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CHỦ ĐỀ 3 

 

CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC 

Ở BÌNH PHƯỚC 

 

Mục tiêu 

- Biết được cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh: về tộc người, 

dân số, nơi cư trú,… 

- Biết được nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc ở 

Bình Phước. 

- Biết cách ứng xử để giữ mối quan hệ thân thiện, đoàn kết giữa các dân tộc. 

- Hiểu được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết các dân tộc trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở địa phương. 

 

KHỞI ĐỘNG 

Quan sát biểu đồ bên dưới, em hãy nhận xét về cơ cấu dân tộc của tỉnh Bình 

Phước năm 2019. 

 

Hình 3.1. Biểu đồ cơ cấu dân tộc tỉnh Bình Phước năm 2019 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam) 
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HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN 

TỘC Ở BÌNH PHƯỚC 

Tỉnh Bình Phước có diện tích tự nhiên là 6 871,543 km
2
, gồm 11 huyện, thị xã, 

thành phố với 111 xã, phường, thị trấn. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của 

Cục Thống kê, Bình Phước có 994.679 người với 41 thành phần dân tộc và 1 thành phần 

người nước ngoài cùng chung sống. Trong đó, dân tộc Kinh có số lượng đông nhất  

(799 020 người), chiếm 80,3%. Các dân tộc có số lượng người trên 10 000 gồm: dân tộc 

S’tiêng có 96.649 người, chiếm 9,7%; dân tộc Tày có 24 862 người, chiếm 2,5%; dân tộc 

Nùng có 23 917 người, chiếm 2,4%; dân tộc Khmer có 19 315 người, chiếm 1,9%,... 

1. Quá trình hình thành cộng đồng các dân tộc ở Bình Phước 

Sự hình thành cộng đồng dân tộc ở Bình Phước gắn liền với quá trình sinh sống 

của khối cư dân bản địa như S’tiêng, Châu Ro, M’nông, Tà Mun,... được hình thành cách 

đây trên 300 năm. Cùng với đó, từ thế kỷ XVI đến nay, mảnh đất Bình Phước cũng đã 

liên tục đón những khối cư dân từ khắp nơi đến đây sinh sống. Sớm nhất là khối cư 

dânViệt từ các tỉnh miền Trung (vùng ngũ Quảng) vào khẩn hoang từ thời kỳcác chúa 

Nguyễn, vua Nguyễn. Theo chân người Việt, người Hoa cũng du nhập vào và người 

Khmer vào định cư đầu tiên vùng Nha Bích (thuộc huyện Chơn Thành). Tiếp đó, thời 

Pháp thuộc, các đợt mộ phu cao su đã đưa một số lượng lớn cư dân các tỉnh miền Bắc 

vào các đồn điền cao su ởBình Phước.  

Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, đồng bào các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào Nam 

cũng đã vào đây sinh sống. Sau ngày 30/4/1975, với cuộc vận động nhân dân các tỉnh, 

thành đi xây dựng vùng kinh tế mới, Bình Phước lại đón thêm một đợt di cư mới. Gần 

đây nhất, các đợt hồi hương của Việt kiều Campuchia về lập nghiệp ở tỉnh, và đồng bào 

các tỉnh, thành di cư tự do đến Bình Phước xây dựng quê hương, định canh, định cư. 

Cùng với khối cư dân bản địa, các dân tộc trên địa bàn đã cùng nhau chung sống, xây 

dựng và phát triển vùng đất Bình Phước ngày càng giàu mạnh. 

Như vậy, ta có thể thấy được đặc điểm chung của cộng đồng các dân tộc ở Bình 

Phướclà hình thành và phát triển trong thời gian dài. Cùng với đó là sự đa dạng về thành 

phần dân tộc trong khối cư dân. Đặc điểm cuối cùng là thành phần nhập cư chiếm số 

lượng lớn trong cộng đồng các dân tộc ở Bình Phước. 

2. Phân bố dân cư 
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Các dân tộc ở Bình Phước sống xen kẽ nhau trên địa bàn 111 xã, phường, thị trấn 

của 11 huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hình 3.2. Bản đồ phân bố dân cư, dân tộc tỉnh Bình Phước năm 2019 

(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước) 
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Trong tổng số 23,7% dân số sống ở thành thị thì dân tộc Kinh chiếm 95,3%, 4,7% 

còn lại là dân tộc thiểu số. 

Bảng 3.1. Số lượng dân tộc thiểu số tại các huyện, thị và thành phố  

thuộc Bình Phước năm 2019 

Đơn vị hành chính Số lượng dân tộc thiểu 

số(người) 

Thành phố Đồng Xoài 6 586  

Thị xã Phước Long 1 372  

Thị xã Bình Long 5 861  

Huyện Bù Gia Mập 29 724  

Huyện Lộc Ninh 24 840  

Huyện Bù Đốp 9 899  

Huyện Hớn Quản 21 863  

Huyện Đồng Phú 19 753  

Huyện Bù Đăng 56 642  

Huyện Chơn Thành 7 254  

Huyện Phú Riềng 11 841  

 (Nguồn: Uỷ ban Dân tộc, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước) 

Địa bàn sinh sống của một số thành phần dân tộc như sau: Kinh (các huyện, thị), 

S’tiêng (tập trung nhiều ở các huyện Phước Long, Bình Long, Bù Đăng, Lộc Ninh, sau 

đó là Chơn Thành và Bù Đốp), Khmer (tập trung nhiều ở huyện Lộc Ninh, sau đó là thị 

xã Đồng Xoài, Đồng Phú và Chơn Thành), Nùng (tập trung nhiều ở huyện Bù Đăng, 

Đồng Phú, sau đó là huyện Bù Đốp, Phước Long, thị xã Đồng Xoài), Dao (tập trung ở 

huyện Bù Đăng), M’nông (tập trung ở huyện Bù Đăng, sau đó là huyện Phước Long), 

Tày (tập trung ở Bù Đăng, sau đó là huyện Đồng Phú, Phước Long, Bù Đốp và thị xã 

Đồng Xoài)... 
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Bảng 3.2. Tỉ lệ một số dân tộc ở Bình Phước  

phân theo đơn vị hành chính qua các năm 

 

1. Các khối cư dân ở Bình Phước được hình thành như thế nào? 

2. Dựa vào bản đồ phân bố dân cư, dân tộc và nội dung mục 2, em hãy trình bày 

đặc điểm phân bố dân cư của cộng đồng các dân tộc ở Bình Phước. 

 

II. ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC 

Ở BÌNH PHƯỚC 

Các khối cư dân của Bình Phước khá đa dạng, nếp sinh hoạt và các phong tục tập 

quán vì thế cũng vô cùng phong phú. 

1. Đời sống vật chất 

a. Ẩm thực 

Đối với cộng đồng người Kinh, khi di cư từ các vùng khác đến Bình Phước, họ 

mang theo những đặc trưng về ẩm thực vùng miền. Trải qua thời gian dài sinh sống cùng 

nhau, văn hoá ẩm thực của người Kinh ở Bình Phước đã dung hoà được cách chế biến 

của cả 3 miền. Họ đã học tập cách chế biến của nhau và nấu theo cách của riêng mình. 
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Một vài món ăn và thức uống đặc trưng của cộng đồng người Kinh ở Bình Phước: canh 

chua rau đay, cá nấu riêu, miến gà, uống trà xanh, chè lá,… (người Kinh gốc miền Bắc); 

bún bò Huế, mì Quảng,… (người Kinh gốc miền Trung); canh chua cá lóc, cá lóc nướng 

trui, cá kho tộ, hủ tiếu, gà nấu lá giang, các món ăn từ nấm mối, các món ăn từ hạt điều, 

uống nước sôi để nguội, trà nhạt,… (người Kinh gốc miền Nam). Các loại rượu gạo nếp, 

gạo tẻ(rượu trắng hoặc ngâm với các loại lá cây, xác động vật, các vị thuốc...) đều được 

cộng đồng người Kinh yêu thích. 

 

Hình 3.3. Các món ăn từ hạt điều (Nguồn: ivivu.com) 

Cộng đồng người Kinh ở Bình Phước rất quan trọng bữa cơm gia đình. Trong các 

dịp lễ, tết, giỗ chạp của dòng họ, thức ăn thường được chuẩn bị đa dạng. 

Đối với cộng đồng các dân tộc khác, ngoài các loại lương thực chính là lúa gạo, 

ngô, các loại rau củ quả thông dụng cũng thường xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày. 

Các khối cư dân của cộng đồng này cũng thường xuyên sử dụng các loại thức ăn từ rừng 

như rau rừng, thịt động vật rừng. Mỗi dân tộc lại có một phương thức chế biến món ăn 

khác nhau đã tạo nên “bức tranhẩm thực” vô cùng đa dạng và phong phú ở tỉnh Bình 

Phước. 

Dân tộc (có 

số dân > 

10.000 

người) 

Món ăn đặc trưng 
Thức uống đặc 

trưng 

Phương 

thức chế 

biến đặc 

trưng 

S’tiêng Thịt voi rừng, thịt trâu nấu với lá Rượu cần (đắng Nướng, 
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nhíp,thịt trâu nấu với lá lốt, mít non; 

thịt ba ba nấu với bột gạo rang (thính), 

canh thụt, canh bồi, ruột cheo nấu với 

măng muối chua, thịt muối, mắm bò 

hóc, cơm ống (cơm lam) 

và ngọt) nấu 

 
Hình 3.4. Cơm lam và thịt heo nướng (Nguồn: binhphuoc.gov.vn) 

Tày Canh gà nấu nghệ, xôi bảy màu, năm 

màu, vịt quay, bánh khảo, bánh tro, 

bánh gù. 

Rượu làm từ ngô, 

chuối, gạo, sắn 

hoặc cây đao, ủ 

bằng men lá tự 

làm rồi tự chưng 

cất bằng chõ gỗ 

Chủ yếu 

sử dùng 

gạo nếp 

nên 

thường 

dùng chõ 

để đồ xôi. 

 
Hình 3.5. Xôi ngũ sắc (Nguồn: binhphuoc.gov.vn) 

Nùng Khâu nhục, thịt gừng (xương, thủ heo 

trộn gừng). 

Rượu gạo cất 

hoặc ủ bằng men 

lá 

Xào, rán, 

nấu,… 
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Hình 3.6. Khâu nhục (site.vhttdlbinhphuoc.gov.vn) 

Khmer Mắm bò ó, mắm bò hóc, cơm ống, đọt 

mây nướng, cá nướng, bún nước lèo, 

canh bồi, canh thụt. 

Nước thốt nốt, 

rượu cần. 

Nấu, xào, 

rán,… 

 
Hình 3.7. Đọt mây (Nguồn: vnexpress.net) 

 

1. Hãy giới thiệu và miêu tả một món ăn mà em thích nhất ở Bình Phước. 

2. Sắp tới em sẽ tham gia chương trình kêu gọi vốn để đầu tư cho một nhà hàng 

mang đặc sắc là ẩm thực Bình Phước, em hãy viết một bản kế hoạch để thuyết 

phục các nhà đầu tư. 

b. Trang phục 

Đối với cộng đồng người Kinh ở Bình Phước, trong các dịp lễ, tết hoặc những sự 

kiện trọng đại, nam mặc áo dài, khăn đóng; nữ mặc áo dài, đội mẫn. Trong sinh hoạt và 

lao động hằng ngày, họ sử dụng trang phục tân thời quần tây, áo sơ mi, các loại áo kiểu, 

đầm, váy, quần jeans, áo thun. Một số ngành nghề có trang phục riêng hoặc đồng phục 

như ở một số công sở, xí nghiệp... Người Kinh ở Bình Phước cũng thích dùng trang sức 

vàng, bạc, đá quý. Nữ giới sử dụng nhiều trang sức hơn với các loại khuyên tai, nhẫn, lắc 

tay, lắc chân và dây chuyền. 

Đối với cộng đồng các dân tộc khác ngoài các loại quần áo thoải mái dành cho lao 

động và sinh hoạt hằng ngày, mỗi dân tộc có một loại trang phục truyền thống đặc trưng. 

Dân tộc (có 

số dân > 

10.000 

người) 

Trang phục truyền thống Trang sức 

S’tiêng Nam đóng khố, nữ mặc váy Trang sức bằng đồng thau, 
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+ Khố: tấm vải (dài 3 đến 5m, rộng 

khoảng 30cm). Khố cónhiều loại, nhiều 

kiểu, nhiều hoa văn. 

+ Váy: tấm vải (dài 1m, rộng 1,5m) 

quấn quanh người. Váy hoa văn hình 

học và váy không có hoa văn. 

+ Áo: 

+ Chít khăn trên đầu. 

 

bạc... (vòng đeo tay, khuyên 

tai, vòng cổ và kiềng chân). 

Hoặc trang sử dụng một số 

sừng, răng, lông động vật, đặc 

biệt là ngà voi. Một số lông 

chim đẹp được dùng gắn trên 

khăn đội đầu của nam thanh 

niên trong các dịp lễ hội. 

 
Hình 3.8. Trang phục của phụ nữ S’tiêng (Nguồn: binhphuoc.gov.vn) 

Tày Ít khi mặc trang phục truyền thống mà 

mặc giống người Kinh. 

Vào dịp lễ hội, áo tứ thân, áo dài 

năm thân (năm tà), khăn đội đầu và đi 

giày vải; phụ nữ Tày mặc áo cánh dài, 

áo năm thân, quần, dây thắt lưng, khăn 

đội đầu, chân đi giày vải. 

- 

 
Hình 3.9. Trang phục của dân tộc Tày, Nùng ở Bình Phước(Nguồn: binhphuoc.gov.vn) 

Nùng Giống trang phục của người Tày. Tuy 

nhiên, trang phục của nam giới người 

Nùng thường ngắn và hẹp hơn so với 

Phụ nữ Nùng thích bịt răng 

vàng và đeo đồ trang sức như 

vòng cổ, vòng tay, vòng chân, 
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người Tày. Trang phụ của nữ giới 

người Nùng lại có màu sắc đa dạng hơn 

người Tày. 

Đội khăn vuông, khăn hoa trùm phía 

ngoài.  

hoa tai, dây chuyền, xà tích. 

 

Khmer + Nam mặc quần áo bà ba đen, hoặc ở 

trần, mặc quần cộc. 

trong lao động hay sinh hoạt hằng ngày. 

+ Nữ mặc bộ bà ba đen (lớn tuổi), xà 

rông hay chăn dệt bằng tơ tằm với áo sơ 

mi mỏng bó sát, quàng khăn rằn. 

+ “Xăm pốt” được phụ nữ mặc trong 

những ngày lễ lớn nhưng trang phục 

này ngày càng ít dần. 

Vòng tay, vòng chân, khuyên 

tai bằng đồng, bạc; Chuỗi từ 

các hạt trong tự nhiên, dây 

bùa. 

 

1. Hãy lựa chọn một trong số trang phục truyền thống của các dân tộc ở Bình 

Phước, hướng dẫn cách mặc trang phục đó cho các bạn trong lớp. 

2. Hiện nay, trang phục truyền thống của một vài dân tộc được sử dụng ngày càng 

ít đi, em có cảm nhận gì về điều đó? Nếu là em, em có muốn giữ gìn và phát triển nét đẹp 

của các trang phục truyền thống đó không? Nếu có, kế hoạch dự định của em là gì? 

3. Em hãy lên ý tưởng cho một buổi trình diễn thời trang với chủ đề “Trang phục 

dân tộc ở Bình Phước trong thời đại mới”. 

c. Nhà ở 

Đối với cộng đồng người Kinh ở Bình Phước, giai đoạn từ năm 1975 trở về trước, 

người dân thường loại nhà ba gian hai chái, nhà chữ Nhị, có kết cấu khung nhà bằng gỗ, 

nền lót gạch, mái lợp ngói vảy cá. Gian giữa thường dùng để thờ cúng tổ tiên. Giai đoạn 

sau năm 1975, những người mới đến định cư được cấp nhà vách đất, mái tranh khá tạm 

bợ. Về sau, khi cuộc sống dần ổn định, họ bắt đầu xây dựng lại ngôi nhà của mình theo 

kiến trúc truyền thống (ba gian, hai chái) nhưng có thay đổi ở phần gian nhà bên trái, tận 

dụng không gian hiên để làm phòng ngủ của đàn ông. 
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Hình 3.10. Nhà của ông Liên Thành Quân gần 80 năm tuổi ở thị trấn Chơn Thành,  

là một trong những kiểu nhà truyền thống của người Kinh ở Bình Phước 

(Nguồn: baobinhphuoc.com.vn) 

Đối với cộng đồng các dân tộc khác, nhà ở thường là nhà dài hoặc nhà sàn. 

Nguyên liệu được sử dụng để làm nhà là các loại cây gỗ, tre, mây, cỏ hoặc cũng có thể là 

xi măng, gạch, ngói, tôn, đất,… Tuy nhiên, kiến trúc nhà ở của mỗi dân tộc lại mang theo 

những quan niệm về thiên nhiên, tín ngưỡng nên sự khác biệt nhất định. Từ đó tạo nên 

tổng thể kiến trúc nhà ở đa dạng và độc đáo ở Bình Phước. 

 

Hình 3.11. Mô hình nhà dài của người S’tiêng  

và nhà sàn của người Khmer ở Bình Phước  

(Nguồn: baobinhphuoc.com.vn) 

Sưu tầm hình ảnh về kiến trúc nhà ở của các dân tộc ở Bình Phước. 

d. Vật dụng và công cụ sản xuất 
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Trong sản xuất nông nghiệp, người Kinh ở Bình Phước thường sử dụng các công 

cụ như: dao rựa, liềm, cào, cuốc, rìu, máy tuốt lúa, cày, bừa, dao cạo mủ cao su, thúng, 

nia, sàng,… Các vật dụng được trang bị và sử dụng nhiều trong nhà của người Kinh ở 

Bình Phước là những đồ dùng bằng gỗ như tủ thờ, giường, ván, tủ đựng đồ, bàn ghế, ly, 

tách, chén, đĩa, nồi, chảo và các vật dụng điện tử hiện đại như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, bàn 

ủi quần áo,...  

Đối với các dân tộc khác, tuỳ theo phương thức canh tác mà mỗi dân tộc có những 

loại công cụ sản xuất đặt trưng.  

Dân tộc (có 

số dân > 

10.000 

người) 

Công cụ sản xuất Vật dụng gia đình 

S’tiêng Chà gạt (hay chà gạc, xà gạt), dao tay, 

rìu, cuốc, xà bất, cày, cây chọc tỉa, lưỡi 

hái, xe trâu trong sản xuất nông nghiệp; 

nỏ, lao dùng để bắt thú; nơm, lợp, giỏ 

đựng để bắt thuỷ sản. 

Ngoài các loại nồi đất, ống 

tre nấu cơm, nấu thức ăn; vỏ 

quả bầu khô vừa được làm 

bát, thố, vừa đựng nước đi 

rẫy. Người Stiêng ngày này đã 

biết sử đồ gang, đồ nhôm, gùi, 

chày – cối, tố đựng rượu 

cần,… 

Cồng, chiêng là những vật 

dụng quý giá. 

Tày, Nùng Bừa (lưỡi bằng sắt và cả loại bằng 

gỗ), xẻng, dao quắm, thuổng, cào răng 

lược, hái, liềm, cuốc bàn, cuốc bướm, 

mai... 

Nồi đồng, chậu đồng, chum, 

vại, chõ đồ xôi, cối đá xay 

bột, chảo to, bát đĩa bằng gốm 

sứ, khuôn làm bún bằng gỗ,... 

Khmer Người Khmer thường sử dụng kênh 

mương trong sản xuất nông nghiệp, họ 

dùng thùng gáng, gầu dây, gầu sòng, 

guồng sắt, máy bơm để múc hoặc dẫn 

nước vào ruộng. 

Các loại đồ chứa bằng mây 

tre. 

1. Em có nhận xét gì về công cụ lao động và những vật dụng trong nhà của một 

vài dân tộc ở tỉnh Bình Phước?  

2. Trong gia đình em có những công cụ lao động và vật dụng sinh hoạt nào? Hãy 

liệt kê và giới thiệu cho giáo viên cùng các bạn trong lớp được biết. 

2. Đời sống tinh thần 

a. Tín ngưỡng, tôn giáo 
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Cùng với sự đa dạng của cộng đồng dân tộc ở Bình Phước, tín ngưỡng và tôn giáo 

nơi đây cũng rất phong phú. 

Về tín ngưỡng, ngoài tục sùng bái thần linh (thờ Trời, thờ Đất, thờ Núi, thời Nước, 

thờ Thần Tài, thần Bếp,…), thờ Mẫu, thờ cúng tổ tiên, thờ những người có công với nước 

với dân, thờ Thành Hoàng Làng,… của người Kinh thì các tín ngưỡng dân gian của các 

dân tộc khác cũng rất độc đáo. Các dân tộc thiểu số ở Bình Phước tin vào quan niệm “vạn 

vật hữu linh” nên đã thờ cúng một hệ thống thần. Trong số đó có thể kể đến như: tục thờ 

Yàng Hiu - thần Nhà, Yàng Bri - thần Rừng, Yàng The - thần Đất, Yàng Nar - thần Trời, 

Yàng Pa - thần Lúa,… của người Stiêng; thờ ma Trời (Phi Phạ), ma Đất (Phi đin), ma 

Rừng (Phipá), ma Núi (Phi Slấn), ma Thuồng luồng (Phi ngược), ma Tổ tiên (Phi pẩu 

pú),… của người Tày, Nùng; tục thờ cúng tổ tiên, Quan Thánh đế quân, thần Tài, thần 

Lộc,… của người Hoa. 

Về tôn giáo, theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Bình Phước có  

203 680 người là tín đồ của các tôn giáo, chiếm 20,48% trong tổng dân số toàn tỉnh. 

Trong đó, có các tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và Tin lành có số lượng khá đông. Tín 

đồ Công giáo có 90 375 người, chiếm 9,09% dân số toàn tỉnh và sống ở khắp các huyện, 

thành phố trong tỉnh. Tín đồ Phật giáo có 49 573 người, chiếm gần 4,98% dân số toàn 

tỉnh. Tín đồ Tin lành có 60 237 người, chiếm 6,06% dân số toàn tỉnh và các tôn giáo còn 

lại có số lượng không đáng kể. 

 

Hình 3.12. Biểu đồ cơ cấu dân số theo tôn giáo giai đoạn 2009 – 2019 ở Bình Phước  

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước 2019) 
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Hiện nay, Phật tử theo đạo Phật phân bố chủ yếu ở Phước Long, Lộc Ninh và Bù 

Đăng; người theo Công giáo tập trung chủ yếu ở Bù Đăng, thị xã Phước Long và Bù Gia 

Mập; tín đồ theo đạo Tin Lành phân bố chủ yếu ở Bù Gia Mập, Bù Đăng và Hớn Quản; 

tín đồ theo đạo Cao Đài phân bố chủ yếu ở Hớn Quản, Bù Đăng và Lộc Ninh; Phận tử 

theo Phật giáo Hòa Hảo phân bố chủ yếu ở Chơn Thành, Hớn Quản và Bù Đốp; tín đồ 

theo đạo Hồi phân bố chủ yếu ở  các huyện Phú Riềng, Đồng Phú. 

Bảng 3.3. Dân số chia theo tôn giáo  

tại các đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước năm 2019 

 

(Nguồn: Cục Thống kê Bình Phước) 

Dựa vào biểu đồ cơ cấu dân số theo tôn giáo giai đoạn 2009 – 2019 ở Bình 

Phước, em có nhận xét gì về sự thay đổi tôn giáo ở Bình Phước? 

b. Văn học, nghệ thuật 

Kho tàng văn học và nghệ thuật ở Bình Phước rất phong phú và đa dạng. Thành 

quả rực rỡ ở lĩnh vực này là nhờ vào tài hoa, khối óc của các cộng đồng dân tộc sống trên 

mảnh đất Bình Phước. 
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Trong lĩnh vực văn học, nổi trội lên là các thể loại văn học dân gian, văn học viết. 

Người Stiêng không có chữ viết nên các thể loại văn học thường được lưu truyền qua 

hình thức truyền miệng. Có thể kể đến một vài thể loại như: thần thoại (Nguồn gốc vũ trụ 

và muôn loài, Nguồn gốc loài người, Vì sao người Stiêng có vóc dáng như bây giờ?, Sự 

tích cây lúa, Vì sao người Stiêng không có chữ viết,…), truyền thuyết (Truyền thuyết về 

Jiang - cha đẻ của người Stiêng, Truyền thuyết về cái khố, Truyền thuyết về cái gùi,…), 

ca dao dân ca,… 

Ở xa nghe tiếng gió 

Thổi hiu hiu nhắc hoài 

Có làm em nhớ lại 

Quá khứ và làng quê 

(Về quê lạ) 

Cộng đồng người Kinh với nhiều hệ thống chữ viết từ chữ Hán, chữ Nôm cho đến 

chữ Quốc ngữ cùng với loại hình văn học dân gian đã tạo nên một kho tàng văn học đồ 

sộ.  

Chiều chiều vịt lội cò bay 

Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng 

Vô rừng bứt một sợi mây 

Đem về thắt gióng cho nàng đi buôn 

Đi buôn không lỗ thì lời 

Đi ra cho thấy mặt trời, mặt trăng 

(Thơ ca dân gian Bình Phước) 

Những tác phẩm chữ Hán, chữ Nôm không còn nhiều. Văn học chữ Quốc ngữ xuất 

hiện sau thế kỷ XX và dần trở nên thông dụng và nổi tiếng. 

...Cao su đi dễ, khó về 

Khi đi trai tráng, khi về bủng beo 

...Cao su xanh tốt lạ đời 
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Mỗi cây bón một xác người công nhân... 

(Phu đồn điền cao su) 

Trong lĩnh vực nghệ thuật,nghệ thuật dân gian Bình Phước có cội nguồn từ nghệ 

thuật dân gian của các dân tộc bản địa (chủ yếu là tộc người S’tiêng, người M’nông, 

người Khmer và người Mạ,...). Có thể kể đến những loại hình độc đáo như nghệ thuật 

diễn xướng (múa, hát kể, hát đối đáp, kể trường ca). Ngoài ra, những loại hình nghệ thuật 

như đờn ca tài tử cũng rất được ưa chuộng tại tỉnh Bình Phước trong thời gian gần đây. 

c. Lễ hội 

Lễ hội ở tỉnh Bình Phước cũng rất phong phú và đa dạng. Người Kinh với các lễ 

hội quen thuộc như Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu,… Các dân tộc thiểu 

số với rất nhiều lễ hội đặc sắc. 

Người S’tiêng có các lễ nghi nông nghiệp như lê ̃cúng t ỉa lúa (Va Tul), lê ̃cúng lúa 

lên, cúng lúa trổ bông, lê ̃chăm sóc lúa (Vraic va), cúng cầu mưa, cúng trâu,…tiêu biểu 

nhất là lê ̃h ội “Mừng lúa mới” được tổ chức vào đêm rằm tháng Chạp hằng năm. Các 

nghi lễ vòng đời của người S’tiêng có lễ đặt tên, lê ̃cột chỉ tay con trẻ (Toon ty kon), tục 

cà răng, căng tai,… 

Người Khmer có các lễ hội gắn với tôn giáo, sản xuất như Tết Chol Chnăm Thmây 

(Lê ̃mừng năm mới), lê ̃Sen Dolta (lễ cúng ông bà tổ tiên), lê ̃Kathina (dâng y) hay các 

nghi lễ vòng đời Lê ̃mở mắt, tục cột chỉ tay con,… và lễ nghi nông nghiệp như cúng khi 

cày đất, cúng cấy lúa, cúng trước khi gặt. 
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Hình 3.13. Tết Chol Chnăm Thmây của người Khmer ở chùa Sóc Lớn  

(Lộc Ninh, Bình Phước) (Nguồn: binhphuoc.gov.vn) 

Người M’nông có các lễ nghi gắn với tôn giáo, tín ngưỡng như lễ đâm trâu, lễ 

cúng bến nước; nghi lễ vòng đời: Lê ̃mở mắt cho con, Lê ̃đặt tên cho con, Lê ̃căng tai, Lê ̃

thổi tai cho con, Lê ̃trưởng thành, Lê ̃mừng thọ; lễ nghi nông nghiệp: Tục chọn rừng làm 

rẫy, Cúng khi phát rẫy, Cúng khi đốt rẫy, Cúng khi xuống giống lúa, Cúng khi lúa trổ,…. 

Người Tày, Nùng ở Bình Phước vẫn còn có lễ hội Lồng tồng vào dịp năm mới. 

Ngoài ra, họ cũng các lễ hội giống với người Kinh như như Tết Thanh minh, lễ hội Trung 

thu,… 

LUYỆN TẬP 

1. Em hãy trình bày sự hình thành của các khối cư dân ở Bình Phương bằng sơ đồ 

thời gian. 

2. Em hãy nêu đặc điểm của cộng đồng các dân tộc ở Bình Phước (thành phần dân 

tộc, phân bố dân cư,…). 

3. Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc ở Bình Phước được thể 

hiện như thế nào? Em có ấn tượng gì với đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi 

đây? 

VẬN DỤNG 

Chọn một biểu hiện về đời sống vật chất hoặc tinh thần của một dân tộc ở Bình 

Phước mà em ấn tượng nhất và thể hiện nó theo khả năng của em (viết một đoạn văn/thơ, 

vẽ một bức tranh, dựng một vở kịch, viết một bài nhạc, vẽ sơ đồ tư duy, thiết kế 

infographic hoặc các dạng đồ hoạ khác). Trình bày trước lớp về tác phẩm của mình. 


