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PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Nguyễn Quốc Hùng*
Tóm tắt: Di sản văn hóa của 53 dân tộc thiểu số ở nước ta rất phong phú về số lượng và đa dạng về
loại hình, nhiều di sản đã được ghi vào các danh mục di sản văn hóa của UNESCO. Đảng và Nhà nước ta
luôn thể hiện quan điểm thống nhất về bảo vệ di sản văn hóa dân tộc thiểu số, thể hiện trong các đường
lối, chính sách cụ thể. Nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số được
thực hiện, trong những năm gần đây Chính phủ đã có những đề án cụ thể về bảo vệ và phát triển văn hóa
dân tộc thiểu số. Chính vì vậy không ít di sản văn hóa dân tộc thiểu số tưởng đã bị mai một được khôi
phục, phát huy giá trị. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng di sản văn hóa bị hư hỏng, mai một, biến đổi, đặc biệt
là ở các vùng sâu,vùng xa, khó khăn về giao thông, vùng đồng bào còn nghèo khó. Các chính sách của
Nhà nước cũng còn những bất cập, nhiều cán bộ cơ sở còn thiếu kiến thức về di sản văn hóa. Bên cạnh
đó, di sản văn hóa dân tộc thiểu số còn phải đối mặt với những thách thức từ sự phát triển, hội nhập, vì
vậy cần có những giải pháp phù hợp để hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân tộc thiểu số ngày
một tốt hơn.
Từ khóa: Di sản văn hóa dân tộc thiểu số, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Nguyễn Quốc Hùng: Thinking about preserving and promoting cultural heritage of
ethnic minorities in our country at present
Cultural heritages of the 53 ethnic minorities in our country are rich in quantity and diverse in types;
many heritages have been inscribed on the UNESCO cultural heritage lists. The Communist Party of
Vietnam and the State are consistent in the view on the protection of the ethnic minorities cultural
heritages, which is expressed in specific guidelines and policies. Many activities to preserve and promote
the values of the ethnic minority cultural heritages have been carried out. The Government has approved
specific projects on the protection and development of ethnic minority cultures in recent years.
Many ethnic minority cultural heritages which used to faced with the risk of being lost are restored and
promoted. However, there are cases in which cultural heritages are damaged, faded and changed,
especially in remote, difficult-to-reach areas and in poor areas. Public policies have revealed
shortcomings; many grassroots officers lack knowledge about cultural heritage; and there are development
and integration challenges for the ethnic minority cultural heritages. Therefore, it is necessary to work out
appropriate solutions to protect and promote the values of the ethnic minorities heritage better.
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