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BÁO CÁO 
Kết quả kiểm kê rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi 

vật thể (DSVHPVT) và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào 

danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

 Căn cứ Công văn số 584/DSVH-PVT, ngày 06 tháng 9 năm 2016, của 

Cục Di sản Văn hóa, về việc báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả 

kiểm kê rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ năm 2016, như sau: 

1. Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam: Không có ghi nhận. 

2. Ngữ văn dân gian, bao gồm sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu 

đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu 

đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết: gồm 4 

phiếu,  4 loại hình. 

3. Nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu 

và các hình thức trình diễn dân gian khác: gồm 12 phiếu, 10 loại hình. Không 

có bổ sung so với năm 2015. Trong đó có hai loại hình nghệ thuật có nguy cơ 

mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp là Hát bội, Bóng rỗi của dân tộc Việt và 2 

loại hình của dân tộc Khmer là Rom Yu-ke và nghệ thuật trình diễn nhạc cụ dây 

(dàn nhạc dây – Aday – pololoi).  

4. Tập quán xã hội: 34 phiếu, gồm 23 loại hình. Bổ sung 5 phiếu so với 

năm 2015 với các loại hình mới là một số phong tục tập quán của người Khmer 

như lễ tang, lễ đi tu (trưởng thành của nam giới), và lễ hạ thủy ghe ngo.  

Nhiều loại hình vẫn đang tồn tại nhưng đã và đang thay đổi, thích nghi 

với điều kiện môi trường, sự giao lưu và hội nhập, đặc biệt là của quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị hóa,… từ đó một số lễ tục truyền thống có sự thay đổi như 

các lễ tục nghi lễ vòng đời người của dân tộc Khmer ở huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, 

Vĩnh Thạnh như lễ cưới, lễ trưởng thành… 

5. Lễ hội truyền thống: gồm 34 phiếu, 15 loại hình. Bổ sung 11 phiếu, 

tập trung vào 2 loại hình là lễ cúng đình của người Việt và lễ cầu an của người 

Khmer. Hầu hết các lễ hội này vẫn đang tồn tại, có thay đổi một số nghi thức 
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nhỏ để phù hợp với đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng nhưng vẫn được gìn 

giữ và phát huy, chưa có nguy cơ mai một. 

6. Nghề thủ công truyền thống: gồm 27 phiếu, 15 loại hình. 

Ngành nghề thủ công truyền thống đã có sự chuyển đổi từ sản xuất thủ 

công sang sử dụng các phương tiện máy móc thay thế sức người, tăng năng suất 

lao động như nghề dệt chiếu ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, và xã 

Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh. Một số nghề hiện nay chưa có người tiếp nối 

như nghề mộc, nghề rèn. Nghề chằm nón ở Thới Lai có số lượng người theo 

nghề giảm so với trước đây. Nguyên nhân là làm bằng phương pháp thủ công 

nặng nhọc, thu nhập thấp và không ổn định nên người dân không chịu theo 

nghề, có người chuyển sang nghề nghiệp khác hoặc đi làm ở các khu công 

nghiệp.  

7. Tri thức dân gian, bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, 

lao động sản xuất, y học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian 

khác. Tổng số 48 phiếu, trong đó rà soát hiện trạng 4 loại hình và kiểm kê bổ 

sung 4 loại hình ẩm thực, tăng 04 phiếu so với năm 2015. Cụ thể như sau: 

- Tri thức dân gian/ y dược học cổ truyền: 8 phiếu, 6 loại hình. 

Một số loại hình hiện nay có nguy cơ mai một cao thuộc nhóm tri thức 

dân gian (y dược học cổ truyền - Chữa bệnh bằng phương pháp dùng bùa phán); 

Thầy phán chữa bệnh, hiện nay nghệ nhân lớn tuổi, không có người kế tục; Y tế 

phát triển nên khi bệnh, người dân đến cơ sở y tế khám chữa bệnh.  

 -   Tri thức dân gian/ ẩm thực: 34 phiếu, với 23 loại hình. Bổ sung 4 

phiếu với 3 loại hình so với năm 2015. 

- Tri thức dân gian/trang phục: 3 phiếu, 2 loại hình.  

Gồm may trang phục tu sĩ và một số trang phục truyền thống của dân tộc 

Khmer. Hiện còn rất ít người nắm giữ tri thức, nhưng tất cả đều lớn tuổi, sức 

khỏe yếu, nên cần có biện pháp nghiên cứu và bảo tồn. 

- Tri thức dân gian khác: 3 phiếu, 3 loại hình. 

Năm 2015, cũng đã ghi nhận 3 loại hình di sản còn người nắm giữ tri 

thức, kinh nghiệm nhưng không còn thực hành, không có người kế tục là làm 

mắm bò hóc, bánh hỏi ở quận Bình Thủy, chữa rắn cắn bằng phương pháp đông 

y ở quận Cái Răng. Năm 2016, ghi nhận thêm loại hình chữa vệnh bằng cách 

dùng bùa phán ở huyện Vĩnh Thạnh. Như vậy tổng số có 4 loại hình có nguy cơ 

mai một. Tất cả các loại hình thuộc loại tri thức dân gian, trong đó có 2 loại hình 

cần nghiên cứu bảo vệ khẩn cấp là chữa bệnh bằng cách dùng bùa phán (thầy 

phán chữa bệnh), và chữa rắn cắn bằng đông y (phương pháp chữa rắn cắn gia 

truyền). 

8. Loại hình tổng hợp (tập quán xã hội, tín ngưỡng dân gian):  01 phiếu 

về Chợ Nổi Cái Răng. Đây là loại hình đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2016. Thành phố đã 
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có chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án bảo tồn và phát huy loại hình di sản 

này theo quy định tại thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL. 

Trên cơ sở kết quả tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ năm 2011, năm 2016 và đã tiến hành kiểm kê lại thực trạng 

để chỉnh sửa thông tin cho 13 phiếu gồm một số loại hình di sản có thay đổi cơ 

bản về hiện trạng, đồng thời kiểm kê bổ sung 20 phiếu tập trung vào lễ hội 

truyền thống, tập quán tín ngưỡng… của dân tộc Việt, Khmer trên địa bàn quận 

Ô Môn, huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.  

Tính đến nay toàn thành phố có 102 loại hình di sản văn hóa phi vật thể 

được ghi nhận, với 160 phiếu kiểm kê.  

Trên đây là báo cáo công tác kiểm kê, rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi 

vật thể năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ gửi 

về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

(Đính kèm Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2016). 

 

Nơi nhận :                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC 

- Bộ VHTT&DL;          PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND TP (để báo cáo);  

- Lưu: VT, QLVH. 

 

 

 

  Phạm Văn Luận 
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