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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, gồm 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh 

(hay còn gọi là Việt) là dân tộc có số dân chiếm đa số; 53 dân tộc còn lại là các dân tộc thiểu 
số. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, người Kinh có 73.594.427 nhân 

khẩu, chiếm 85,7% dân số cả nước. Đây là tộc người duy nhất trong 54 tộc người của quốc gia 

Việt Nam cư trú thành các cộng đồng ở tất cả các tỉnh, thành phố trên tất cả các dạng địa hình, 

địa bàn trong cả nước (đồng bằng, trung du, miền núi, cao nguyên, ven biển và hải đảo), song 
tập trung đông đúc nhất là ở đồng bằng, dọc các trục đường giao thông lớn, là bộ phận cư dân 

chủ đạo ở tất cả các đô thị các cấp trong cả nước; bên cạnh đó ở các vùng Trung Bộ, Nam Bộ, 

Đông Bắc, Tây Bắc,... người Kinh có lịch sử tụ cư khác nhau nhưng ở đâu người Kinh cũng 

nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, hòa nhập với người dân tộc thiểu số sở tại, đồng 
thời phát huy được vai trò của tộc người có trình độ phát triển cao hơn để tạo ra một lực kéo 

đưa các vùng đó phát triển cùng với vùng đồng bằng. 

Với đặc điểm về dân số và tính chất cư trú trên, người Kinh giữ vai trò quan trọng trong 

sự phát triển của quốc gia - dân tộc Việt Nam kể từ buổi đầu dựng nước, qua các thời kỳ cổ 
trung đại, cận đại và hiện đại ngày nay. Trong quốc gia độc lập Việt Nam qua các thời kỳ, 

người Kinh nắm giữ các ngành kinh tế then chốt, tạo ra nguồn lực kinh tế lớn nhất cho đất 
nước; chiếm số đông và nắm giữ các vị trí cơ bản trong hệ thống quản lý nhà nước các cấp; tổ 

chức nền giáo dục quốc gia với ngôn ngữ tiếng Việt là quốc ngữ, dùng trong các sinh hoạt 
chính trị, các phương tiện thông tin đại chúng; văn hóa Kinh là yếu tố nổi trội trong văn hóa 

Việt Nam. Suốt tiến trình lịch sử của đất nước, người Kinh là thành phần chính trong việc lập 
nước, tổ chức các cuộc khởi nghĩa và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành và bảo vệ nền 

độc lập, chủ quyền quốc gia; là hạt nhân trong việc xây dựng ý thức quốc gia - dân tộc. Sự tồn 

tại và phát triển của người Kinh có ảnh hưởng lớn đến các tộc người khác, đến sự hưng vong 

của quốc gia Việt Nam. 
Trong nền văn hóa phong phú và đa dạng của các dân tộc Việt Nam, có thể nói văn hóa 

dân tộc Kinh là văn hóa lúa nước; trên nền tảng văn hóa này, các giá trị văn hóa khác xuất hiện 

và phát triển. Một trong những nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc Kinh chắc chắn không thể 
không nhắc đến là phong tục thờ cúng - hoạt động tín ngưỡng quan trọng nhất trong các gia 

đình người Kinh, thể hiện sự biết ơn, ghi nhớ đến những người thân đã khuất. Đặc biệt, Tết 

Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất của người Kinh, là dịp để mọi người tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, 

nguồn cội; giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý (ăn quả nhớ kẻ trồng cây) và tình nghĩa 
xóm làng; đây cũng là thời điểm diễn ra rất nhiều lễ hội du xuân, lễ hội truyền thống tại các 

làng quê. Bên cạnh tết cổ truyền, trong một năm người Kinh cũng có rất nhiều những dịp lễ tiết 

quan trọng khác như: Rằm tháng giêng, Tiết Thanh minh, Tết Đoan ngọ, Tết Hàn thực, rằm 

tháng bảy, Lễ Vu lan,… mỗi dịp lễ tiết đều có một ý nghĩa khác nhau và đều có những nghi lễ 
quan trọng trong những ngày này.    

Bên cạnh đó, dân tộc Kinh còn có vốn văn nghệ dân gian vô cùng phong phú với đầy đủ 

các thể loại văn học dân gian truyền miệng như: Truyện thần thoại, sử thi, truyện cổ tích, 

truyện ngụ ngôn, truyện tiếu lâm, truyện trạng, các truyền thuyết nổi tiếng mà nhiều dân tộc 
khác trong nước đều biết như: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng…; các làn điệu dân ca 3 

miền Bắc, Trung, Nam và đặc biệt là dân ca quan họ Bắc  Ninh, ca trù, hát xoan Phú Thọ, đờn 



ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể… 

Với vị trí và vai trò của mình, người Kinh đã tạo ra không gian văn hóa, bề dày lịch sử 

mang bản sắc riêng của dân tộc Kinh, qua đó không những giúp cho nhân dân cả nước hiểu 
được đặc điểm về mọi mặt: Lịch sử tộc người, kinh tế và văn hóa vật chất, văn hóa xã hội và 

văn hóa tinh thần; những đóng góp của tộc người đối với đất nước, cũng như quy luật phát triển 
của quốc gia đa dân tộc Việt Nam, mà còn là cơ sở khoa học cho việc phát huy những mặt tích 

cực, những truyền thống tốt đẹp của người Kinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước 
hôm nay.  

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 Thư mục địa chí chuyên đề: 
“Sắc màu văn hóa Kinh” nhằm giới thiệu với bạn đọc về tổng quan văn hóa truyền thống của 

dân tộc Kinh, đồng thời khép lại bộ sưu tập tổng quan văn hóa của 12 dân tộc anh em ở tỉnh 
Sơn La. Do tư liệu về văn hóa của dân tộc Kinh có trong Thư viện tỉnh Sơn La rất nhiều và 

phong phú, để tiện cho công tác xuất bản và tra cứu thông tin, Ban biên soạn chúng tôi đã phân 
chia Thư mục địa chí chuyên đề: “Sắc màu văn hóa Kinh” ra làm 3 phần, gồm: 

Thư mục địa chí chuyên đề: “Sắc màu văn hóa Kinh” - Phần I. 
Thư mục địa chí chuyên đề: “Sắc màu văn hóa Kinh” - Phần II. 

Thư mục địa chí chuyên đề: “Sắc màu văn hóa Kinh” - Phần III.   

Lần này, Thư mục địa chí chuyên đề: “Sắc màu văn hóa Kinh” - Phần I xin hân hạnh 

được ra mắt bạn đọc. 
Hy vọng sau khi hoàn thành 3 phần của Thư mục địa chí chuyên đề: “Sắc màu văn hóa 

Kinh” phần I, phần II và phần III, bộ sưu tập gồm 12 số thư mục địa chí chuyên đề mà Thư 

viện tỉnh Sơn La đã xuất bản trong 6 năm qua sẽ là những nguồn tư liệu quý đáp ứng một phần 

nhu cầu của bạn đọc muốn nghiên cứu, tìm hiểu về 12 dân tộc: Kinh, Thái, Tày, Mường, 
Mông, Khơ Mú, Dao, Kháng, La Ha, Xinh Mun, Lào, Hoa; đồng thời góp phần bảo tồn và gìn 

giữ bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Trân trọng giới thiệu!    
BAN BIÊN SOẠN 
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“... Vôùi vò trí vaø vai troø cuûa mình, ngöôøi Kinh ñaõ taïo ra khoâng 

gian vaên hoùa, beà daøy lòch söû mang baûn saéc rieâng cuûa daân 

toäc Kinh, qua ñoù khoâng nhöõng giuùp cho nhaân daân caû nöôùc 

hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm veà moïi maët: Lòch söû toäc ngöôøi, kinh teá 

vaø vaên hoùa vaät chaát, vaên hoùa xaõ hoäi vaø vaên hoùa tinh thaàn; 

nhöõng ñoùng goùp cuûa toäc ngöôøi ñoái vôùi ñaát nöôùc, cuõng nhö 

quy luaät phaùt trieån cuûa quoác gia ña daân toäc Vieät Nam, maø 

coøn laø cô sôû khoa hoïc cho vieäc phaùt huy nhöõng maët tích 

cöïc, nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa ngöôøi Kinh trong coâng 

cuoäc xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc hoâm nay...”


