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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Là một trong những dân tộc thiểu số có dân số tương đối đông, người Hoa ở Việt Nam 

gồm các nhóm địa phương: Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Triều Châu, Phúc Kiến, Minh 

Hương, Hạ… Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ văn hóa Hán.  

Không giống như hầu hết các dân tộc ít người khác ở nước ta, người Hoa sống tập trung 

chủ yếu và đan xen với người Kinh ở các khu vực đồng bằng ven biển và các thành phố lớn là 

các trọng điểm kinh tế và thương mại. Mặt khác, người Hoa là tộc người có trình độ phát triển 

cao về kinh tế và xã hội, lại có nhiều điểm tương đồng về văn hóa với người Kinh. 

Một đặc điểm nổi bật của người Hoa được giữ gìn như một giá trị thiêng liêng đó là tính 

cố kết, tương đỡ lẫn nhau trong cộng đồng tộc người, trong nhóm địa phương, dòng họ rất cao 

và khá bền chặt. Lòng biết ơn, tinh thần nghĩa hiệp đùm bọc lẫn nhau và ý chí quyết lập nghiệp 

là những giá trị được cộng đồng người Hoa hết sức nâng niu, trân trọng. Chính nhờ các giá trị 
văn hóa, ý thức cộng đồng đã giúp cho người Hoa tồn tại như một nhóm xã hội đặc thù, vừa 

hòa nhập với các cộng đồng khác, vừa giữ được những đặc điểm riêng có tính ưu trội của mình. 

Người Hoa có một hệ thống các di sản văn hóa vật thể với rất nhiều đình, miếu, chùa, 

trường học, hội quán, nhà thờ tộc họ. Quá trình hình thành các di sản này gắn liền với quá trình 

tụ cư và hợp cư của người Hoa ở Việt Nam. Nhiều di tích kiến trúc nghệ thuật của người Hoa 

là những bộ phận quan trọng tạo nên những giá trị toàn cầu nổi bật của khu Di sản thế giới đô 

thị cổ Hội An. Cho đến nay, riêng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 30 ngôi chùa 

của ngưười Hoa, trong số đó có gần một nửa có niên đại được tạo dựng từ hơn 100 năm cách 

ngày nay. 

Trong đời sống tinh thần của người Hoa, tín ngưỡng và tôn giáo đóng vai trò rất quan 

trọng. Có thể coi đó là môi trường hình thành nhân cách và tâm lý của người Hoa truyền thống, 

trong đó tín ngưỡng giữ vai trò quan trọng hơn. Cấu trúc hệ thống tín ngưỡng người Hoa gồm: 

Tín ngưỡng thánh nhân và tín ngưỡng thần linh. Đi liền với hệ thống tín ngưỡng là các tục lệ 

và lễ nghi với những hình thức mang tính nghệ thuật có mục đích tô điểm thêm màu sắc thiêng 

liêng, tạo nên không khí thần linh để thu hút mọi người, tạo điều kiện cho các hệ thống tín 

ngưỡng có thể tồn tại từ đời này sang đời khác. Đó là các tục lệ ngày vía, tục lệ bố thí, tục lệ 

phước sương, tục lệ xin xăm...; hệ thống lễ nghi chính yếu của nguời Hoa bao gồm: Tết 

Nguyên Đán, lễ tết Nguyên Tiêu, lễ Hàn thực, lễ Thanh Minh, lễ Đoan Ngọ. 

Đến Việt Nam nói chung và đến Sơn La nói riêng, trong nhiều thời kỳ với nhiều nguyên 

nhân khác nhau, cộng đồng người Hoa đã tạo nên những sắc thái văn hóa tộc người rất riêng 

của mình. Mặc dù tồn tại với tư cách một tộc người thiểu số ở Việt Nam, người Hoa trong quá 

trình bảo tồn các giá trị văn hóa quê hương, họ còn sáng tạo ra các giá trị văn hóa khác, làm đa 

dạng hơn sắc thái văn hóa Việt Nam. Ẩn chứa trong rất nhiều hình tượng được thờ trong tín 

ngưỡng của người Hoa, nổi bật hơn cả vẫn là những đặc trưng rất riêng của người Hoa, thể 

hiện rõ nét các giá trị: Cộng đồng - đoàn kết - ghi nhớ nguồn cội - giao lưu và tiếp biến văn 

hóa. Chúng đã lan tỏa và thăng hoa cùng đời sống văn hóa tinh thần của người Hoa từ quá khứ 

đến hiện tại và chắc chắn là cả trong tương lai. Những phẩm chất và giá trị văn hóa truyền 

thống của người Hoa thực sự là những nét đẹp, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của cộng 

đồng người Hoa ở Việt Nam. Tất cả đã góp phần kiến tạo và làm cho bức tranh văn hóa tộc 

người ở Việt Nam thêm phần đa sắc. 

Tiếp nối những cuốn thư mục trong bộ sưu tập về 12 dân tộc anh em sinh sống trên 

mảnh đất Sơn La, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và xuất bản cuốn “Sắc màu văn hóa Hoa” 
nhằm giới thiệu với bạn đọc những nét tiêu biểu, đặc sắc của người Hoa, đồng thời góp phần 

bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. 

Cuốn Thư mục địa chí chuyên đề: “Sắc màu văn hóa Hoa” được trình bày theo từng 

chủ đề về nguồn gốc lịch sử, phong tục tập quán, những nét văn hóa, kiến trúc đặc trưng, 

phong phú của người Hoa. Hy vọng đây sẽ là nguồn tư liệu quý đáp ứng một phần nhu cầu của 

bạn đọc muốn nghiên cứu, tìm hiểu về dân tộc Hoa. 

Trân trọng giới thiệu!    
BAN BIÊN SOẠN 
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