sinh có trình độ sử dụng 

tiếng phổ thông giống như 6 em ở phân trường Khuổi Bốc thuộc 

Trường Tiểu học Dân Chủ.
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Mặc dù vậy, cũng cần phải nói ngay ràng, nhìn trên đại thể, khả 
năng sử dụng tiếng phổ thống (tiếng Việt) của học sinh dán tộc Tày 
trén địa bàn huyện Hoà An là một tín hiệu đáng mừng cho giáo dục 
nói chung và giáo dục ngôn ngữ nói riêng ở địa bàn. Nếu quan niệm 
tiêu chí "biết" tiếng phổ thông là biết một trong ba khả năng nói, 
nghe, viết thì 100% số học sinh dân tộc Tày được hỏi đều biết tiếng 
Việt. Khả năng này được Nguyễn Hoàng Lan xác nhận qua việc chị 
đã trực tiếp tiếp xúc và nói chuyện với các em trong quá trình điều 
tra điền dã. Theo chị, các em học sinh dân tộc Tày ở đây về cơ bản 
đều nói và nghe tiếng Việt rất thành thạo.

Tuy nhiên, khả năng sử dụng rộng rãi tiếng phổ thông của học 
sinh dân tộc Tày trong bối cảnh khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ 
khôn£ được như vậy khiến cho chúnơ ta có những băn khoăn nhất 
định. Nếu đứng ở góc độ phát triển hay hoà nhập, đó là một kết quả 
mở ra nhiều triển vọng để phát triển địa bàn dân tộc thiểu số. Nhưng 
nếu nhìn ở góc độ bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của dân 
tộc thì đây là một dấu hiệu, tuy chưa trầm trọng, nhưng cũng cần 
quan ngại.

Tinh hình nói trên, theo nhìn nhận của chúng tôi, cũng phản 
ánh đúng xu hướng ngày càng sử dụng tiếng Việt nhiều hơn trong 
đời sống đổng bào các dân tộc thiểu số hiện nay. Bởi vì, tiếng Việt 
trong tình trạng xã hội đang là ngôn ngữ hướng tới phát triển chứ 
không đơn thuần là doM... không phải vì sử dụng tiếng Việt thoải 
mái và biểu cảm hơn mà có thể chỉ là vì có tâm lí hướng tới sử dụng 
tiếng Việt nhiều hơn khi giao tiếp" [TVT (2003), 67]. Rõ ràng, tiếng 

Việt với tư cách là "ngôn ngữ quốc gia" đang có vai trò to lớn trong 
sự phát triển xã hội. Vì thế người dân tộc không thuần tuý có trách 
nhiệm mà trong thực chất họ có nhu cầu học tiếng Việt rất cao.
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c. Tình hình sử dụng ngôn ngữ khúc của học sinh Tày ở Hoà Án

Khác với tình hình sử dụng tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ, khả nàng 
sử dụns ngôn ngữ dân tộc khác của học sinh dân tộc Tày là khổng 
cao. Qua số liệu của Nguyễn Hoàng Lan, chúng ta tập hợp được tình 
hình sử dụng những nsôn ngữ này như sau :

Bảng 40 : Tình hình sử dụng ngôn ngữ khác của học sinh dân tộc  Tày

Tiêng
Nói Nghe Viết

SL % SL % SL %

Nùng 6 1.67 8 2.22 0 0

Mông 2 0.55 2 0.55 0 0

Dao 0 0 1 0.2 7 0 0

Tổng số 8 2.22 11 3.04 0 0

Bảng số liệu nói trên cho chúng ta thấy học sinh dân tộc Tày có 

khả năng nói ngôn ngữ các dân tộc khác trong vùng là rất thấp. Nói 

một cách khác họ không có thể sử dụng được ngôn ngữ các dân tộc 

khác trong đời sống hằng ngày. Tuy các em có sử dụng tiếng Nùng 

nhưng CŨĨÌ2 ,  chỉ ở mức 2.2% có khả năng nghe và 1.6% có khả nãng 

nói. một số lượng không đáng kể. Không một học sinh Tày nào viết 

được chữ của dân tộc khác cũng là điều dẻ hiểu, bởi vì ngay đối với 

tiếng Tày - tiếng mẹ đẻ của họ, các em cũng đã không hề biết viết, 

kể cả loại chữ cổ và chữ mới.

Điều này nói cho chúng ta biết ở địa bàn Iloà An, tiếng phổ 

thỏng cùng với tiếng Tày là những ngồn ngữ có vai trò quan trọng 

nhất. Dường như nó đã đảm bảo thoả mãn nhu cầu giao tiếp cũng 
như nhu cầu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá trong khu vực. Có
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lẽ vì thế mà cư dân, cụ thể ở đây là học sinh, khôns, có nhu cầu nắm 

bắl những ngôn ngữ dân tộc khác trong khu vực.

Từ đó, chúng ta lại có thêm một chứng cứ nữa để xác nhận ở 
Cao Bằng nói riêng và ở vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc nước ta nói 
chung, tiếng Tày là ngôn ngữ phổ biến và có số lượng người sử dụng 
đông hơn cả. Tiếng Tày, do đó, được coi là ngôn ngữ phổ thông 
vùng của cả địa bàn. Tiếng Tày chỉ đứns sau tiếng Việt trong hoạt 
độno, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc. Việc người 
Tàv rất ít sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc khác trong vùng là có lí 
do của nó.

1.1.6.2. Học sinh dân tộc Nùng ỏ Cao Bằng sử dụng tiếng

a. Tình hình sử dụng tiếng mẹ dẻ của học sinh dân tộc Nùng ở  
Cao Bằng.

ơ  Hoà An, người Nùng là dân tộc đứng thứ hai sau người Tày. 
Tinh hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của các em học sinh dân tộc này theo 
khảo sát của Nguyễn Hoàng Lan như sau [NHL (2006), 39] :

Bảng 41 : Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc Tày ở Hoà An

Khả

Lởp
TS

Không

biết

Biết

SL Nghe Nôi

1 17 0 5 (2 9 .4 % ) 12 (70 .6% ) 12 (100% ) 1 2 (100% )

2 11 0 2 (1 8 .2 % ) 0 9 (81 .8 % ) 0 9 (10 0 % ) 0 9 (10 0 % )

3 21 1 3 (61 .9 % ) 0 8 (38 .1 % ) 0 8 (10 0 % ) 0 8 (1 0 0 % )

4 15 0 9 (6 0 .0 % ) 0 6 (4 0 .0 % ) 0 6 (10 0 % ) 0 6 (1 0 0 % )

5 18 0 6 (3 3 .3 % ) 12 (76 .7% ) 12 (100% ) 12 (100% )

T ổ n g  số 82 3 5 (4 2 .7 % ) 4 7 (5 7 .3 % ) 4 7 (1 0 0 % ) 4 7 (1 0 0 % )
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Giống như học sinh dân tộc Tày, các em học sinh dân tộc Nùng 
cũng khỏng biết viết chữ dân tộc mình. Do đó, người ta cũng cho 
rằng việc những em sử dụng được tiếng mẹ có lẽ là do tiếp nhận 
theo con đường truyền khẩu. Có điều, nếu như đối với học sinh dân 
tộc Tày ở Hoà An có đến gần 90% số học sinh sử dụng được tiếng 
mẹ đẻ thì đối với học sinh dân tộc Nùng, con số này chỉ nhỉnh hơn 
50%. Đây có thể là một tỉ lệ biết tiếng mẹ đẻ quá thấp ở khu vực mà 
chúng ta đang khảo sát. Phải chăng, đây lại là một dấu hiệu nữa cho 
thấy tiếng Nùng là một ngôn ngữ không có tính phổ biến trong khu 
vực như tiếng Tày ?

Số liệu mà Nguyễn Hoàng Lan thu thập ở trường hợp dân tộc 
Nùng Hoà An cũng cho chúng ta thấy có một nét khác nữa so với 
học sinh dân tộc Tày nơi đây. Nếu như đối với học sinh dân tộc Tày, 
càng ở lớp thuộc bậc học thấp thì các em biết càng ít tiếng mẹ đẻ thì 
ở trường hợp dân tộc Nùng dường như khồng có tình trạng ấy. Các 
em học sinh dân tộc Nùng có tỉ lệ không nói được tiếng mẹ đẻ gần 
như không thay đổi từ lớp Một đến lớp Năm và số đó thường tương 
ứng trên dưới 30%. Con số và tỉ lệ như thế mách hảo chúng ta các 
em học sinh Nùng khỏng nói được tiếng mẹ đẻ khôn^ có ý định tiếp 
nhận ngôn ngữ này. Và điều này, theo chúng tôi là không tốt cho 
vấn đề bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc.

Một diều nữa hình nữa cũng khiến chúng ta chú ý, đó là việc 
học sinh Nùng có khả năng nghe và nói tiếng mẹ đẻ tốt như nhau, 
điều mà học sinh người Tày không có được. Như vậy, tình trạng này 
cho biết sự không thay đổi về tỉ lệ học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ từ 
lớp Một đến lớp Năm là có lí do của nó. Theo suy nghĩ của chung 
tôi, đó có lẽ là do những học sinh Nùng không nói tiếng mẹ đẻ trong 
quá trình trưởng thành cũng không có nhu cầu thay đổi tinh trạng
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hiện có cứa minh. Điều này cílns, có nghĩa là dường như tính phổ 
hiến của tiếns Nùng trong khu vực khỏnạ giống như tiếng Tày.

b. Tììỉlì hình sử  dụng íiếìỉiị pho thông của học sinh dán tộc 
Nừng ở  Cao Bằng

Khác với việc sử dụng tiếng mẹ đẻ, theo số liệu của Nguyễn 
Hoàng Lan, có 100% học sinh người Nùnơ ở Hoà An được phỏng 
vấn đều sử dụng tốt tiếng phổ thông. Như vậy, ở đây chúng ta thấy 
có hai điều khác với các em học sinh Tày ở cùnơ địa bàn. Thứ nhất, 
đó là tỉ lệ cao tuyệt đối về khả năng sử dụng tiếng phổ thông của các 
em học sinh Nùng, điều chưa có được ở lớp học sinh dân tộc Tày. 
Thứ hai, khoảng cách khác biệt về khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ 
của nhóm học sinh này lớn hơn nhóm học sinh Tày. Có lẽ, đây là 
một khác biệt nữa về mặt hình thức phản ánh sự khác biệt về chức 
năns của tiếng Tày và tiếng Nùng trong đời sống cả bà con dân tộc 
ở khu vực. Sự khác biệt này, theo chúng tôi cần được chú ý khi tổ 
chức hoạt động giáo dục ngôn ngữ với mục đích góp phần để bảo 
tồn và phát huy nền văn hoá của các dân tộc trong địa bàn.

1.2. Một vài nhận xét

Sau khi xem xét tình hình sử dụng ngôn ngữ của các tỉnh khác 
nhau, ở những góc độ khác nhau (như tình hình sử dụng của các dân 
tộc khác nhau, của những nghề nghiệp khác nhau, của những địa 
bàn địa lí khác nhau và của những lứa tuổi khác nhau) chúng ta có 
thể rút ra một vài nhận xét. Những nhận xét này, theo chúng tôi, 
giúp cho chúng ta có được cái nhìn khái quát về tình hình sử dụng 

ngồn ngữ của cả địa bàn. Trên cơ sở đó, cùng với những cơ sở khác 
nữa, chúng ta sẽ xây dựng một kế hoạch giáo dục ngôn ngữ ở vùng 
này sao cho đáp ứng được mục tiêu là bảo tổn và phát triển nền văn 
hoá đa dân tộc ở vùng Việt Bắc.
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Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy ở địa bàn các dân tộc 
thiểu số Việt Bắc, tình hình sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc hết 
sức đa dạng và phức tạp. Đa dạng ở chỗ, mỗi một dân tộc khác 
nhau, khả năng sử dụng của họ cũng khác nhau. Chẳng hạn, tình 
hình sử dụng tiếng phổ thông của người Tày, người Nùng khác với 
người Mông và người Cao Lan. Theo đó, việc người Tày, Nùng và 
Cao Lan sử dụns tiếng Việt, về cơ bản, là phổ biến và thành thạo thì 
người Mông có mức độ hạn chế. Phức tạp ở chỗ, cùng khả năng sử 
dụng một ngôn ngữ, ở lứa tuổi hay nghề nghiệp này đồng bào có 
khả năng sử dụng tốt hơn thì ở nghề nghiệp hay lứa tuổi khác người 
ta lại sử dụng không phổ biến bằng. Ví dụ như đối với tiếng mẹ đẻ 
của nsười Nùng, ở lứa tuổi học sinh các em sử dụng không tốt bằng 
lứa tuổi trưởng thành. Hay như khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của 
đổng bào dân tộc ở tiểu vùng nồng thôn, về đại thể, bao giờ cũng tốt 
hơn đồng bào dân tộc sinh sống ở đô thị.

Sau đây là một vài nhận xét của chúng tôi xoay quanh hai vấn 
đề sử dụng tiếng phổ thông và sử dụng tiếng mẹ đẻ của đồng bào 
dân tộc trong khu vực mà chúng ta quan tâm.

1.2.1. N hận xét vé tình hình sử dụng tiếng p h ổ  thông

Thứ nhất, chúng ta có thể nêu ra một nhận xét chung là tất cả 
các dân tộc ở địa bàn Việt Bắc mà chúng ta tiến hành phỏng vấn đều 
có khả năng sử dụng tiếng Việt rất cao. Theo số liệu thu thập được, 
hầu hết các nhóm dân tộc ở những địa bàn khác nhau đều có gần 
100% người được phỏng vấn có khả năng sử dụng tiếng Việt. Nhìn ở 
bình diện toàn dân tộc, duy chỉ có người Mỏng ở Hà Giang có năng 
lực sử dụng thấp nhất, mới chỉ hơn 91% số người sử dụng được.

Tuy nhiên, khả năng này lại rất khác nhau do điều kiện địa lí và 
do đặc điểm nghề nẹhiệp. Chẳng hạn, người Tày ở thị trấn Cao Lộc
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(Lạng Sơn), Bắc Kạn, Thái Nguyên hay Hà Giang có tới 100% số 
người được phỏng vấn sử dụng tốt tiếng Việt thì ở xã nông thôn Hải 
Ycn chì có 85,1% người được hỏi có khả năng sử dụng ngôn ngữ 
này. Và nếu nhìn riêng ở những đối tượnẹ khác nhau về nghề nghiệp 
thì chỉ có hơn 27% n^ười dân bình thường ờ xã này sử dụng được 
tiếng phổ thông. Tinh hình cũns tương, tự như vậy khi chúng ta thấy 
ở Thái Nguyên 100% người Tày ở thị trấn Đình Cả nói được tiếng 
Việt, trong khi đó con số này ở xã Dân Tiến chỉ là hơn 96%. Giữa 
người Nùng ở thị trấn Cao Lộc và người Nùng ở xã Hải Yến tỉnh 
Lạng Sơn cũng như vậy.

Rõ ràng, với tình hình như trên, khi tổ chức giáo dục tiếng phổ 
thông, chúng ta không thể không tính đến tính đặc thù dân tộc, 
không thể không tính đến tính đặc thù về nghề nghiệp và lại càng 
không thể khồng để ý đến đặc thù về địa lí cư trú.

1.2.2. Nhận xét vê tinh hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của ngưòi 
dán tộc

Trong những nhóm dân tộc mà chúng tôi thu thập tư liệu, người 
Mồng ở Hà Giang, người Tày, người Nùng và người Cao Lan ở xã 
Dân Tiến (Thái Nguyên), người Tày và người Nùng ở xã Hải Yến 
(Lạng Sơn) đều có tình trạng khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ cao hơn 
khả năng sử dụng tiếng phổ thồng. Những nơi khác như người Tày 
và người Nùng ở Cao Bằng, ở thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn), ở thị trấn 
Đình Cả (Thái Nguyên), người Cao Lan ở Thái Nguyên thi tinh hình 
ngược lại. ơ  những nơi này, chủ yếu người dân tộc đều có khả năng 

sử dụng tiẻng phổ thông phổ biên hơn tiếng mẹ đẻ. Như vậy, chúng 
ta có thể nhận thấy một điếu thú vị là dường như nẹười dân tộc ở 
những vùng sâu vùng xa có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ tốt hơn. 
Còn những người dân tộc cư trú ở điều kiện địa lí thuận lợi hay nơi
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đô thị neười ta thiên về việc dùng tiếng Việt, giảm thiểu ờ mức tối 
đa việc dùng tiếng mẹ đẻ.

Xét về lứa tuổi hay nghề nghiệp, các em học sinh thường có 
khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ thấp nhất. Người ta có thể thấy rõ 
điều đó khi quan sát tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh dân 
tộc Tày và Nùng ở thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn) và ở thị trấn Đình 
Cả (Thái Nguyên). Tinh hình cũng tương tự như vậy đối với các em 
học sinh Cao Lan ở Tuyên Quang. Ngược lại, người dân lao động 
bình thường và nhất là đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước có khả 
năng sử dụng tiếng mẹ đẻ vượt trội.

Nhìn ở xu hướng giáo dục ngôn ngữ nhằm mục đích bảo tồn và 
phát huy văn hoá dân tộc thì đây là một đặc điểm cần được đặc biệt 
chú ý. Bởi vì, nếu người ta không có biện pháp thực sự hữu hiệu (dể 
khắc phục tình trạng này thì sự mai một tiếng mẹ đẻ ở lứa tuổi học 
sinh cũng đồng nghĩa với việc lớp trẻ từng bước mai một tiếng mẹ 
đỏ của mình. Cũng vậy, nếu người ta không tính đến hậu quả của 
việc đố thị hoá (xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế - xã hội vùng 
dân tộc) thì càng phát triển kinh tế, người dân càng dần dần bò đi 
tiếng mẹ đẻ của mình. Mà nẹười dân tộc không sử dụng tiếng mẹ đẻ 
nữa thì sẽ không còn phương tiện để lưu giữ và phát huy văn hoá 
truyền thống của dân tộc.

Rõ ràng, thực trạng sử dụng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc 
thiểu số ở vùng Việt Bắc mà chúng ta quan sát được ở trên đặt iĩa 
những câu hỏi khá hóc búa trong việc giữ gìn và phát huy văn hoá 
truyền thống của dân tộc. Theo chúng tôi, dó chính là đòi hỏi, là bài 
toán đạt ra cho chúnơ ta trong việc tổ chức cồng việc giáo dục ngòn 
ngữ trên địa bàn vùng dân tộc Việt Bắc.

182



II. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC NGÔN NGỮ TRONG NHÀ  
TRƯỜNG CÓ HỌC SINH DÂN TỘC THlỂu SỐ Ở 
VIỆT BẮC HIỆN NAY

Để có thêm những dữ liệu khác cho việc xây dựnơ kế hoạch 
giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn, sau khi quan sát tình hình sử dụng 
ngôn ngữ của đổng bào dân tộc, chúng tối cho rằng cần quan sát 
thêm tình hình giáo dục ngồn ngữ trong nhà trường hiện nay của

khảo sát thực tế này ở vùng Việt Bắc.

2.1. Tình hình giáo duc ngôn ngử trong nhà trường có hoc 
sinh dân tộc thiểu sô ở Việt Bắc

Qua một vài nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã sơ bộ tìm hiểu 
tình hình thực tế của hoạt động giáo dục hiện nay ờ một số vùng dân 
tộc miền núi ở nước ta [TTD (2004)]. Trong những công trình ấy, 
chúng tồi chưa dành riêng cho vùng dân tộc miền núi Việt Bắc 
những nhìn nhận chi tiết. Đồng thời, cũng trong những nghiên cứu 
ấy, chúng tôi chưa ưu tiên định hướng giáo dục ngôn ngữ là nhằm 
góp phần bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống dân tộc. Vì vậy, 
ở những phần dưới đây, chúng tôi sẽ nhìn nhận vấn đề giáo dục 
ngôn ngữ ở khu vực này hiện nay để bổ sung cho những khiếm 
khuyết đó.

2.1.1. M ột vài nhận định chung

Nhìn ở thời điểm hiên tai, chúng ta có thể xác nhận rằng ở địa 

bàn Việt Bắc, về cơ bản, không có hoạt động giáo dục ngôn ngữ dân 
tộc trong nhà trường. Sự vắng mặt hoạt động này khồng chỉ thấy ở 
bậc giáo dục phổ thông mà còn ở cả cấp học dạy nghề chuyên 
nghiệp như Cao đẳng hay Đại học Sư phạm.
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Thực ra, đây là hậu quả của một thời kì dài người ta tổ chức 
những chức hoạt động này khồng hiệu quả, khiến cho đối tượng thụ 
hưởng là học sinh không có hứng thú trong học hành. Nó cũng 
khiến cho cha mẹ học sinh nghĩ rằng có một gánh nặng không đáng 
có đè lên vai học sinh dân tộc. Còn đối với nhà trường, do không có 
một chế tài bắt buộc hoặc không có sự ràng buộc có hiệu lực nên 
người ta giảm nhẹ được nhiệm vụ chừng nào hay chừng ấv.

Trước hết chúng ta quan sát sự không hứng thú học tiếng mẹ đẻ 
của học sinh dân tộc. v ề  thực chất, các em học sinh các dân tộc 
thiểu số đến trường đều nhằm nắm bắt những kiến thức theo xu thế 
phát triển của thời đại. Muốn vậy, rõ ràng các em phải cần thời gian 
cho việc trau dồi tiếng phổ thông, công cụ chính phục vụ cho mục 
đích này. Việc gần như 100% học sinh các dân tộc khác nhau ở địa 
bàn được chúng ta phòng vấn đều sử dụng tốt tiếng Việt đã xác nhận 
mục đích đó. Vì thế, những triển khai không hợp lí để thực thi việc 
học tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc trong thời gian vừa qua đã chất 
lên cho các em một gánh nặng khiến các em "chủ động từ chối" 
hoạt động giáo dục này.

Đối với cha mẹ học sinh tình hình cũng tương tự như vậy. Nếu 
ở trường học nào có hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ, học sinh ở 
những trường ấy phải tăng thêm thời lượng học hành. Ví dụ, nếu học 
tiếng mẹ đẻ trước rồi mới học tiếng phổ thông thì các em phải kéo 
dài thời gian học tập so với học sinh người Kinh hoặc để có thời 
gian như nhau các em phải rút ngắn chương trinh học tiếng phổ 
thông. Hay việc học tiếng mẹ dẻ ngoài giờ thì cũng là tăng thêm 
thời lượng cho các em. Việc chất thêm gánh nặng như vậy mà khi 
học được tiếng dân tộc thì lợi ích lại không rõ 1'àne;. Chẳng hạn, học 
sinh người Thái học tiếng mẹ đẻ nhưng không đọc được văn bản 
truyền thống của dân tộc mình. Học sinh người Tày không dùng chữ
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viết dân tộc đã học được để ghi, thậm chí không có nhu cầu đó. 
Trong nhiều trường hợp, cha mẹ học sinh dân tộc, nhất là ờ những 
vùng đồ thị khá phát triển, đã cồng khai từ chối hoạt độnơ giáo dục 
ngồn ngữ này.

Còn đối với các tnrờng thì do những khó khăn cũng như tâm lí 
không muốn học tiếng mẹ đẻ của một bộ phận học sinh và cha mẹ 
các em, các trường đã bỏ qua nhiệm vụ giáo dục này. Các trường sư 
phạm trong khu vực không xây dựng chương trình đào tạo tiếng dân 
tộc cho sinh viên. Do đó, nsười ta khỏng có giáo viên được đào tạo 
đế dạy trong các trường phổ thông. Cùng với sự thiếu thốn về giáo 
viên, lâu dần người ta cũng khôns cần có đội ngũ giáo viên dạy 
tiếng mẹ đẻ các dân tộc. Trong tình hình như thế, nếu một người nào 
đó muốn triển khai hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào 
dân tộc trong nhà trường thì họ cũng không thể có đủ điều kiện vật 
chất để triển khai, để thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó điều đáng nói là nhiều cấp lãnh đạo ngành Giáo 
dục đã chấp nhận thực tế như thế mà không thấy mình đang làm trái 
với định hướng phát triển đúng đắn của Nhà nước. Người ta đã 
không thấy, hoặc nhận thấy nhưng bỏ qua, tác động tiêu cực của 
hiện trạng trên đối với việc bảo tồn và phát huy truyền thốns văn 
hoá dân tộc.

Rõ ràng, người ta không tính đến tình trạng tiếng mẹ đẻ của các 
dân tộc đang ngày càng bị mai một mà không được lun giữ thông 
qua con đường giáo dục.

2.7.2. M ột vài m inh chứng cho nhận định chung

Để chứng minh cho nhận định chung ở trên là có cơ sở, chúng 
tôi xin nêu ra một vài dẫn chứng về tinh trạng bất cập nói trên. Đó là 
tình trạng sử dụng tiếng mẹ đẻ nhờ truyền khẩu của học sinh một số
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dân tộc ở Việt Bắc mà chíing tôi đã phỏng vấn và tình trạng không 
có đủ năng lực tiếng dân tộc của giáo viên ở trường phổ thông vùng 
dân tộc miền núi.

Trước hết chúng ta sẽ quan sát tình trạng sử dụng tiếng mẹ đẻ 
nhờ truyền khẩu của học sinh một số dân tộc ở Việt Bắc. Như ở 
phần phân tích tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của các dân tộc Mông, 
Tày, Nùng, Cao Lan và Dao ở địa bàn sáu tỉnh Việt Bắc đã chỉ ra, 
hầu như số học sinh nói và nghe được tiếng mẹ đẻ nhưng đều không 
biết viết chữ của ngôn nsữ đó. Chính sự khồng biết viết này xác 
nhận các em biết nói và n^he là do tiếp nhận từ môi trường giao tiếp 
của xã hội. Và do đó, nó sẽ phụ thuộc vào môi trường sử dụng tiếng 
mẹ đẻ của các em.

Chẳng hạn, ở môi trường nông thồn như xã Dân Tiến huyện Võ 
Nhai (Thái Nguyên), xã Hải Yến huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) hay ở 
Hà Giang, các em học sinh dân tộc Mỏng, Tày, Nùng và Cao Lan 
đều nói và nghe tốt tiếng tiếng mẹ đẻ. Tỉ lệ này ở các em học sinh 
người Mồng Hà Giang là 99,3%, ở các em học sinh Tày, Nùng, Cao 
Lan xã Dân Tiến và xã Hải Yến là 100%. Trong khi đó, ở môi 
trường thị trấn (hay đô thị) như thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn) và thị 
trấn Đình c ả  (Thái Nguyên), do cư dân ít dùng tiếng mẹ đẻ, chỉ có 
hơn 70% các em học sinh những dân tộc nói trên dùng được tiếng 
mẹ đẻ của mình. Rõ ràng, sự khác biệt về tỉ lệ sử dụng tiếng dân tộc 
của các em học sinh tương ứng với hai loại môi trường giao tiếp. Và 
đến lượt mình, nó xác nhận sự tiếp thư của các em là tự nhiên, qua 
con đường truyền khẩu chứ không phải tiếp nhận qua con đường 
ậ\áo dục.

Một chỉ số sử dựng ngồn ngữ khác cũng cho phép chúng ta 

nhận biết các em học sinh dân tộc ở Việt Bắc tiếp thu qua giao tiếp
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tự nhiên, qua con đường truyền khẩu chứ không phải tiếp nhận qua 

con đường giáo dục trong nhà trường. Đó là sự khác biệt về tỉ lệ sử 

đụng tiếng mẹ đẻ của học sinh đôi với tầng lớp cán bộ hay ne;ười 

dân. Chúng ta thấy, nơi nào mà không phải 100% các em sử dụnơ 

tiếng dân tộc thì nơi đó học sinh bao giờ cũng biết nói và nghe tiếng 

dân tộc thấp hơn hai nhóm xã hội cao tuổi trong cùns một địa bàn 

cụ thể. Ví dụ, ở thị trấn Cao Lộc có tới 86% người dân tộc Nùng nói

- nghe được tiếng mẹ đẻ thì chí có trên 34% các em học sinh cùng 

dân tộc nói được nsôn ngữ này. Trường hợp người Tày ở đây cũng 

vậy. Trong khi có tới 82% người dân được phỏnơ vấn sử dụng được 

tiêng mẹ đẻ thì chỉ có khoảng 42% các em học sinh sử dụng được. 

Như số liệu đã có ở trên, tình hình các em học sinh Cao Lan ở 

Tuycn Quang, tinh hình các em học sinh Tày và Nùng ở thị trấn 

Đình Cả đều tương tự như vậy. Rõ ràng sự khác biệt về khả năng sử 

dụns tiếng mẹ đẻ của các tầng lớp người dân tộc khác nhau đã chỉ 

cho chúng ta thấy nhiều điều mà khi tổ chức giáo dục ngôn ngữ ở 

đây cần phải chú ý.

Để chứng minh cho nhận định chung đã nêu, chúng ta có thể 

quan sát tình hình sử dụng ngỏn ngữ của đội ngũ giáo viên ở trường 

phổ thông để tự rút ra nhận xét. Theo số liệu tổng kết của Nguyễn 

Thị Nhung [NTN (2005), 52], ở một số nơi thuộc tỉnh Tuyên Quang, 

giáo viên thuộc các tnrờng biết tiếng dân tộc không cao và chủ yếu 

là do kế thừa từ cộng đồng. Tại thị xã Tuyên Quang, chỉ có 16,6% 

giáo viên tiểu họe biết tiếng dân tộc, chủ yếu là tiếng Iày do tiếp 

thu từ cộng đồng ; ở huyện Yên Sơn, có tới 51,6% giáo viên tiểu học 

biết tiếng dân tộc ; còn ở huyện Chiêm Hoá con số này là 32,3%. 

Những giáo viên biết tiếng dân tộc ở đây chủ yếu là biết tiếng Tày
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và đều khồng do nhà trường đào tạo. Có thể nói, số lượns và chất 

lượng đội ngũ giáo viên tiểu học biết tiếng dân tộc như thế phản ánh 

cho chúng ta thấy trong các trường sư phạm họ chưa được thụ hưỏng 

sự ơi áo dục ngôn ngữ cần thiết.

2.2. Những vân để cần xử lí hiên nay

Đứng trước một thực tế như vậy, để xây dựng kế hoạch khắc 
phục tình trạng đó, có vài một câu hỏi được đặt ra. Đó là chúng ta 
đã có chiến lược dài hạn cho hoạt động này hay chưa và nếu có 
chiến lược ấy, nội dung của nó là gì ? Đồng thời, để thực hiện chiến 
lược ấy, bước đi đầu tiên phải tiến hành hiện nay là công việc gì ? 
Nói cách khác, đó chính là điều mà chúng ta cần thống nhất nhìn 
nhận trong giai đoạn hiện nay.

2.2.7. Vấn đê thứ nhất - thiếu chiến lược dài hạn

Quan sát tình hình sử dụng ngồn ngữ tại địa bàn chúng ta nhận 
thấy tình trạng tự do trong tiếp nhận mẹ đẻ của người dân tộc là xu 
hướng nổi trội. Quan sát tình hình giáo dục ngồn ngữ dân tộc trong 
nhà trường, chúng ta nhận thấy CỈO những khó khán khách quan và 
chủ quan người ta chưa hoặc không mặn mà gì với cống việc này. 
Điều đó cũng có nghĩa là trong vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở vùng 
dân tộc thiểu số Việt Bắc, cơ quan quản lí giáo dục đã không có một 
chiến lược khả thi dài hạn.

Dấu hiệu nổi trội của việc không có một chiến lược khả thi dài 
hạn của ngành giáo dục về giáo dục ngôn ngữ cho vùng thiểu số là 
cho đến hiện nay người ta vẫn chưa xác định rõ ràng mục tiêu giáo 
dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số là gì. Chính vì vậy, những chỉ 
đạo hay tổ chức hoạt động giáo dục này, ở những thời điểm khác 
nhau thì chỉ đạo khác nhau, ở những vùng khác nhau thì lại thực
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hién như nhau, hoàn toàn trái với bân chất xã hôi của n£ỏn nsĩr và. 0 0

thực tế (cánh huống) ngôn ngữ ở địa bàn.

Người ta có thê lấy việc tổ chức Hội tháo và tài liệu tổng kết hội 
thao Chính sách, chiến lược sử dụng và dạy - học tiếng dân tộc, 
tiếng Việt cho cúc dán tộc thiểu s ố  năm 2004 do Bộ Giáo dục - Đào 
tạo, UNESCO Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc đổng tổ chức để chứng 
minh cho điều vừa nói ở trên. Bởi vì, mặc dù có nhiều ý kiến khác 
nhau, kể cả nhữns ý kiến của chuyên gia nước ngoài nhưng người ta 
vẫn chỉ đạt được một hai kết quả khả dĩ là : a, Khẳng định tính đúng 
đắn về đường lối giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số của Đảng 
và Nhà nước Việt Nam ; b, Khẳng định đường lối giáo dục ngôn ngữ 
vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước Việt Nam là phù hợp 
với tư tưởng nhân văn của thời đại. Còn những vấn để quan trọng 
khác, chẳng hạn như bản chất mối quan hệ giữa tiếng mẹ đẻ của 
đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam và tiếng phổ thông là gì thì 
người ta không hề thảo luận và kết luận. Chính vì thế, theo suy nghĩ 
riêng của chúng tôi, người ta đã không xác định một cách rõ ràng 
nội dung và cùng với nội dung là mục tiêu và cùng với mục tiêu là 
những biện pháp tổ chức giáo dục ngổn ngữ cho đổng bào dân tộc.

2.2.2. Vấn đề thứ hai - chưa có k ế  hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên

Theo chúng tồi, biểu hiện rõ nhất của hiện tượng thiếu chiến 
lược giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi ở đây là tình trạng 
không có kế hoạch đào tạo giáo viên cho hoạt động quan trọng này. 
Trong công trình khảo cứu về tình trạng giáo dục ngôn ngữ xuất bản 
năm 2004, qua thực tế của ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên 

Quang, chúng tôi dã nêu lên rất rõ tình trạng bất cập đó [TTD 
(2004)]. ở tiểu mục 2.1.2 nói trên, chúng tôi đã cung cấp số liệu để 
một lần nữa chúng ta nhận thấy, hầu như giáo viên tiểu học biết 
tiếng dân tộc là do tiếp nhận theo con đường "truyền khẩu".
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Hiện nay, theo nghiên cứu của chúng tồi, các trường Cao đẳng 
cũng như Đại học sư phạm thuộc khu vực mà chúng ta quan tâm vẫn 
chưa có chương trình đào tạo tiếng dân tộc cho sinh viên khối Ngữ 
văn. Trong một tình hình như vậy, để triển khai cho hoạt động giáo 
dục tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc, người ta phải làm gì để lấp đi 
chõ trống đó ? Câu trả lời thực sự nhất là không làm gì được cả.

Rõ ràng, vấn đề đầu tiên và ngay lập tức của hoạt động giáo 
dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số nói chung, vùng dân tộc thiểu 
số Việt Bắc nói riêng là vấn đề đào tạo đội ngũ giáo viên cho địa 
bàn có thể sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. Cồng việc này, đến 
lượt nó, lại có rất nhiều những vấn đề phải giải quyết.

TlỂu KẾT

Từ những gì đã trình bày ở trên về tình hình sử dụng ngôn ngữ 
và hoạt động giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường của địa hàn Việt 
Bắc, chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét. Những nhặn xét này, 
trong một chùng mực nào đấy, chính là những tổng kết thực tiễn góp 
phần làm cơ sở cho những lí giải ở chương tiếp theo.

Điều thứ nhất chúng ta có thể nhận thấy là ở vùng dân tộc Việt 
Bắc, với tư cách là ngồn ngữ phổ thồng của cả nước, tiếng Việt được 
hầu hết các dân tộc khác nhau sử dụng ở mức độ phổ biến. Và mức 
độ sử dụng phổ biến của mỗi dân tộc, của các nhóm xã hội trong 
từng dân tộc ở cùng một địa điểm địa lí có khác nhau nhưng sự khác 
nhau đó không nhiều.

Tuy nhiên, sự khác nhau này thể hiện khá rõ rệt xét theo điều 
kiện địa lí xã hội. Theo đó, ở những vùng thuần dân tộc nông thỏn
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mién núi, khả năng sử dụng tiếng phổ thồng của người dân thấp hơn 
nhiều so với những cư dân cùng loại sốnơ ở thị trấn, thị xã. Nếu nhìn 
ở sự phát triển kinh tế xã hội, những cư dân sống ở thị trấn, thị xã có 
kinh tế phát triển hơn, còn người dân ở những vùng thuần dân tộc 
nóne thôn miền núi kinh tế của họ chậm phát triển hơn vừng thứ 
nhất. Như vậy, có thể nhận thấy tiếng phổ thông gắn liền với vùng 
kinh tế phát triển hay cũng có thể nói người dân tộc ở vùng địa lí 
này ưa sử dụng tiếng phổ thông hơn. Và hiện tượng này cũnơ phần 
nào cho chúng ta hiểu rằng ở những vùng miền núi xa xôi, tiếng 
Việt chưa đáp ứng được vai trò là cồnẹ cụ phát triển của cộng đồng 
dân tộc.

Điều thứ hai chúng ta có thể nhận thấy sau khi phân tích tình 
hình sử dụng ngồn ngữ trong khu vực liên quan đến tiếng mẹ đẻ của 
các dân tộc trong khu vực. Theo đó, các dân tộc Mông, Tày, Nùng, 
Cao Lan và Dao mà chúng ta khảo sát đều có tỉ lệ sử dụng tiếng mẹ 
đẻ của mình tương đối cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh sử dụng hiện 
nay, chúng ta nhận thấy nó cũng bộc lộ những dấu hiệu, theo chúng 
tối, có nguy cơ ảnh hưởng không tốt đến vấn đề bảo tồn và phát 
triển văn hoá truyền thống của dân tộc. Cụ thể là :

a, Có dấu hiệu những người dân tộc gắn liền với đố thị hoá 
giảm dần việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Nói cách khác, kinh tế 
xã hội càng phát triển, sự mai một tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng dân 
tộc càng lớn.

b, Có dấu hiệu hiện nay lớp trẻ của cộng đổng dân tộc sử dụng 
tiếng mẹ đẻ không bằng những người đã ở tuổi trưởng thành. Nếu 
tình hình này tiếp tục tiếp diễn, đến một giai đoạn nhất định, tiếng 
mẹ đẻ trong cộng đồng sẽ bị mai một mà không thể tránh khỏi. 
Đương nhiên, mức độ và thời gian mai một ở mỗi dân tộc là khác 
nhau nhưng dấu hiệu của hiện tượng này thì dân tộc nào cũng có.
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Từ hai vấn đề trên, chúng ta nhận thấy một điều thứ ba liên 
quan đến chức năng xã hội của ngổn ngữ trong cộng đồng các dân 
tộc. Đó là, thồng qua tình hình sử dụng của những đối tượng được 
phỏng vấn có sự khác biệt về chức năng xã hội giữa tiếng mẹ đẻ và 
tiếng phổ thồng. Theo đó, tiếng phổ thông được người dân tộc ưa 
dùng trong hoạt động kinh tế, buôn bán, nâng cao trình độ hay tiếnạ 
phổ  thông lù ngôn ngữ nghiêng về chức năng phát triển. Còn tiếng 
mẹ đẻ được người dân ưa dùng trong môi trường gia đinh hay cộng 
đồng, nhất là mồi trường cộng đồng ở nông thôn mang đậm truyền 
thống văn hoá cộng đồng. Nói một cách khác, tiếng mẹ đẻ của người 
dán tộc dược hướng tới môi trường van hoá truyền thống dân tộc . 
Thực ra sự khác nhau về chức năng xã hội này đã được chúng tôi sơ 
bộ chỉ ra khi khảo sát về nhu cầu và mục đích sử dụng ngôn ngữ của 
đồng bào dân tộc thiểu số thuộc ba tỉnh Nghệ An, Sơn La và Tuyên 
Quang [TTD (2004)]. Ở đây, khi khảo sát về tình hình sử dụng ngôn 
ngữ của người dân tộc ở Việt Bắc, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt 
về chức năng này cũng giống như nhũng gì đã được quan sát ở bình 
diện khác.

Điều cuối cùng mà chúng ta dễ dàng nhận thấy là ở vùng dân 
tộc Việt Bắc, ngoài tiếng Việt là tiếng phổ thông chung cho cả vùng, 
tiếng Tày là ngốn ngữ dân tộc phổ biến hơn cả. Tính phổ biến hơn 
này thể hiện ở chỗ ngay trong một phạm vi địa lí cụ thể, nơi chẳng 
hạn như người Nùng hay người Mông, người Cao Lan sinh sống 
đồng hơn, những dân tộc này có tỉ lệ nói tiếng Tày cao hơn. Tuy 
nhiên, mỗi một dân tộc khác nhau trong địa bàn, sau tiếng Việt, 
tiếng mẹ đẻ vẫn là ngồn ngữ gắn liền với cộng đồng dân tộc của họ hơn.
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Chưong 3

NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ GIAI PHÁP 
VỀ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG 

CÓ HỌC SINH DÂN TỘC THlỂu s ố  
ở  VIỆT BẮC HIỆN NAY

Từ những nội dung trình bày ở phần M ở dầu , Chương 1 và 
Chương 2, cũng như từ những nghiên cứu khác đã cồng bố, ở 
Chương 3 này chúng tôi sẽ nêu lên những kiến nghị và giải pháp cụ 
thể về vấn đề thực hiện việc giáo dục ngồn ngữ trong nhà trường ở 
địa bàn Việt Bắc. Những kiến nghị và giải pháp cụ thể này, trong 
một chừng mực nào đó cũng chính là kế hoạch giáo dục áp dụng cho 
nhiệm vụ giáo dục ngồn ngữ tại địa bàn. Và đây cũng chỉ là ý kiến 
của riêng chúng tôi nhằm góp thêm những cách nhìn, những cách lí 
giải khác nhau cho hoạt động ngôn ngữ ở khu vực.

I. c ơ  s ở  ĐỂ ĐỀ XUẤT NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ 
GIẢI PHÁP

Để có thể xây dựng kế hoạch giáo dục ngôn ngữ trong nhà 
trường ở Viêt Bắc, chiín^ ta phải dưa vào những tiêu chí cụ thể làm 
cơ sở cho việc tổ chức hoạt động này. Những tiêu chí như thế, đương 
nhiên, phải dựa vào cơ sở lí luận của việc giáo dục ngôn ngữ và tình 
hình sử dụng ngôn ngữ hiện nay ở địa bàn.
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1.1. Những cơ sở thuôc bình diên lí luân

Chúng tồi nghĩ rằng cơ sở lí luận của hoạt động giáo dục này 
chính là, căn cứ vào chính sách của Nhà nước và xu thế phát triển 
của thời đại hiện nay, người ta phải xác định cho được mục tiêu giáo 
dục sao cho phù hợp với tình hình của khu vực dân tộc miền núi 
Việt Bắc. Khi xác định đúng mục tiêu của vấn đề, thực chất chúng 
ta đã vận dụng đúng các cơ sở lí luận của vấn đề giáo dục ngôn ngữ 
ở địa bàn đặc thù này. Và khi xác định đúng mục tiêu của vấn đề, 
người ta mới có thể xây dựng được một kế hoạch khả thi.

Do tính chất đây là một chuyên luận nằm trong đề tài nghiên 
cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước "Nghiên cứu bảo tồn và phát 
triển ngôn ngữ, văn hoá một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc", mã số 
ĐTĐL - 2004/27, mục tiêu của kế hoạch giáo dục ngôn ngữ ở địa 
bàn dân tộc Việt Bắc là phải làm sao qua hoạt động này góp phần 
vào việc bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu sô ỏ  đây.

Chúng ta biết rằng, đối với văn hoá phi vật thể của mỗi một dân 
tộc, một trong những phương tiện lưu giữ hữu hiệu nhất là ngôn ngữ 
của dân tộc đó. Những bài ca, lời hát, những tư tưởng nhân vãn, sự 
nối dài các phong tục tập quán, những kinh trong lao động sản xuất 
và trong đời sống xã hội v.v... bao giờ cũng tổn tại dưới dạng ngôn 
ngữ dân tộc. Thiếu ngồn ngữ, người ta không thể nào lưu giữ và từ 
lưu giữ để phát triển những tri thức đó. Như vậy, chúng; ta thử hình 
dung một dân tộc không còn sử dụng được tiếng mẹ đẻ của mình thì 
làm sao có thể bảo lưu được văn hoá truyền thống của dân tộc.

Theo chúng tôi, mục tiêu chung nói trên là một thực tế, phù hợp 
với chức năng cụ thể của những ngôn ngữ khác nhau được sử dụng 
trong một mòi trường đa ngữ như ở vùng dân tộc thiểu số ở Việt 
Nam nói chung, ở vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc nói riêng. Như
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chúnu tỏi đã chí ra trong phán Tiêu kết cùa Chương 2, khác với định 
hướng sử dụng tiếng phổ thôrm, việc người dán tộc sử dụng thành 
thạo tiống mẹ đẻ là một cổng cụ hoàn hảo nhất trong việc báo lưu, 
phát triển văn hoá truyền thống của dân tộc. Do đó nhiệm vụ của 
chúng ta là phải làm sao tổ chức giáo dục ngôn n<ũr nhằm thực hiện 
được mục tiêu ấy trong muôn ngàn sự tác động đa chiều, tích cực cổ 
và tiêu cực cũng có.

Những nhân tô tích cực hav tiêu cực đều xoay quanh nhữns lợi 
ích của hoạt động này đối với đời sống của đồng bào các dân tộc 
thiểu số. Lợi ích thì rõ ràng, ai cũng nhận thấy nhưng nó thường bị 
những tiêu cực của đời sống thường ngày lấn át. Mà tiêu cực lớn 
nhất, có sức ì nhất là dời sống xã  hội của vùng dân tộc còn ở  trình 
độ rứt thấp , thậm chí còn rất lạc hậu. Trong phần cảnh huống ngôn 
ngữ, chúns, ta đã sơ bộ khảo sát tình trạng này. Đồng thời, chúng ta 
cũng đã có chứng cớ cho thấy tác động của sức ì đó trons sử dụng 
ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Chứng cớ đó chính là sự khác biệt 
về tỉ lệ sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông của người dân tộc 
giữa những vùng thuần nông thôn và vùng đô thị, tương ứng với 
vừng "còn chậm phát triển" với vùng "tương đối phát triển". Chính 
vì vậy, chúng ta sẽ gặp không ít trường hợp, trong những thời điểm 
nhất định người dân tộc từ chối học tiếng mẹ đẻ của mình vì không 
nhận thấy "lợi ích phát triển" của nó.

Như vậy là, trong việc thực hiện mục tiêu chung của hoạt độns 
giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số, chúng ta chắc chắn sẽ gặp 
phải rào cản của chính người dân tộc, mà rào cản đó xuất phát từ lợi 
ích thiết thực của họ.

Theo suy nghĩ của chúng tôi, mục tiêu chung là một mục tiêu 
lâu dài, nó nằm trong một chiến lược dài hạn. Muốn đạt được mục 
tiêu chung dài hạn hay chiến lược đó chúng ta phải có những mục 
tiêu cụ thể ứng với tình hình thực tế của từn£ thời kì, từng vùng cụ
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thể. Theo chúng tôi, có ba mục tiêu cụ thể chííng ta cần hoàn thành 
để từ đó thực hiện mục tiêu của việc giáo dục ngốn ngữ nhằm góp 
phần bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống dân tộc.

Mục tiêu cụ thể thứ nhất, theo chúng tối, chúng ta phải tổ chức 
giáo dục ngôn ngữ sao cho các đối tượng dân tộc thiểu số khác 
nhau, ở những vùng dân tộc khác nhau sử dụng được tiếng phổ 
thông. Có hai lợi ích thiết thực cho mục tiêu cụ thể này. Đó là khi 
mọi người dân tộc sử dụng được tiếng phổ thông, chúng ta sẽ có một 
công cụ hữu hiệu đảm bảo sự bình đẳng vững chắc giữa các dân tộc 
khác nhau t r o n ơ  môi trường đa dân tộc. Mà sự bình đẳng là lợi ích 
tinh thần mà người dân tộc nào cũne muốn có và đều tôn trọng. Đó 
là chúng ta đã cung cấp cho đổng bào dân tộc một công cụ cần thiết 
để góp phần phát triển xã hội các dân tộc, một lợi ích trước mắt, cần 
thiết và đặc biệt quan trọng trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay.

Chính vì lợi ích thứ hai này mà nhiều người dân tộc thiểu số ở 
vùng đồ thị hoá từ chối tiếp nhặn giáo dục tiếng mẹ đẻ. Chính vì lợi 
ích thứ hai này mà ở vùng đỏ thị, người dân tộc nói tiếng phổ thông 
nhiều hơn. Cũng chính vì lợi ích này mà các em học sinh, những 
người dân tộc trẻ tuổi, nói tiếng mẹ đẻ của mình ít hơn lứa tuổi 
trưởng thành. Vậy là, để bảo tồn và phát triển bản sắc vãn hoá dân 
tộc, không có n°hĩa là chúng ta chỉ thuần tuý giáo dục tiếng mẹ đẻ 
của họ. Trước hết, chúng ta phải tôn trọng mong muốn phát triển và 
tạo điều kiện để cho họ phát triển.

Mục tiêu cụ thể thứ hai, theo chúng tôi, là chúng ta chỉ tổ chức 

giáo dục tiếng dân tộc ở mức clộ thông thường cho đông đảo đồng 

bào dân tộc. Mức độ thông thường ở đây có nghĩa là chúng ta chấp 

nhận sự tiếp nhận giáo dục ngôn ngữ theo truyền khẩu ; là khả năng 

dùng tiếng dân tộc ở mức độ trung bình trong đời sống cộng đồng ;
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là khả năng sử dụng đồng đều ụiữa các thế hệ ; là trước mắt chấp 

nhan một số đối tượng dân tộc chưa có nhu cầu tiếp nhận, khổng 

tham gia hoạt động giáo dục ngôn ngữ. Nhưn° trong sự chấp nhận 

mức độ thông thường ấy nhất định chúng ta phải chuẩn bị ở mức cao 

hơn về nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ khi điều kiện đời sống cho phép.

Đê thực hiện mục tiêu cụ thể thứ hai này, trước mắt, chúng ta 

phải tổ chức giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc ở thị trấn và đô 

thị thích ứng nhu cầu của họ, không ép buộc, khỏng gò bó. Cũng 

vậy, chúng ta phải tổ chức giáo dục tiếng mẹ đẻ cho lứa tuổi học 

sinh, lứa tuổi đang có dấu hiệu chỉ hướng tới ngồn ngữ toàn dân để 

phát triển. Như vậy là, tuy về thực chất những đối tượng này cần tiếp 

nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ nhưng mức độ và cách thức tiếp nhận sẽ 

chi phối sự thành công hay không thành côns của hoạt động này.

Mục tiêu cụ thể thứ ba , theo chúng tồi, là mọc tiêu giáo dục 

tiếng mẹ đẻ ở trình độ cao. Mục tiêu này thực ra chỉ nhằm thoả mãn 

một bộ phận khồng nhiều người dân tộc thiểu sổ nhưng nó lại hết 

sức cần thiết. Bởi vì, trong xã hội các dân tộc thiểu số, nếu thiếu đi 

những con người này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự bảo tổn và phát 

triển bản sắc văn hoá dân tộc.

Do tính chất của nó, mục tiêu này thu hẹp hơn mục tiêu đại trà, 

giáo dục để đạt trình độ thông thường. Và đương nhiên sự thu hẹp 

đối tượng như thế đòi hỏi chất lượng giáo dục phải cao, và những 

người thụ hưởng phải được chọn lọc và phải dành thời gian thích 

đáng hơn. Như vậy, vê thực chất mục tiêu thứ ba này là sự kế thừa, 

là sự phát huy những mục tiêu cụ thể đã trình bày ở trên. Chúng ta 

có thể hình dung ra một hình chóp nón để miêu tả các đối tượng 

được thụ hưởng giáo dục ngôn ngữ trong những mục tiêu được nêu ra.
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1.2. Những cơ sở liên quan đến tình hình thưc tế hién nay

Cùng với những mục tiêu đã đặt ra, chúng ta sẽ nhìn Ịại một 
cách bản chất nhất tình hình sử dụng cũng như tổ chức giáo dục mà 
chúng ta đã khảo sát ở chương thứ hai. Đó cũng chính là có :ở quan 
trọng cho những đề xuất và kiến nghị của chúng ta.

Theo chúne tồi, việc phân tích tinh hình sử dụng ngồr ngữ ở 
vùng dân tộc Việt Bắc đã cho chúng ta nhận thấy khi lổ chức 
giáo dục ngôn ngữ chúng ta phải giải quyết những mâu thuẫn có 
thực sau đây:

Thứ nhất, chúns ta gặp phải một mâu thuẫn là dân tộc nào cũng 
cần phải được thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ nhưng xét về khả 
năng và tiềm lực, không thể đồng thời đáp ứng được nhu cầu đó. Vì 
thế, phải có sự lựa chọn để giáo dục ngồn ngữ nào trước, ng5n ngữ 
nào sau. Vấn đề là tiêu chí của sự lựa chọn đó đã được phin ánh 
trong thực tế sử dụng ngôn ngữ của khu vực.

Thứ hai, như đã trình bày trong phần Tiểu kết của Chương 2, 
khi tổ chức giáo dục ngồn ngữ chúng ta sẽ gặp phải sự khác biệt về 
nhu cầu của cùng một dân tộc có điều kiện địa lí xã hội khốc nhau 
trong một đơn vị hành chính. Bởi lẽ, về mặt quản lí trong một đơn vị 
cụ thể, người ta thường chỉ xây dựng một hình thức quản lí. Nó sẽ 
hợp lí ở nơi này nhưng chưa hẳn hợp lí với nơi khác. Nói mòt cách 
khác, nhu cầu xây dựnơ một mô hình tổ chức giáo dục ngỏn ngữ 
thích ứng với nhiều điều kiện xã hội là hết sức cần thiết. Đâv rõ ràng 
là một thách thức khỏng dễ vượt qua nếu chúnẹ ta không hiểu biết 
thấu dáo tình hình cúa địa bàn.

Về tình hình tổ chức giáo dục, như đã có dịp trình bày, vào thời 
điểm hiện nay, việc tổ chức giáo dục tiếng mẹ đẻ của người dân tộc 
ở địa bàn hầu như không có. Vì thế, về thực chất chủng ta phải bắt
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tav lại từ đầu cho nhiều công việc khác nhau. Trong một tình thế 
như vậy, chúng ta vừa có những khó khăn, vừa có những thuận lợi.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ GlẢl PHÁP c ụ  THỂ

Từ những gì đã mô tả, phân tích và giải thích ở trên, chúng tôi 
xin nêu ra những đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể trong 
việc thực hiện việc giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở địa bàn 
này. Những đề xuất và kiến nghị về giải pháp cụ thể mà chúng tôi 
nêu ra ở đây chỉ hạn chế trong không gian giáo dục ở nhà trường. 
Những vấn đề khác dù cầnr thiết nhưng trong điều kiện của chuyên 
luận chúng tồi không thể bao quát hết mọi khía cạnh của vấn đề.

2.1. Những kiến nghị đê nghị câp thấm quyển của Nhà nước

2.1.1. Những kiến nghị gủi tói cấp xáy dựng chính sách

Cấp có thẩm quyền xây dựng chính sách mà chúng tôi muốn 
gửi tới là Quốc hội và Chính phủ. Đây là những cơ quan lập pháp và 
hành pháp có thẩm quyền ban bố những chính sách vĩ mô có tác 
động đến hoạt động giáo dục ngôn ngữ không chỉ ở địa bàn dân tộc 
vùng núi Việt Bắc nói riêng mà còn có tác động trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam. Sau đây là những kiến nghị của chúng tôi.

Kiến nghị thứ nhất. Quốc hội và Chính phủ phải có động thái 
cụ thể để hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ ở vùng dân tộc có cơ sở 
pháp lí vững chắc. Muốn vậy, các cơ quan có thẩm quyền này có thể 
bổ sung vào tất cả những Luật liên quan đến cồng chức Nhà nước 
Viêt Nam làm viêc ở vùng dân tôc miền núi nói chung, làm việc ở 

vùng dân tộc miền núi Việt Bắc nói riêng những điều khoản đảm 
bảo tính pháp lí ấy. 'Theo đó, những công chức này nếu là người 
Kinh thì phải có nghĩa vụ sử dụng một ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở
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địa bàn. Nếu là người dân tộc, ngoài việc sử dụng thành thạo tiếne 
phổ thông, phải có nghĩa vụ sử dụng thành thạo tiến^ của dân tộc 
mình trong công việc. Những cồng chức là người dân tộc thiểu số sẽ 
được khuyến khích (bằng nhiều hình thức khác nhau) khi họ sử 
dụng được ngôn ngữ dân tộc thứ hai không phải là tiếng mẹ đẻ trong 
công việc.

Những đối tượng chịu sự chế tài của những quy định có tính 
pháp Luật này là những công chức làm việc ở các cơ quan công 
quyền, các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan y tế, giáo dục, 
mặt trận.v.v... Những vùng địa lí được xác định là vùng dân tộc 
thiểu số phải được nghiên cứu cụ thể và thông báo công khai. Cơ 
quan chịu trách nhiệm xác định vùng lãnh thổ này là ủ y  ban 
Dân tộc của chính phủ, có sự giám sát của Hội đồng Dân tộc của 
Quốc hội.

Kiến nghị thứ hai: Hiện nay Chính phủ ta đang dành rất nhiều 
khoản kinh phí cho sự phát triển giáo dục nói chung. Tuy nhiên, 
những khoản kinh phí ấy chưa được dành riêng cho nhiệm vụ giáo 
dục ngôn ngữ, cụ thể ở đây là hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ của 
đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy khi Chính phủ thực sự có 
quyết tâm đẩy mạnh hoạt động này, thi cần có kê hoạch kinh phí 
thúc đẩy công việc trong những năm tiếp theo.

2.L2. Những kiến nghi đê nghị cấp thực thi chính sách

Như chúng tỏi đã phân tích và chứng minh ở Chương 2, vào 
thời điểm hiện nay ở vùng dân tộc thiểu số Việt Bắc không có hoạt 
động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây 
là một thiếu sót mà trong nhiều năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã biết nhưng chưa có biện pháp khắc phục. Lí do là, những ảnh 
hưởng tiêu cực của việc không triển khai hoạt động này không tác
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động trực tiếp đến tình hình kinh tế xã hội của địa bàn mà nó chỉ 
từng bước làm mai một giá trị văn hóa của khu vực. Vi thế, người ta 
không nhận thấy ngay sự mất mát đó.

Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi xin nêu lên một kiến nghị : 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có kế hoạch yêu cầu các trường đại 
học vùng hay các trường đại học sư phạm và các trường cao đẳng 
của các tỉnh trong khu vực xây dựng lại chương trình đào tạo. Theo 
đó, tất cả các trường này phải có chươnơ trình đào tạo mổn Ngữ văn 
dân tộc để sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào hoạt động giảng 
dạy tiếng mẹ đẻ của các dân tộc trong các trường phổ thồng hay làm 
việc ở những cơ quan chính quyền thuộc địa bàn. Đây là một đề 
nghị mà Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể làm ngay được vì nếu để lâu 
các trường đại học và cao đẳng sẽ không có chương trình đào tạo đội 
ngũ nhân lực phục vụ cho việc sửa đổi chính sách mà chúng tôi đã 
đề xuất ở trên.

Chúng ta có thể lấy một kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
để làm ví dụ. Hằng năm, giáo viên các trường phổ thông ở vùng dân 
tộc miền núi đều có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn. Tuy nhiên, 
người ta chưa tận dụng những đợt bồi dưỡng này để chuẩn bị cho 
cồng tác giáo dục tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc thiểu số. Tinh 
hình này đã lặp đi lặp lại nhiều năm và cho đến nay, nếu chúng ta 
muốn triển khai hoạt động này thì khó khăn lớn nhất sẽ là không có 
đội ngũ giáo viên để thực hiện kế hoạch. Việc khắc phục tình trạng 
này, không có một cơ quan nào khác giải quyết được ngoài Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.

2.2. Những kiến nghị đê nghị cấp địa phương

Các cấp địa phương mà chúng tôi nói tới ở đây là chính quyền 
cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã ở vùng dân tộc miền núi Việt Bắc.
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Trong nhiều năm gần đây, mạc dù nhận thấy tác độnẹ têu cực 

của việc người dân tộc không sử dụng thành thạo ngôn rựữ của 

mình, mặc dù nhận thấy hạn chế của đội ngũ cán bộ ở địa )hương 

không sử dụng được ngôn ngữ dân tộc trong công việc nhmg các 

cấp chính quyền vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để khắc phic tinh 

trạng này. Đồns thời các cấp chính quyền như tỉnh, hay hiyện đã 

không tạo điều kiện để thúc đẩy các nhà trường trong phạm M mình 

quản lí tổ chức hoạt động giáo dục tiến? mẹ đẻ của đồng bào dân 

tộc thiểu số.

Chẳng hạn, hằng năm mỗi một tỉnh đều có những nhẹm vụ 

khoa học cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế xẫ lội của 

địa phương. Thế nhưng, qua theo dõi, chúng tôi thấy chua có địa 

phương nào thuộc địa bàn này đề xuất các nhiệm vụ ngniẽn cứu 

khoa học như xác định tình hình sử dụng ngồn ngữ ở địa ỳcũ, như 

đánh giá tác động của việc mai một ngỏn ngữ dân tộc tror.g hoạt 

động xã hội các dân tộc thiểu số, như đánh giá ảnh hưởng cua việc 

đội ngũ cán bộ công chức ở địa phương khỏng sử dụng điợ: tiếng 

dân tộc ở địa bàn mình công tác.

Trên thực tế đó, chúng tồi kiến nghị : a, Trong phạm V quản lí 

Nhà nước của mình, chính quyền các tỉnh có thể xác định vìng sử 

dụng ngôn ngữ của địa bàn để cung cấp dữ liệu cho các trrèng đại 

học và cao đẳng trong khu vực đào tạo nhân ìực đáp ứng nhu cầu 

công tác ở địa bàn mình, b, Trong phạm vi quản lí Nhà IƯỚC của 

mình, chính quyền cấp tỉnh xác định nhu cầu nhân lực cần (ƯỢC đào 

tạo về ngôn ngữ và văn hóa dàn tộc cung cấp cho các trườnị đại học 

và cao đẳng trong khu vực để họ có kế hoạch bồi dưỡng Vc đào tạo 

đội ngũ này.
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2.3. Những kiến nghị đê nghị các nhà trường

2.3.1. Kiến nghị dối vói các trường dại học và cao dăng khu vực

Kiến nghị của chúng tỏi là ngay từ bây giờ các trường đại học 
va cao đáng sư phạm thuộc vùng dân tộc miền núi Việt Bắc cẩn xây 
dựng một. kế hoạch đào tạo đội ngũ siáo viên về ngôn ngữ văn hóa 
dán tộc.

Muốn làm được điều này, các trường đại học và cao đẳng nói 
trên phải xây dựng chương trình đào tạo. Hiện nay chương trình đào 
tạo của các tnrờnơ đại học và cao đảng sư phạm ở khu vực này đều 
là những chương trình ngữ vãn rút sọn của các trường đại học và cao 
đẳng ở Thủ đô hoặc đổng bằng chứ không phải là nhữns chương 
trình hướng tới mục tiêu đào tạo nhân lực cho vùng dân tộc miền 
núi. Sau việc điều chình chương trình, đương nhiên sẽ là việc tập 
hợp bổi dưỡng đội ngũ cán bộ có khả năng tổ chức giáo dục ngôn 
ngữ vãn hóa ở các trường đại học và cao đẳng. Lâu nay, chúng ta 
vẫn có đội ngũ này nhưng vì họ không được sử dụng đúng mục đích 
nen họ đã không đầu tư cho mục đích chuyên môn nói trên.

VI thế, chúng tồi kiến nghị các trường đại học và cao đẳng sư 
phạm trong khu vực căn cứ vào Bộ chương trình khung đã được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 01/2005/QĐ- 
BGD&ĐT ngày 12 tháng 1 năm 2005 về việc ban hành Bộ chương 
trình khung giáo dục dại học khối ngành -Nhân văn trình độ đại học 

để xây dựng một chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ văn 
hóa dân tộc đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho vùnơ dân tộc 

miền núi.

2.3.2. Kiến nghị tô chức giáo dục ngôn ngữ ở các trường phổ thông

Các trường phổ thông mà chúng tôi nói tới ợ đây là những 
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông trung học,
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trường trung học cơ sở và các trường tiểu học. Đâv là nơi nhữne h<)C 
sinh dân tộc thiểu số theo học.

Việc triển khai tổ chức giáo dục tiếng mẹ đẻ ở những triởng 
này sẽ gặp những khó khăn như sau :

-  Thiếu đội ngũ giáo viên, ơ  một trường cụ thể sẽ có rất nh.iổu 
những học sinh thuộc các dân tộc khác nhau theo học. Bởi vì đầy là 
một địa bàn đa dân tộc đan xen nên có nhiều dân tộc khác nihau 
cùng sinh sống trong một địa bàn. Trong một tình hình như vậy. nếu 
một trường nào đó tổ chức giáo dục tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân  
tộc sẽ khồng đủ đội ngũ giáo viên cung cấp cho hoạt động giáo  
dục này.

-  Khó khăn thứ hai là không phải tất cả các em học sinh là d â n  
tộc thiểu số đều muốn học tiếng mẹ đẻ của mình. Có những, em đến 
trường là để học tiếng phổ thông phục vụ cho mục đích phát triển. 
Việc học thêm tiếng mẹ đẻ sẽ làm cho các em khồng đủ thời g i  an 
theo học chương trình cùng với các bạn khác không phải là dân tcộc. 
Cũng bởi vì, có những em đã có thể sử dụng tiếng dân tộc ỏ irrnột 
trình độ nhất định nhờ tiếp thu từ con đường truyền khẩu của ;gia 
đình. Việc tổ chức học thêm ở nhà trường sẽ khổng làm cho các (em 
hiểu biết thêm về tiếng mẹ đẻ của mình.

Trong một thực tế như vậy, chúng tồi đề nghị các trường P)hổ 
thông ở địa phương cần tổ chức giáo dục tiếng mẹ đẻ của học ísiinh 
theo nguyên tắc tự nguyện, lồng ghép và có chọn lọc.

Nguyên tắc có chọn lọc là trong một địa bàn cụ thể chúnig' ta 

không thể tổ chức giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho tất cả học sinh thauộc 
các dân tộc khác nhau đang theo học trong nhà trường. Chúng ta ' chỉ 
có thể lựa chọn tiếng mẹ đẻ của những dân tộc có số lượng đỉcông 
nhất tại địa phương, có giá trị phổ biến nhất ở địa phương. Khi điâã tổ
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chức tốt hoạt động giáo dục ngổn ngữ này, chúng ta mới từng bước 
chuẩn bị cho việc giáo dục tiếng mẹ đỏ của những dân tộc khác. 
Việc lựa chọn như vậy là một cồns, việc không dễ dàng và cần có sự 
giúp đỡ của chính quyền địa phương.

Nguyên tắc lồng ghép có nghĩa là các trường không thể tổ chức 
cho tất cả học sinh dân tộc đang học ở trường mình cùng học một 
chương trình Ngữ văn dân tộc như nhau. Người ta có thể ghép các 
em học sinh trong cùng một dân tộc ở những lớp khác nhau thuộc 
cùng một cấp học theo học một chương trinh như nhau. VI vậy, mổi 
một trường cần có một vài chương trình khác nhau về tiếng mẹ đẻ 
của các dân tộc sao cho thích ứng với nhiều mức độ khác nhau. Có 
như vậy, mới tránh được tinh trạng những em biết ít thì khổng theo 
học được, còn những em biết nhiều tiếng mẹ đẻ của mình thì không 
thấy ích lợi trong việc theo học những chương trình đó.

Nguyên tắc tự nguyện có nghĩa là các trường chỉ có thể vận 
động học sinh theo học các chương trình Ngữ văn dân tộc chứ 
khống thể bắt buộc các em. Bởi vì mục đích chính của học sinh dân 
tộc đến trường là để tiếp nhận giáo dục tiếng phổ thồng phục vụ cho 
nhu cầu phát triển. Còn việc tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ chỉ với 
mục đích phục vụ việc bảo tổn và phát triển vàn hóa truyền thống 
dân tộc. Khi mà nhu cầu phát triển đang lấn át nhu cầu bảo tồn văn 
hóa dân tộc thì không thể đòi hỏi học sinh phải từ bỏ nhu cầu phát 
triển ấy. Chỉ khi nào đã thoả mãn cho sự phát triển, người ta mới đòi 
hỏi sự bảo tổn nền văn hoá dân tộc.
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