
Chương 1 

Các dân tộc ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, có rất nhiều dân tộc. Một số nhóm này là người bản 

địa, trong khi những nhóm khác không phải là người bản địa. Các 

dân tộc thiểu số thường nghèo hơn và ít được giáo dục hơn so với 

các nước láng giềng Việt Nam. Bởi vì điều này, họ bị bất bình đẳng 

về sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe của họ bị ảnh hưởng bởi các 

yếu tố khác ngoài tình trạng kinh tế của họ.  

Tày 

Người Tày là một dân tộc thiểu số của Việt Nam, nằm ở khu vực 

phía đông bắc. Họ chủ yếu là nông thôn, trồng lúa ướt và khô. Một 

số cũng trồng cây gai dầu, được sử dụng để đánh cá. Họ là một dân 

tộc gia trưởng, và cha / chồng của họ nắm giữ nhiều quyền lực nhất 

trong gia đình. Họ cũng được coi là thợ săn bậc thầy, sử dụng bẫy, 

lồng và mũi tên tự động để săn mồi. Những ngôi nhà thường đơn 

giản, được làm bằng tre hoặc gỗ, và thường nằm trên nhà sàn.  

Người Tày được ghi nhận lần đầu tiên ở Việt Nam trong thiên niên 

kỷ thứ nhất trước Công nguyên, và hiện là một trong những dân 

tộc lớn nhất trong cả nước. Ngày nay, người Tày sống ở những 

ngôi làng dọc theo sông, chân đồi núi và vùng cao. Trong khi hầu 

hết các làng quê Tày chỉ có vài chục hộ gia đình, một số có hàng 

trăm ngôi nhà. 

Người Tày cũng có một số truyền thống đặc biệt. Người Tày theo 

truyền thống ăn xôi, mặc dù bây giờ họ chủ yếu ăn cơm thông 

thường. Họ cũng làm các loại bánh khác nhau để kỷ niệm những dịp 

khác nhau. Ví dụ, người Tày tổ chức Tết Trung thu bằng một chiếc 

bánh gạo tròn tượng trưng cho trái đất, và một chiếc bánh gạo vuông 

tượng trưng cho bầu trời. Họ cũng làm những chiếc bánh đặc biệt, 

chẳng hạn như bánh bao cứng (như đá cẩm thạch) của bột gạo, và 

gạo nếp hun khói, mà họ thường nướng và ăn trong các lễ hội.  



Thái 

Nhóm dân tộc Thái ở Việt Nam được tạo thành từ một số nhóm 

nhỏ. Họ được gọi là Thái đen hoặc Thái trắng. Trang phục, kiến 

trúc và đặc điểm thể chất của họ khác biệt với trang phục của các 

nhóm dân tộc khác ở Việt Nam. Xuất thân từ vùng đất thấp gần 

sông, người Thái đã ảnh hưởng đến các nhóm dân tộc khác ở Việt 

Nam. Theo truyền thống, họ trồng bông và tiếp tục tự hào về hàng 

dệt may của mình. 

Dân tộc Thái ở Việt Nam gắn bó chặt chẽ với Tây Bắc và biên giới 

với Lào. Kết quả là, họ được hưởng quan hệ hữu cơ với người 

Lào, người dân Phú Thay và các dân tộc Lào-Thái. Ngoài ra, người 

Thái đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ kinh tế, môi 

trường, văn hóa và hữu nghị với Lào.  

Dân tộc Thái ở Việt Nam là một dân tộc thiểu số lớn với hơn 1 triệu 

người. Tiếng Thái có liên quan đến các ngôn ngữ Lào và Tai -

Kadai. Ngôn ngữ của người Thái đến từ nội địa Đông Nam Á . 

Người dân Tây Bắc cũng giao thương với người Lỗ và người Phú 

Thầy, những người láng giềng Miến Điện. Ví dụ, đồ gốm Thái Lan 

là một sản phẩm chung của các cộng đồng này.  

Người Thái ở Việt Nam chủ yếu là nông dân. Người Thái đã sống ở 

nội địa Đông Nam Á trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, phần lớn người 

Thái sống ở Thái Lan, mặc dù họ cũng được tìm thấy ở các nước 

láng giềng. Khi đặt một kỳ nghỉ ở Việt Nam, hãy chắc chắn rằng 

bạn đảm bảo bao gồm một chuyến thăm cộng đồng Thái. Vì gạo là 

lương thực chính của họ, các gia đình Thái đã phát triển kỹ năng 

tưới tiêu cho đất đai của họ. Họ cũng chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Mặc dù phần lớn sinh kế của họ dựa vào nông nghiệp, người Thái 

cũng sản xuất đồ gốm và vải thổ cẩm. Loại thứ hai có độ bền cao 

và có hoa văn độc đáo. 

Người H'Mông 

Đồng bào dân tộc H'Mông ở Việt Nam có truyền thống và phong 

tục riêng, khiến họ trở thành một trong những dân tộc độc đáo nhất 



cả nước. Người H'Mông thường biểu diễn hai lễ hội lớn mỗi năm: 

Tết Nguyên đán vào đầu tháng 12 âm lịch và Lễ hội Thuyền rồng 

vào tháng 5 âm lịch. Ngoài ra, người Hmong tuân theo lịch có 30 

ngày cho mỗi tháng và họ tổ chức lễ kỷ niệm cả hai bằng một nhạc 

cụ gió gỗ đặc biệt, "khen" và một khoảng sân rộng để họ thực hiện 

một nghi lễ. Người Hmong cũng sử dụng một chiếc máy cày tự 

nạp, mà họ nói đại diện cho một tinh thần chào đón, như một biểu 

tượng của văn hóa và di sản của họ. Cuối cùng, người H'Mông 

cũng thực hành một chợ tình yêu và một hội chợ.  

Người Hmong ở Lào và Việt Nam thực hành chặt và đốt nông 

nghiệp, và họ còn được biết đến như những nghệ nhân của ruộng 

bậc thang ở miền Bắc Việt Nam. Họ cũng trồng nhiều loại trái cây 

và rau quả, bao gồm cả mận và táo. Ngoài ra, họ còn được biết 

đến với việc bảo vệ nền độc lập của mình mặc dù bị một số người 

ở Việt Nam coi là kẻ gây rối. 

Nùng An 

Dân tộc Nùng An là một nhóm văn hóa đa dạng. Nhóm dân tộc này 

là một phần của nhóm dân tộc Việt Nam lớn hơn. Phần lớn trong 

số họ sống ở vùng núi. Họ thực hành thuyết vật linh, một niềm tin 

rằng tất cả mọi thứ đều có bản chất tâm linh. Những  người này có 

những ngôi đền trong đó họ tôn vinh thế giới tự nhiên. Những ngôi 

đền này rất linh thiêng đối với người vùng cao, và chúng cảnh báo 

không nên làm phiền chúng. Người vùng cao cũng tin rằng việc đặt 

tên cho một đứa trẻ trước một độ tuổi nhất định có thể thu hút các 

linh hồn ma quỷ. 

Dân tộc Nùng có nhiều nhánh và theo truyền thống được tìm thấy 

trong các ngôi làng nhỏ. Ngôi nhà của họ bằng phẳng trên mặt đất 

hoặc trên nhà sàn, và được làm bằng gỗ và mái tranh hoặc ngói. 

Một ngôi nhà nung điển hình có hai phần, khu vực sinh hoạt và khu 

vực làm việc và thờ cúng. 

Mặc dù người Nùng An là dân tộc lớn nhất ở Việt Nam, nhưng 

cũng có một vài nhóm dân tộc phụ. Ví dụ, người Lung Cù mặc 

quần áo hàng ngày nhưng cũng mặc quần áo sang trọng cho các lễ 



hội. Văn hóa của họ bắt nguồn sâu sắc từ truyền thống, như bạn 

có thể nói qua trang phục của họ. Trang phục truyền thống của họ 

có đầy đủ các hình tam giác đầy màu sắc mà mất nhiều tháng để 

khâu. Bởi vì những chiếc váy thường được cất kỷ hầu hết thời gian 

trong năm, chúng chỉ được mặc vào những dịp đặc biệt.  

Si La 

Người Si La là một nhóm dân tộc nhỏ ở Việt Nam. Ban đầu họ đến 

từ Lào, nhưng họ định cư ở Việt Nam do điều kiện khắc nghiệt mà 

họ phải đối mặt ở đó. Ngày nay, chưa đến một nghìn người trong 

số này sống ở Việt Nam. Mặc dù bây giờ họ đã giảm xuống còn 

909 thành viên, nhưng họ vẫn không đánh mất văn hóa và truyền 

thống độc đáo của mình. 

Người vùng cao theo truyền thống của thuyết vật linh, hay niềm tin 

rằng tất cả mọi thứ đều sở hữu một bản chất tâm linh. Họ cũng tạo 

ra các đền thờ và thờ cúng trái đất và các linh hồn. Việc họ thực 

hành tôn giáo này có nghĩa là họ tránh làm phiền các đền thờ của 

họ, vì nó có thể gây hại cho các linh hồn. Ngoài ra, không được 

phép đặt tên cho một đứa trẻ trước một độ tuổi nhất định vì linh 

hồn ma quỷ có thể lấy đi nó. 

Mặc dù những người này có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau, 

nhưng họ có truyền thống và cách sống riêng. Một số thực hành là 

duy nhất cho mỗi làng, trong khi những thực hành khác là phổ biến 

cho tất cả mọi người. 

Chăm 

Dân tộc Chăm là một dân tộc thiểu số ở Việt Nam, nhưng là một 

nhóm có ý nghĩa quan trọng. Thực hành tôn giáo của họ khá giống 

với các nhóm dân tộc khác. Hồi giáo được du nhập vào người Chăm 

vào đầu thế kỷ thứ 10 thông qua các hoạt động buôn bán với các 

thương nhân từ Trung và Đông Á. Vào thế kỷ 15, tôn giáo chính của 

người Chăm, Balamon, trở nên ít phổ biến hơn. Do đó, tiếp xúc với 

người Hồi giáo tăng lên, và Hồi giáo lan rộng khắp khu vực.  



Người Chăm của Campuchia và Việt Nam là hậu duệ của những 

người tị nạn Champa. Họ là những bậc thầy về trồng lúa, và nổi 

tiếng với việc xây dựng đền thờ. Tuy nhiên, người Việt Nam đã đàn 

áp người Chăm, và nhiều người chạy trốn sang Campuchia. Vào 

thế kỷ XVII, nhiều người Chăm đã chuyển sang đạo Hồi. Ngôn ngữ 

của họ tương tự như của người Khmer, nhưng họ theo các tôn 

giáo khác nhau. 

Người Chăm mặc trang phục đặc trưng cho dân tộc của họ. Những 

người phụ nữ mặc một chiếc sarong dài, một mảnh. Những người 

đàn ông mặc áo sơ mi có nút ở giữa. Dây thắt lưng Chăm là một 

bộ phận đặc biệt của trang phục Chăm, buộc quanh eo và ngực. 

Nó được trang trí phức tạp với màu vàng óng ánh. Những người 

đàn ông Chăm cũng đội khăn xếp, và các nhà lãnh đạo mặc đồ 

trắng cho các lễ kỷ niệm tôn giáo. 

Nùng An tiểu dân tộc 

Người Nùng là một dân tộc thiểu số của Việt Nam. Họ có quan hệ 

họ hàng gần với các dân tộc Zhuang và Tày. Chúng được chia 

thành nhiều nhóm phụ tương ứng với khu vực địa lý của chúng. Họ 

là nhóm dân tộc nói tiếng Thái lớn thứ ba ở Việt Nam, sau người 

Tày và người Thái. Nghề nghiệp chính của họ là trồng lúa. Kỹ thuật 

canh tác của họ rất phát triển, và họ thực hành chăn nuôi. Người 

Nùng cũng sản xuất nhiều loại hàng thủ công mỹ nghệ, bao gồm cả 

dệt vải. 

Dân tộc Nùng An còn được gọi là người Lào. Họ sống ở miền Bắc 

Việt Nam. Trang phục truyền thống của họ bao gồm các mẫu chắp 

vá đầy màu sắc, mũ đội đầu cầu kỳ và đường viền hình học thêu 

tay. Phụ nữ tự may quần áo, và họ phải học nghệ thuật dệt trước 

khi có thể kết hôn. 

Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, dân số Nùng An tăng 

nhanh, và gần hai phần năm dân số dưới 15 tuổi. Đến cuối thập kỷ, 

tỷ lệ sinh của họ bắt đầu giảm. Trong 20 năm tiếp theo, tuổi thọ 

tăng gần mười lăm năm. 
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Chapter 1 

Ethnic Groups in Vietnam 

In Vietnam, there are many ethnic groups. Some of these groups 

are indigenous, while others are non-indigenous. Ethnic minorities 

are often poorer and less educated than their Vietnamese 

neighbors. Because of this, they suffer from health inequalities. 

However, their health is affected by factors other than their 

economic status. 

Tay 

The Tay are an ethnic group of Vietnam, located in the 

northeastern region. They are largely rural, farming wet and dry 

rice. Some also grow hemp, which is used for fishing nets. They 

are a patriarchal people, and their father/husband holds the most 

power in the family. They are also considered master hunters, 

using traps, cages, and automatic arrows to hunt their prey. 

Houses are generally simple, made of bamboo or wood, and are 

often located on stilts. 

The Tay were first recorded in Vietnam during the first millennium 

BC, and are now one of the largest ethnic groups in the country. 

Today, the Tay live in villages along rivers, in mountain foothills, 

and in the highlands. While most Tay villages have only a few 

dozen households, some have hundreds of homes. 

The Tay also have a number of distinctive traditions. The Tay 

traditionally ate sticky rice, though now they mostly eat regular 

rice. They also make different types of cakes to celebrate different 

occasions. For example, the Tay celebrate the Mid Autumn Festival 

with a round rice cake that represents the earth, and a square rice 

cake representing the sky. They also make special cakes, such as 

marble dumplings of rice flour, and smoked sticky rice, which they 

often roast and eat during festivals. 



Thai 

The Thai ethnic group in Vietnam is made up of several subgroups. 

They are known as Black Thai or White Thai. Their clothing, 

architecture, and physical characteristics are distinctive from those 

of other ethnic groups in Vietnam. Originally from lowlands near 

the river, the Thai have influenced other ethnic groups in Vietnam. 

Traditionally, they grew cotton, and continue to take pride in their 

textiles. 

The Thai ethnic group in Vietnam has a strong attachment to the 

Northwest and the border with Laos. As a result, they enjoy organic 

relations with the Lao, the Phu Thay people, and the Lao-Tai ethnic 

groups. In addition, the Thai play an important role in economic, 

environmental, cultural, and friendship relations with Laos.  

The Thai ethnic group in Vietnam is a large minority with over 1 

million people. The Thai language is related to the Lao and Tai -

Kadai languages. The language of the Thai people comes from 

inland Southeast Asia. The people of the Northwest also trade with 

the Lu and Phu Thay people, who are neighboring Burma. Thai 

pottery, for example, is a common product of these communities.  

The Thai people in Vietnam are mostly farmers. The Thai people 

have lived in inland South East Asia for centuries. Today, the 

majority of Thai people live in Thailand, although they are also 

found in neighboring countries. When booking a Vietnam vacation, 

make sure you make sure to include a visit to the Thai  community. 

Since rice is their main staple food, Thai families have developed 

skills in irrigating their land. They also raise livestock and poultry. 

Although most of their livelihood is based on agriculture, the Thai 

also produce pottery and brocade fabric. The latter are durable and 

have unique patterns. 

Hmong 

The Hmong ethnic group in Vietnam has their own traditions and 

customs, which make them one of the most unique ethnic groups in 



the country. Hmong people usually perform two major festivals per 

year: the Lunar New Year in the beginning of lunar December and 

the Dragon Boat Festival in the 5th lunar month. In addition, the 

Hmong follow a calendar that has 30 days for every month, and 

they celebrate both of them with a special woodwind instrument, 

"khen," and a large courtyard in which they perform a ritual. The 

Hmong also use a self-loaded plow, which they say represents a 

welcoming spirit, as a symbol of their culture and heritage. Lastly, 

the Hmong also practice a love market and a fair.  

The Hmong people of Laos and Vietnam practice slash and burn 

agriculture, and they're also known as the artisans of the rice 

terraces in northern Vietnam. They also grow a wide variety of 

fruits and vegetables, including plums and apples. In addition, 

they're known for preserving their independence despite being 

perceived as troublemakers by some people in Vietnam. 

Nung An 

The Nung An ethnic group is a diverse cultural group. This ethnic 

group is a part of the larger Vietnamese ethnic group. The majority 

of them live in mountainous regions. They practice animism, a 

belief that all things have a spiritual essence. These people have 

shrines in which they honor the natural world. These shrines are 

highly sacred to the highlanders, and they warn against disturbing 

them. The highlanders also believe that naming a child before a 

certain age could attract evil spirits. 

The Nung ethnic group has many branches and is traditionally 

found in small villages. Their houses are either flat on the ground 

or on stilts, and are made of wood and thatch or tile roofs. A typical 

Nung home has two parts, the living area and the work and worship 

area. 

Although the Nung An are the largest ethnic group in Vietnam, 

there are also a few sub-ethnic groups. The Lung Cu, for example, 

wear everyday clothes but also dress up for festivals. Their culture 

is deeply rooted in tradition, as you can tell by their costumes. 



Their traditional dress is full of colorful triangles that take months 

to stitch. Because the dresses are typically kept locked away most  

of the year, they are only worn on special occasions.  

Si La 

The Si La are a small ethnic group in Vietnam. They originally 

came from Laos, but they settled in Vietnam due to the harsh 

conditions they faced there. Today, fewer than a thousand of these 

people live in Vietnam. Although they're now down to 909 

members, they haven't lost their unique culture and traditions.  

The highlanders follow a tradition of animism, or the belief that all 

things possess a spiritual essence. They also create shrines and 

worship the earth and the spirits. Their practice of this religion 

means that they avoid disturbing their shrines, as it could cause 

harm to the spirits. Also, it is forbidden to name a child before a 

certain age because evil spirits may take it away. 

Although these people are closely related to each other, they have 

their own traditions and ways of life. Some practices are unique to 

each village, while others are common to all.  

Cham 

The Cham ethnic group is a minority in Vietnam, but a significant 

one. Their religious practices are quite similar to those of other 

ethnic groups. Islam was introduced to the Cham people in the 

early 10th century through trading activities with merchants from 

central and eastern Asia. In the 15th century, the Cham's main 

religion, Balamon, became less popular. Consequently, contact 

with Muslims increased, and Islam spread throughout the region.  

The Cham of Cambodia and Vietnam are descendants of Champa 

refugees. They were masters of rice cultivation, and were famous 

for their temple construction. The Vietnamese, however, 

persecuted the Cham, and many fled to Cambodia. In the 

seventeenth century, many of the Cham converted to Islam. Their 



language is similar to that of the Khmer people, but they follow 

different religions. 

The Cham wears clothing distinctive to their ethnic group. The 

women wear a long, one-piece sarong. The men wear shirts with 

buttons down the center. The Cham waistband is a distinctive par t 

of Cham clothing, tying around the waist and chest. It is intricately 

decorated with golden iridescent hues. The Cham men also wear 

turbans, and the leaders dress in white for religious celebrations.  

Nung An sub-ethnicity 

The Nung are a minority ethnic group of Vietnam. They are closely 

related to the Zhuang and Tay ethnic groups. They are divided into 

several sub-groups corresponding to their geographical regions. 

They are the third largest Tai-speaking ethnic group in Vietnam, 

after the Tay and Thai. Their main occupation is farming rice. Their 

farming techniques are highly developed, and they practice animal 

husbandry. The Nung also produce a variety of handicrafts, 

including cloth weaving. 

The Nung An sub-ethnicity is also known as the Lao people. They 

live in northern Vietnam. Their traditional clothing includes colorful 

patchwork patterns, elaborate headdresses, and hand-embroidered 

geometric borders. Women make their own clothes, and they must 

learn the art of weaving before they can marry. 

After the reunification of the country in 1975, the Nung An 

population grew rapidly, and nearly two-fifths of the population 

were under the age of 15. By the end of the decade, their birth 

rates began to decline. In the following 20 years, life expectancy 

increased nearly fifteen years. 

 

 

 


