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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam là nước đa dân tộc, tính đến thời điểm hiện nay có tổng số 54 dân tộc 

cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Dao thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông – Dao (Hmông, 

Dao, Pà Thẻn) có dân số đứng thứ 9 trong bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt 

Nam. Người Dao có nhiều nhóm Dao khác nhau: Dao Áo Dài, Dao Quần Chẹt, Dao Đỏ, 

Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y… sống chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam và có 

xen kẽ với các dân tộc khác. Riêng nhóm Dao Thanh Y tập trung chủ yếu ở một số 

huyện của tỉnh Quảng Ninh: Hoành Bồ, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ… 

Từ xưa đến nay, có thể thấy ăn uống có vai trò quyết định trực tiếp đến sự tồn tại 

và hoạt động của con người cũng như các loài sinh vật khác: Có ăn uống mới duy trì 

được sự sống, có ăn uống mới hoạt động được để thực hiện các mục tiêu… Đặc biệt đối 

với con người, ăn uống không chỉ có vai trò duy trì sự sống mà qua ăn uống còn cho 

thấy tổ chức xã hội và đời sống tâm linh của một cộng đồng người. 

Trong kho tàng văn hoá ẩm thực, mỗi vùng, miền trên đất nước lại có những món 

ăn khác nhau và mang ý nghĩa riêng biệt tạo nên bản sắc của từng dân tộc. Xã Nam Sơn 

(huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) là nơi tập trung sinh sống của đồng bào Dao Thanh 

Y. Trước kia, cũng như các dân tộc khác trong xã, người Dao Thanh Y canh tác nương 

rẫy là chủ yếu, sống phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên cho nên tất cả các hoạt động mưu 

sinh đều dựa vào môi trường tự nhiên và phục vụ nhu cầu ăn uống là chính. Vì vậy, ăn 

uống thể hiện sự thích ứng của người Dao Thanh Y với môi trường sinh thái và điều 

kiện kinh tế. Văn hoá ẩm thực của người Dao đơn giản hơn so với một số tộc người, 

nhưng không phải vì thế mà ẩm thực người Dao không đặc sắc, phong phú. Chính từ 

hoạt động mưu sinh đó mà trong truyền thống người Dao Thanh Y xã Nam Sơn đã tạo 

nên các món ăn, các loại đồ uống, thức hút, các loại bánh phong phú và đa dạng, có giá 

trị và mang đậm bản sắc của họ. 
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 Nhưng những giá trị đó theo thời gian đã biến đổi và mai một dần. Đặc biệt, từ 

Đổi mới đến nay, sự phát triển kinh tế thị trường, giao lưu mở cửa hội nhập đã làm biến 

đổi văn hóa của người Dao Thanh Y xã Nam Sơn, trong đó có ăn uống. Sự biến đổi đó 

có nhiều hướng tích cực: Các bữa ăn được đảm bảo chất dinh dưỡng hơn; giúp cải 

thiện, nâng cao đời sống con người… Tuy nhiên, những  biến đổi đó cũng có một số 

tiêu cực: Sự phân hóa giàu nghèo; đặc biệt, việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị truyền 

thốngtrong ẩm thực đang bị lu mờ. Từ việc chọn nguyên liệu, cách chế biến đến các 

món ăn, thức uống cho đến cách tổ chức ăn uống và các quan niệm đã biến đổi nhiều, 

thâm chí hiện nay nhiều món ăn không còn thấy xuất hiện trong mâm ăn của người Dao 

Thanh Y.  

Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Ẩm thực truyền thống của người Dao Thanh Y ở 

xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh” để nói về những biến đổi trên và những 

nguyên nhân tác động. Từ đó sẽ đưa ra một số khuyến nghị để có thể bảo tồn, giữ gìn và 

phát huy những giá trị truyền thống trong ẩm thực. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tìm hiểu về ẩm thực truyền thống của người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn. 

- Sự biến đổi trong ẩm thực của người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn hiện 

nay, nguyên nhân sự biến đổi. 

- Bước đầu đưa ra một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị trong ẩm thực 

của người Dao Thanh Y xã Nam Sơn. 

 

 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để phục vụ mục tiêu đặt ra, khóa luận cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

-Khái quát về người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn từ địa bàn cư trú, môi trường tự 

nhiên, xã hội, kinh tế, văn hóa của xã Nam Sơn. 



6 
 

- Phân tích những nét độc đáo trong ẩm thực truyền thống của người Dao Thanh 

Y ở xã Nam Sơn. 

- Chỉ ra những biến đổi ẩm thực của người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn trong bối 

cảnh hiện nay, phân tích nguyên nhân dẫn đến biến đổi. Bước đầu đưa ra một số khuyến 

nghị nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của ẩm thực người Dao Thanh Y ở 

xã Nam Sơn trong giai đoạn hiện nay. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
 

- Phương pháp đầu tiên để thu thập tài liệu là phương pháp phân tích tài liệu. Dựa 

vào các tư liệu của các nhà nghiên cứu trước đó, người viết có cái nhìn tổng thể về 

người Dao ở Việt Nam nói chung và người Dao Thanh Y nói riêng. 

- Phương pháp chủ đạo được sử dụng trong quá trình nghiên cứu là điền dã dân 

tộc học với kỹ thuật như: Phỏng vấn sâu kết hợp quan sát tham dự… để thu thập tài liệu 

ở thực địa. 

 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Với đề tài “Ẩm thực của người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh”, đối tượng nghiên cứu chính và trực tiếp của đề tài là ẩm thực của người 

Dao Thanh Y trong truyền thống và hiện đại. 

Ẩm thực theo nghĩa Hán Việt thì ẩm nghĩa là uống, thực nghĩa là ăn, nghĩa hoàn 

chỉnh là ăn uống. 

 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Nội dung nghiên cứu trong ẩm thực là nghiên cứu về ăn, uống, hút. Trong đó 

tìm hiểu cụ thể về nguồn lương thực thực phẩm, các món ăn và cách chế biến, tổ chức 

ứng xử và những kiêng kỵ trong ăn uống. 
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 - Địa bàn nghiên cứu của khóa luận là xã Nam Sơn. Đây là địa bàn có người Dao 

Thanh Y tập trung đông nhất trong 07 xã và 01 Thị trấn của huyện Ba Chẽ, chiếm 

90,4% dân số toàn xã. 

 - Để thấy được sự biến đổi trong ẩm thực của người Dao Thanh Y xã Nam Sơn, 

người viết chọn thời gian nghiên cứu là trước và sau Đổi mới. 

 

6. Lịch sử nghiên cứu 

 Từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu mang tính chất tổng quan về 

người Dao ở Việt Nam và các địa phương trên cả nước như: nói chung như: Người Dao 

ở Việt Nam của tập thể tác giả Bế Viết Đẳng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung, Nguyễn 

Nam Tiến;Một số vấn đề người Dao Quảng Ninh của Nguyễn Quang Vinh; cuốn Trang 

phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam của hai tác giả Nguyễn Khắc Tụng, Nguyễn 

Anh Cường và một vài tác phẩm khác.  

Tuy nhiên, các công trình viết về nhóm Dao Thanh Y riêng thì lại có rất ít. Đặc 

biệt, những nghiên cứu về ăn uống của người Dao Thanh Y còn khiêm tốn. Cho đến nay 

chưa có công trình nghiên cứu nào tìm hiểu về ẩm thực của người Dao Thanh Y ở xã 

Nam Sơn, chỉ có những công trình tổng quát có nói qua, chưa có công trình nào đề cập 

riêng về vấn đề này. 

7. Đóng góp của đề tài  

 - Góp thêm tư liệu nghiên cứu về ẩm thực của người Dao Thanh Y ở xã Nam 

Sơn. 

- Đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn  bảo 

tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của ẩm thực trong điều kiện hiện nay. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài cũng có thể hữu ích cho chính quyền địa phương, các cán bộ quản 

lý văn hóa xã trong việc triển khai thực hiện những chính sách của Đảng và Nhà nước 

về bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

8. Nội dung và bố cục của đề tài 
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 Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của đề tài được trình bày trong 3 

chương: 

 Chương 1. Khái quát về người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn. Chương 2. Ẩm 

thực truyền thống của người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn. 

 Chương 3. Biến đổi trong ẩm thực của người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn 

hiện nay 
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