LỜI CAM ĐOAN
Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi luôn xác định
rõ nhiệm vụ học tập và nghiên cứu của bản thân. Luôn có sự
tìm tòi học học và thu thập các số liệu tại các cơ sở mà tôi
đến tìm hiểu để hoàn thành luận văn của mình. Tôi xin cam
đoan đây là luận văn của cá nhân tôi không có sự cập nhật
sao chép của cá nhân, tổ chức khác.
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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do lựa chọn đề tài
1.1. Nằm ở ngã ba đường của Đông Nam Á – nơi cửa ngõ nối Đông
Nam Á lục địa với Đông Nam Á hải đảo, giữa văn minh Trung Hoa phía bắc
và văn minh Ấn Độ phía nam. Việt Nam chính là nơi gặp gỡ tiếp xúc với
nhiều bộ lạc. Theo tài liệu chính thức, trên lãnh thổ Việt Nam gồm 54 dân tộc
anh em cùng sinh sống [4, tr. 1]. Đây là một quốc gia đa dân tộc, trong đó có
53 tỉnh là tỉnh đa dân tộc, do vậy việc sử dụng đa ngôn ngữ cũng trở nên phổ
biến . Theo ngôn ngữ học, thuật ngữ đa ngữ để chỉ hiện tượng sử dụng hai hay
trên hai ngôn ngữ của người sử dụng, cách dùng này trở nên quen thuộc và
phổ biến trong một thời gian dài, và cho đến ngày nay nó được sử dụng nhiều
ở các cộng đồng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Địa bàn được mở rộng từ
thôn đến xã, từ huyện đến tỉnh.
Đa ngữ xã hội tác động đến sự tương tác giữa các ngôn ngữ trong giao
tiếp, trong giáo dục, trong đời sống và tác động đến xã hội. Vai trò của đa ngữ
xã hội là vô cùng quan trọng. Điều này tạo nên bức tranh dân tộc – văn hóa –
ngôn ngữ vô cùng đa dạng, phong phú và cũng không kém phần phức tạp.
Như đã biết, Sơn La là một tỉnh miền núi vùng cao biên giới Tây Bắc
của Tổ quốc, gồm có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Các dân tộc ở nơi
đây phân bố xen kẽ bên nhau trên những địa hình núi non hùng vĩ, hiểm trở,
độ cao trung bình 1200m – 1300m so với mực nước biển. Do địa hình đi lại
phức tạp nhìn chung đời sống của đồng bào các dân tộc ở đây còn gặp nhiều
khó khăn, mức sống không đồng đều nhau giữa các dân tộc và giữa các vùng
miền khác nhau trong tỉnh. Nhân dân các dân tộc Sơn La luôn mong muốn
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc mình
và trong những nét văn hóa cần bảo tồn và phát triển ấy chính là ngôn ngữ mẹ
đẻ của dân tộc mình .
1

1.2. Xã Mường Bú, huyện Mường La là một xã có diện tích 8.893ha,
dân số khoảng 2986 hộ với 16.312 nhân khẩu, mật độ dân số đạt 55
người/km2, là một cộng đồng đa ngữ, có tới 4 dân tộc cộng cư như: Thái, La
Ha, Mông, Kinh. Mường Bú là một trong những xã khó khăn của tỉnh cũng
như của cả nước.
Được sinh ra trên mảnh đất anh hùng với truyền thống đấu tranh dựng
nước và giữ nước, với nhiều di tích lịch sử. Nhà tù Sơn La, đây là nơi giam
giữ những người cộng sản kiên trung mà sau này đã trở thành các nhà lãnh
đạo cách mạng Việt Nam như các đồng chí: Lê Duẩn, Trường Chinh, Xuân
Thủy, Tô Hiệu… Mường La là quê hương cách mạng gắn liền với công trình
thủy điện quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. Các đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh
Sơn La trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, nơi sinh ra
tác phẩm “Người lái đò sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân. Đây chính là
điều kiện để tác giả luận văn đi sâu nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu “Cảnh
huống ngôn ngữ trên địa bàn xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ”,
bằng tất cả niềm say mê, niềm tự hào với quê hương.
Qua việc khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ tại địa phương trên một
địa bàn cụ thể, luận văn sẽ góp phần làm phong phú thêm rõ thêm các lí
thuyết về ngôn ngữ học xã hội.Từ đó Đảng và Nhà nước sẽ có những hoạch
định chính sách về phát triển ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số phù hợp nhất.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Như chúng ta đã biết ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt có
mối quan hệ mật thiết với cuộc sống của con người. Ngôn ngữ là phương tiện
để chuyên chở văn hóa và là dấu hiệu để nhận ra dân tộc. Nước ta có 54 dân
tộc (tộc người) anh em, mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng (ngôn ngữ, nghi lễ,
phong tục tập quán...) tạo nên sự đa dạng trong văn hóa Việt, đó là sự tiếp xúc
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nhiều chiều, tạo nên những “đường đồng quy, những cơ chế văn hóa – tộc
người đa thành phần” [21, tr.40]
Từ năm 2003, sau khi UNESCO cho ra đời bộ công cụ nghiên cứu để
đánh giá tình hình ngôn ngữ trong từng địa phương, từng quốc gia, hầu hết tất
cả các châu lục trên thế giới đều tập trung nghiên cứu vấn đề này. Phản ánh
thực tế này là rất nhiều bài viết liên quan đến CHNN trong thời kỳ phát triển
có sử dụng bộ công cụ như một sự chỉ dẫn. Tại châu Âu đó là “CHN tại
Latvia 2004 – 2011” [135], “CHNN ở Thụy Điển” [137]... Tại châu Phi:
CHNN ở Jamaica [113], CHNN ở
Uganda [130]... Tại châu Á: Sự hòa trộn ngôn ngữ trong cảnh huống đa ngữ
ở Malaysia [138], CHNN tại Philippines [111], CHNN ở Thái Lan [140] Tác
giả Nguyễn Văn Lợi trong “Một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ ở các quốc
gia đa dân tộc”
Đề cập đến cảnh huống ngôn ngữ không thể không nhắc tới các tác giả
nước ngoài như: V. YU. V.A.Tkachenko Mikhailchenko,A.E. V.C.Rubalkin
Karlinskij, li.A.Z.hluktenko…
Bên cạnh những tác giả nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn
ngữ từ rất sớm về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã có sự góp mặt nhiều
nhà nghiên cứu nổi tiếng với nhiều công trình có giá trị như: Nghiên cứu,
khảo sát cảnh huống ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam ( Hoàng
Văn Hành, 2002; Lý Toàn Thắng – Nguyễn Văn Lợi, 2002; Nguyễn Văn
Khang, 2003); Tạ Văn Thông, 2002); Công trình “Nghiên cứu về tiếng Chăm
và chữ viết Chăm ở An Giang” do GSTS Nguyễn Văn Khang chủ nhiệm, đã
được nghiệm thu đánh giá xuất sắc năm 2009; Nguyễn Đức Tồn với “Cảnh
huống và chính sách ngôn ngữ tại Liên bang Nga” (Tạp chí Ngôn ngữ, số
1&2 năm 2000).
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Theo Nguyễn Như Ý đã cho rằng: “ Toàn bộ các ngôn ngữ hoặc toàn
bộ các hình thức tồn tại của một ngôn ngữ có các quan hệ tương hỗ về mặt
lãnh thổ và xã hội, có sự tác động qua lại với nhau về mặt chức năng trong
phạm vi một vùng địa lý hoặc một thể thống nhất về chính trị - hành chính
nhất định” [87, tr.26]. Tác giả Nguyễn Văn Lợi trong “Một số vấn đề về chính
sách ngôn ngữ ở các quốc gia đa dân tộc”[43] cũng nêu quan điểm tương tự.
Tác giả của một số luận văn, luận án: Dương Thị Thanh Hoa [28], Nguyễn
Thị Vân [86],... lại cùng thống nhất đưa ra ý kiến: “CHNN chính là các chức
năng và các hình thức tồn tại của ngôn ngữ có liên quan chặt chẽ với các điều
kiện xã hội, kinh tế, văn hóa của đất nước”. Còn trong cuốn “ Mấy vẫn đề về
cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam – Thực trạng và triển vọng”,
Hoàng Văn Hành đưa ra cách hiểu CHNN một cách khái quát nhất: “ CHNN
là phạm trù khái niệm thuộc văn hóa tinh thần (hay là văn hóa phi vật thể) của
cộng đồng tộc người hay liên cộng đồng tộc người, định hình trong tiến trình
lịch sử lâu dài trên một vùng lãnh thổ (một quốc gia hay một khu vực) phản
ánh trạng thái tồn tại và các hình thái thể hiện sự hành chức của ngôn ngữ,
quan hệ giữa các ngôn ngữ về mặt cội nguồn và loại hình, sự tiếp xúc và tác
động qua lại giữa các ngôn ngữ với nhau...” [26, tr.7]... Còn Nguyễn Đức Tồn
lại khẳng định rõ: Nét nổi bật của cảnh huống được tập trung nghiên cứu theo
sự tác động của nhiều nhân tố xã hội trong đó phải kể đến số lượng người bản
ngữ, sự phân bố dân cư, chữ viết, truyền thống sử dụng ngôn ngữ, ý thức giác
ngộ dân tộc ngôn ngữ của người bản ngữ, nhu cầu xã hội dùng tiếng mẹ đẻ và
hiện tượng song ngữ hoặc đa ngữ của từng vùng [ 107, tr. 69- 70]
Hiện nay với sự phát triển của xã hội, tiếng Việt được coi là ngôn ngữ
chung cho các dân tộc. Trong hệ thống giáo dục từ bậc mầm non cho tới đại học,
tiếng Việt là công cụ để truyền thụ kiến thức và đồng thời là công cụ giao tiếp,
quản lý Nhà nước của các dân tộc trên lãnh thổ nước ta. Quá trình hội nhập quốc
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tế thì vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp giữa các dân tộc và các quốc gia
trên thế giới đang có những biến đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Tác động đó có ảnh
hưởng đến cảnh huống ngôn ngữ của các nước trong đó có Việt Nam.
Do vậy cảnh huống ngôn ngữ của một quốc gia thay đổi thì chính sách
ngôn ngữ của quốc gia ấy cũng thay đổi theo cho phù hợp. Do vậy việc
nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ là vấn đề rất quan trọng nhằm phục vụ cho
việc hoạch định chính sách ngôn ngữ đúng nhất.
3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Thông qua khảo sát, nghiên cứu “ Cảnh huống ngôn ngữ trên địa bàn
xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ”, góp phần vào tìm hiểu cảnh
huống ngôn ngữ ở địa bàn Sơn La cũng như ở khu vực Tây Bắc của tổ quốc
góp phần tìm hiểu về các nhân tố ngôn ngữ –xã hội tác động đến tình hình
ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số nói chung và tại từng vùng cụ thể nói riêng.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với những mục đích trên, luận văn xác định những nhiệm vụ sau:
1/ Hệ thống lý luận của ngôn ngữ học xã hội về cảnh huống ngôn ngữ
2/ Giới thiệu khái quát về xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
3/ Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái ở xã Mường
Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
4/ Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc Thái ở xã
Mường Bú huyện Mường La, tỉnh Sơn La
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp sau:
1) Phương pháp điều tra điền dã: Đề tài luận văn nghiên cứu liên quan
đến những đối tượng ở một địa bàn cụ thể, do vậy yêu cầu không thể thiếu đó
là phải khảo sát trực tiếp, tiến hành điều tra điền dã thực tế nhằm thu thập các
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tư liệu có liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ trên địa bàn. Phương pháp đầu
tiên cũng là phương pháp cơ sở cho toàn bộ luận văn. Việc xác định đối
tượng khảo sát, chuẩn bị đầy đủ phiếu khảo sát theo từng đối tượng, hướng
dẫn điền thông tin vào phiếu.
2) Phương pháp xử lí tư liệu: Qua việc thu thập thông tin chúng tôi tiếp
tục thống kê các thông tin về năng lực ngôn ngữ, đặc điểm giao tiếp, ý thức tự
giác tộc người… theo các tiêu chí thành phần dân tộc, giới tính độ tuổi…
Cuối cùng, chúng tôi tiến hành phân tích và so sánh các số liệu qua đó để làm
nổi bật cảnh huống ngôn ngữ trên địa bàn nghiên cứu.
3) Phương pháp thống kê: Đây là phương pháp được sử dụng để định
lượng các yếu tố có liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ, từ đó có cơ sở nhằm
rút ra các nhận xét về kết luận về hiện tượng được khảo sát.
4) Phương pháp miêu tả: Đây là phương pháp được sử dụng để miêu tả
hoàn cảnh sử dụng ngôn ngữ để thấy được sự chi phối của từng thông số cảnh
huống ngôn ngữ đến việc sử dụng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số ở
xã Mường Bú huyện Mường La tỉnh Sơn La.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn của chúng tôi tập trung xem xét cảnh huống ngôn ngữ trên
địa bàn xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh sơn La. Một xã thuộc 62 huyện
nghèo của cả nước, một tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn trong phát triển
kinh tế xã hội cũng như văn hóa, ngôn ngữ… Địa bàn xã Mường Bú mà
chúng tôi khảo sát là một xã rộng nhất, tập trung nhiều thành phần dân tộc,
đặc biệt là Thái, Mông, La Ha, Kinh…Tuy vậy, do hạn chế trong khuôn khổ
luận văn, chúng tôi không chọn đối tượng khảo sát là toàn địa bàn huyện
Mường La mà tập trung vào xem xét cảnh huống ngôn ngữ mà đi sâu là tình
hình sử dụng tiếng Thái (ngôn ngữ được sử dụng đặc trưng và nhiều nhất) tại
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xã Mường Bú – trực tiếp là bản Mường Bú và bản Văn Minh. Đối tượng mà
chúng tôi lựa chọn khảo sát là tình hình giáo dục trên địa bàn, chủ yếu là các
học sinh người Thái ở Mường Bú tại trường tiểu học Mường Bú, trường
THCS Mường Bú, trường THPT Mường Bú, qua đó để thấy được quá trình
phát triển của giáo dục đa ngữ, cũng như tìm ra giải pháp thích hợp cho giáo
dục đa ngữ trên địa bàn.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
Trên cơ sở lựa chọn những đối tượng khảo sát như trên, chúng tôi tiến
hành khảo sát theo những phạm vi chủ yếu sau:
1/ Khảo sát ý thức tự giác tộc người, năng lực ngôn ngữ, đặc điểm giao
tiếp ngôn ngữ trong gia đình và ngoài xã hội của người dân bản Mường Bú,
bản Văn Minh (hai bản điển hình nhất trong toàn xã).
2/ Khảo sát thực tế của ngôn ngữ dạy học trong nhà trường, khả năng
tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ của học sinh, thái độ ngôn ngữ của học sinh và
phụ huynh học sinh về vấn đề dạy học tiếng Việt và tiếng dân tộc hiện nay.
6. Đóng góp mới của luận văn
6.1. Về lí luận
Từ quá trình nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần làm rõ hơn những
vấn đề lí luận chung về cảnh huống ngôn ngữ vốn mới được nghiên cứu chủ
yếu ở nước ngoài, qua đó góp phần xây dựng chuyên ngành ngôn ngữ học xã
hội ở nước ta.
6.2. Về thực tiễn
Có thể nói luận văn của chúng tôi là công trình nghiên cứu đầu tiên
cách có hệ thống về trạng thái song ngữ Việt – Thái của người Thái ở huyện
Mường La, tỉnh Sơn La. Vì thế, lần đầu tiên các vấn đề về song ngữ xã hội
Việt – Thái được khảo sát tương đối toàn diện tại địa điểm tương đối đông
người Thái sinh sống là Sơn La. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được
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coi là những luận cứ có giá trị để Đảng và Nhà nước ta nói chung, Đảng và
chính quyền các cấp ở Sơn La nói riêng, góp phần giúp hoạch định chính sách
về ngôn ngữ - xã hội tại tỉnh Sơn La trong mối quan hệ với các địa phương
khác trong cả nước khi xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu lần thứ XII (2016 – 2020). Đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt nói
riêng là lĩnh vực văn hóa – giáo dục ở Sơn La.
7. Bố cục luận văn: Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Tài liệu tham
khảo, Phụ lục, luận văn có cấu trúc 3 chương:
Chương 1: Những cơ sở lí luận và một số vấn đề liên quan đến luận văn
Chương 2: Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái ở xã Mường
Bú huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Chương 3 : Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc Thái ở xã
Mường Bú huyện Mường La, tỉnh Sơn La
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ
1.1.1. Khái niệm “cảnh huống ngôn ngữ”
Như đã đề cập ở trên, chính sách ngôn ngữ là vấn đề rất quan trọng và
cấp thiết của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc gia đa dân tộc, đa
ngôn ngữ. Tuy nhiên, việc đề ra chính sách ngôn ngữ cần phải sát thực với
tình hình thực tế và có sự cân nhắc rất thận trọng phù hợp với hoàn cảnh của
quốc gia đó. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về chính sách ngôn ngữ
nói chung và cảnh huống ngôn ngữ nói riêng. Sau quá trình nghiên cứu, đa số
các tác giả đều đưa ra những quan niệm của mình về cảnh huống ngôn ngữ.
Có thể điểm một số công trình sau: V.YU.Mikhalchenco với những vấn đề
dân tộc – ngôn ngữ ở liên bang Nga: cảnh huống ngôn ngữ và chính sách
ngôn ngữ // cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở các quốc da đa dân tộc;
Nguyễn Đức Tồn vở cảnh huống và chính sách ở liên bang Nga; Nguyễn Văn
Lợi với Một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ ở các quốc gia đa dân tộc….
Đặc biệt, Nguyễn Đức Tồn trong bài nghiên cứu của mình có dẫn ra ý kiến
của V.YU.Mikhalchenco như sau: “Cảnh huống ngôn ngữ là sự phân bổ được
hình thành trong một thời gian dài trên một lãnh thổ nhất định những hình
thức tồn tại khác nhau (ngôn ngữ văn học, khẩu ngữ, các phương ngữ) và
những hình thức thể hiện khác nhau (nói và viết) của các ngôn ngữ đang hành
chức trên lãnh thổ này”.
Còn theo tác giả Nguyễn Văn Lợi trong “Một số vấn đề chính sách
ngôn ngữ ở các quốc gia đa dân tộc” nêu quan điểm như sau: “Cảnh huống
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ngôn ngữ là toàn bộ các hình thái tồn tại (bao gồm các phong cách) của một
ngôn ngữ, hay toàn bộ các ngôn ngữ trong mối quan hệ tương hỗ về lãnh thổ
- xã hội và sự tương tác về mặt chức năng, trong giới hạn của một khu vực
địa lí, hay một lãnh thổ hành chính – chính trị nhất định”. Mặc dù hai tác giả
có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều có những nội hàm của hai quan niệm
này đều là như nhau.
Qua đó chúng ta có thể xem đấy là một số quan điểm nghiên cứu chính
về cảnh huống ngôn ngữ. Có thể nói: Cảnh huống ngôn ngữ là một khái niệm
quan trọng trong ngôn ngữ xã hội học và có liên quan trực tiếp đối với chính
sách ngôn ngữ. Hay nói cách khác, chính sách ngôn ngữ có mối quan hệ biện
chứng với cảnh huống ngôn ngữ. Tuy nhiên, để có cách nhìn nhận đúng về
cảnh huống ngôn ngữ thì cần phải xem xét trên nhiều khía cạch khác nhau,
trong đó có các nhân tố hình thành nên cảnh huống ngôn ngữ.
1.1.2. Các nhân tố hình thành cảnh huống ngôn ngữ
Cảnh huống ngôn ngữ của một quốc được hình thành trong một quá
trình lâu dài. Trong quá trình hình thành cảnh huống ngôn ngữ chịu sự tác
động của rất nhiều các nhân tố khác nhau. Theo V.YU.Mikhalchenco, các
nhân tố hình thành nên cảnh huống ngôn ngữ là:
1/ Các nhân tố dân tộc – nhân khẩu: thành phần dân tộc của cư dân
trong một khu vực, cách cư trú của những người thuộc các dân tộc khác nhau,
sự phân hóa xã hội, trình độ học vấn của họ,
2/ Các nhân tố ngôn ngữ học: Trạng thái cấu trúc và chức năng của một
ngôn ngữ: trong ngôn ngữ này lại có các phong cách chức năng, hệ thống
thuật ngữ truyền thống chữ viết…
3/ Các nhân tố vật chất: có các cuốn từ điển, sách hội thoại tài liệu, giáo
viên, hệ thống lớp học ngôn ngữ…
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4/ Các nhân tố con người: những định hướng có giá trị của người bản
ngữ, tri năng ngôn ngữ, sự sàng lọc ngôn ngữ mới của họ… Hay như
T.B.Kjuchkova thì lại cho rằng: cảnh huống ngôn ngữ là một hiện tượng phức
tạp gồm nhiều tầng bậc, gồm các thông số chủ quan và khách quan.
“ Cảnh huống ngôn ngữ là sự phân bố đã được hình thành trong suốt
thời gian dài trên một lãnh thổ nhất định, những hình thức tồn tại khác nhau
(ngôn ngữ văn học, khẩu ngữ, các phương ngữ) và những hình thức thể hiện
khác nhau (nói và viết) của các ngôn ngữ đang hành chức lãnh thổ này [Dẫn
theo 43,tr.4].
1.1.3. Phân loại cảnh huống ngôn ngữ
Trên cơ sở nhân tố hình thành, cảnh huống ngôn ngữ được phân loại:
1. Dựa theo số lượng ngôn ngữ: Trên một khu vực, số lượng các ngôn
ngữ được sử dụng có thể chia cảnh huống ngôn ngữ là : cảnh huống ngôn ngữ
một thành tố và cảnh huống ngôn ngữ đa thành tố.
2. Dựa theo tiêu chí định chất:
- Dựa theo tiêu chí định chất 1: Có thể phân chia thành: quốc gia có
cảnh huống ngôn ngữ đơn ngữ (chỉ có một ngôn ngữ với các biến thể của
ngôn ngữ này) và quốc gia có cảnh huống ngôn ngữ đa ngữ (từ hai ngôn ngữ
trở lên).
- Theo tiêu chí định chất 2: Có thể xét theo hai tiêu chí nhỏ:
a. Xét theo hệ cội nguồn: các quốc gia đa ngữ có thể chia thành: cảnh
huống ngôn ngữ đồng nguồn và cảnh huống ngôn ngữ phi đồng nguồn.
b. Xét theo loại hình nhỏ: các quốc gia đa ngữ có thể chia thành: cảnh
huống ngôn ngữ đồng hình và cảnh huống ngôn ngữ phi đồng hình.
- Theo tiêu chí định chất 3: Tiêu chí năng lực giao tiếp của ngôn ngữ:
có thể chia cảnh huống ngôn ngữ ra thành: cảnh huống ngôn ngữ cân bằng
(trong đó ngôn ngữ có chức năng giao tiếp ngang bằng nhau) và cảnh huống
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ngôn ngữ phi cân bằng (khi các ngôn ngữ có năng lực giao tiếp không ngang
bằng nhau).
- Theo tiêu chí thứ 4 có thể chia cảnh huống ngôn ngữ thành: cảnh
huống ngôn ngữ cội ngồn (ngôn ngữ nổi trội là ngôn ngữ bản địa) và cảnh
huống ngôn ngữ ngoại ngôn (ngôn ngữ nổi trội là tiếng nước ngoài).
1.1.4. Một số vấn đề về đa ngữ xã hội
1.1.4.1. Khái niệm song ngữ và đa ngữ
a. Song ngữ: Theo Nguyễn Văng Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội ”
thì “Song ngữ, theo cách hiểu chung nhất, là hiện tượng sử dụng 2 hay trên 2
ngôn ngữ của người song ngữ trong xã hội đa ngữ” [25, tr.29]. Đồng thời với
việc làm rõ khái niệm này, chúng tôi cũng nêu ra một số khái niệm liên quan
đến song ngữ.
Người song ngữ: là người có khả năng sử dụng một cách thuần thục
biết 2 hoặc trên 2 ngôn ngữ hoàn toàn như nhau. Tuy vậy, việc sử dụng thuần
thục 2 ngôn ngữ của một người song ngữ là không hề đơn giản. Do vậy,
người song ngữ được chia thành 2 loại lớn: song ngữ hoàn toàn và song ngữ
bộ phận: 1/ Song ngữ hoàn toàn là khả năng nắm một cách chủ động tự do
như nhau 2 ngôn ngữ đến mức có thể tư duy trực tiếp bằng từng ngôn ngữ
mà không cần dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác – song ngữ lí
tưởng, 2/ Song ngữ bộ phận (song ngữ không hoàn toàn, song ngữ có điều
kiện) là trong một phạm vi cơ bản, người sử dụng có thể trình bày được ý
nghĩ của mình mà người khác hiểu được, thụ cảm được, đồng thời lại có thể
hiểu được điều người khác trình bày bằng ngôn ngữ đó. Đấy là hiện tượng
song ngữ phổ biến.
Song ngữ xã hội: Thông thường người ta chỉ nghĩ đến song ngữ cá
nhân còn song ngữ xã hội đây là khái niệm chưa được quan tâm xứng đáng
bởi vì chỉ trong xã hội thì cá nhân mới tiến hành giao tiếp song ngữ được. Tuy
12

nhiên khi lí giải hiện tượng song ngữ xã hội, chúng ta cần phải dựa trên 3
phương diện là: tính khu vực, tính dân tộc, tính chức năng.
Tiếng mẹ đẻ: Theo tổ chức giáo dục văn hóa và văn học Liên hợp quốc
thì tiếng mẹ đẻ “là ngôn ngữ mà con người học được trong những năm đầu
đời của mình và trở thành công cụ tư duy và truyền thống tự nhiên”. Như
vậy, có thể hiểu tiếng mẹ đẻ là thứ tiếng đầu tiên mà trẻ học nói chứ không
nhất thiết phải là thứ tiếng mà cha mẹ dùng để giao tiếp.
Giao thoa (ngôn ngữ ) là hiện tượng lệch chuẩn của một ngôn ngữ nào
đó trong lời nói của những người biết từ hai ngôn ngữ trở lên.
b. Đa ngữ: Trong quá trình phát triển của lịch sử loài người, xu thế
quốc tế hóa mở ra mối quan hệ đa dạng. Do vậy số người biết nhiều ngôn ngữ
(đa ngữ) tăng lên đáng kể. Thuật ngữ đa ngữ cũng chính thức được sử dụng
rộng rãi, phổ biến hơn trước.
Đề cập đến vấn đề này, Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã
hội” cho rằng: “Đa ngữ không chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ học thuần túy
mà nó có liên quan đến cả vấn đề chính trị - xã hội mang tính nhà nước ở các
quốc gia nói chung và đặc biệt ở các quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ nói
riêng” [24, tr.66].
Qua đó, chúng ta có thể thấy hiện nay hiện tượng song ngữ và đa ngữ
diễn ra phổ biến ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Hai khái niệm này tồn
tại độc lập nhưng cách gọi song ngữ và đa ngữ dễ dàng luân chuyển cho
nhau khi sử dụng. Nói cách khác khi sử dụng song ngữ đã bao hàm đa ngữ
và ngược lại.
1.1.4.2. Song thể ngữ, đa thể ngữ
Theo Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội” thì “Song thể
ngữ, thuật ngữ dùng để chỉ trong một cộng đồng xã hội sử dụng tương đối ổn
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định và lâu dài 2 hoặc trên 2 biến thể ngôn ngữ có chức năng khác nhau và
điều quan trọng là, các chức năng đó được xã hội công nhận ” [26, tr.94].
Như vậy tác giả đã khẳng định “hai dạng của ngôn ngữ cùng tồn tại
trong toàn bộ một cộng đồng nói năng và mỗi dạng có vai trò nhất định”
chính là song thể ngữ. Ban đầu, thuật ngữ “song thể ngữ” được dùng để chỉ
giới hạn trong một phạm vi xã hội thừa nhận 2 ngôn ngữ cùng được sử dụng
và giữa chúng có sự phân bố về chức năng. Trên cơ sở đó khái niệm song thể
ngữ đã chuyển sang một giới hạn mới là đa thể ngữ (trên 2 ngôn ngữ). Tuy
nhiên việc sử dụng “song” đã bao hàm “đa” ở trong đó.
Như vậy, “các biến thể ngôn ngữ được sử dụng trong một trường hợp
song ngữ sẽ bao gồm cả các ngôn ngữ và các phương ngữ cùng tồn tại lâu
dài trong một cộng đồng xã hội và có sự phân bố chức năng sử dụng chúng”
[24, tr.91]. Tóm lại, đây là hai khái niệm chúng bao hàm nhau. Các thuật ngữ
này dùng để chỉ sự tồn tại ổn định và lâu dài của hai hoặc trên hai biên thể
ngôn ngữ trong một cộng đồng xã hội và chúng được phân bố chức năng
(trong xã hội).
1.1.4.3. Hệ quả của trạng thái đa ngữ xã hội
Trạng thái đa ngữ xã hội thường dẫn đến một số hệ quả chính như sau:
a. Sự pha tạp ngôn ngữ
Theo tác giả Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội” thì, sự pha
tạp ngôn ngữ sự lai tạp của ngôn ngữ hay ngôn ngữ lai tạp và nó “ra đời như là
“biến dạng” của sự tiếp xúc ngôn ngữ và là biến thể của Lingua Franca”
[24,tr.68]. Lingua Franca được UNESCO định nghĩa là “một thứ ngôn ngữ được
dùng theo thói quen của những người có tiếng mẹ đẻ khác nhau, nhằm làm dễ
dàng trong giao tiếp giữa họ”. Như vậy sự tiếp xúc ngôn ngữ đã xảy ra hiện
tượng pha tạp ngôn ngữ. Có rất nhiều ý kiến cho rằng sự pha tạp đó rất nguy
hiểm cho người sử dụng và có thể làm hỏng ngôn ngữ đồng thời cũng làm rối
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ren cho cả công việc nghiên cứu ngôn ngữ. Tuy vậy nhiều nhà nghiên cứu lại chỉ
rõ sự pha tạp đó có tầm ảnh hưởng khá quan trọng trong đời sống giao tiếp cũng
như trong lĩnh vực nghiên cứu về ngôn ngữ.
Sự pha tạp ngôn ngữ diễn ra theo 2 quá trình là Pidgins và Creoles:
Pidgins ra đời ở thời kì có sự tiếp xúc ngôn ngữ giữa các thương nhân
và cư dân ở Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương. Chính do sự bất đồng
ngôn ngữ giữa các tộc người này đã là nguyên nhân nảy sinh hiện tượng
Pidgins. Đặc điểm chủ yếu của Pidgins là: 1/ Số lượng tử vong ít ỏi, đơn giản.
Vốn từ vực này được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở hệ thống từ vực của
tiếng Anh, tiếng Pháp… và tiếng người bản ngữ. Các từ ngữ của ngôn ngữ cơ
sở khi trở thành từ ngữ của Pidgins đều được đọc “bồi” dựa trên cách đọc
nguyên nghĩa. 2/ Và kết cấu ngữ pháp đơn giản ( thường bỏ đi sự kết hợp
giống, số, cách).
Với những đặc điểm trên, Pidgnis không có khả năng đảm nhiệm được
chức năng giao tiếp hoàn hảo mà chỉ được sử dụng ở phạm vi giao tiếp rất hạn
hẹp. Tuy nhiên phần đông ý kiến cho rằng Pidgnis không phải là ngôn ngữ
bản địa, không phải ngôn ngữ thực dân, không phải ngôn ngữ giao tiếp cho
nên chưa phải là ngôn ngữ. Nếu như Pidgnis chưa được công nhận là ngôn
ngữ và chỉ được dùng trong phạm vi rất hẹp thì Creoles được thừa nhận là
bước phát triển thứ 2 của Pidgnis và trở thành ngôn ngữ với chức năng và
phạm vi giao tiếp khá rộng.
Như vậy sự pha tạp ngôn ngữ diễn ra theo hai quá trình. Quá trình
Pidgnis là quá trình diễn ra sự tiếp xúc ngôn ngữ để tạo ra một thứ ngôn ngữ
mới nhưng chưa được hoạt động như một ngôn ngữ. Quá trình Creoles là quá
trình thứ tiếng pha tạp sử dụng như một ngôn ngữ.
b.Vay mượn ngôn ngữ
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Vay mượn là hiện tượng phổ biến, nó là hệ quả của quá trình tiếp xúc
ngôn ngữ, bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gián tiếp. Vay mượn ngôn
ngữ thường là do “thiếu”, tức là ngôn ngữ đi vay tiếp nhận một yếu tố của
ngôn ngữ học xã hội khác. Theo tác giả Nguyễn Văn Khang (2006) cho rằng
vay mượn diễn ra không chỉ khi “thiếu” mà ngay cả khi “ có rồi” vẫn đi vay.
Ví dụ: Trong lĩnh vực từ vựng, khi tiếp xúc với người Thái, chúng tôi thấy
xuất hiện rất nhiều những câu nói có vay mượn tiếng Việt hoặc ngược lại,
kiểu như: Tiếng Việt có các từ bà, mẹ để xưng hô nhưng một số người kinh
(Việt) ở bản Mường Bú – xã Mường Bú thì người Kinh lại thường vay mượn
từ Êm (tức là cách gọi kính trọng có nghĩa là “bà, mẹ” của người Thái) để
xưng hô với người gia lớn tuổi mẹ, tuổi bà mình… Ví dụ: “Mời Êm sang nhà
con ăn cơm” – mời bà sang nhà con ăn cơm.
Ví dụ: Trong giao tiếp, các cá nhân song ngữ nhiều khi rất thích sử
dụng vay mượn mang tính lâm thời – điều mà người ta gọi là hiện tượng trộn
mã hiện nay.
Ví dụ: Tôi cho thằng ấy Nex rồi “ nex” ở đây được hiểu là “chia tay
rồi” )
Ví dụ: Tối này qua nhà tớ nhé?
- Ok (sự đồng ý của người nghe).
c. Hiện tượng trộn mã
Những tình huống giao tiếp diễn ra rất đa dạng. Trong một số tình
huống nhất định, đòi hỏi người nói phải có khả năng và vốn từ vựng phong
phú. Nhiều khi với nhiều khái niệm tương đối phức tạp, khó nhớ của dân tộc
nào đó khi chuyển sang tiếng Việt với sự giải thích của đối tượng là “cho đơn
giản hơn”, “cho phù hợp hơn”. Sự hạn chế này xuất hiện ở những người có
thời gian tiếp xúc với các ngôn ngữ khác nên có thể đã quên đi ít nhiều các từ
ít dùng đến ở địa phương.
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Thói quen trong sinh hoạt hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng
trong sự trộn mã. Quá trình sinh sống cộng cư sử dụng một kiểu ngôn ngữ pha
trộn giữa tiếng Việt và tiếng Thái đã lâu, tạo thành một thói quen. Sự trộn mã
nhìn từ góc độ này tương đối phức tạp, do yếu tố được chọn để trộn hầu như
không theo một quy luật nào cả. Sự trộn mã còn diễn ra khi người nghe hoặc
người nói sợ người đối thoại với không hiểu hết ý nghĩa các phát ngôn của
mình. Trường hợp này thường xảy ra khi người Thái nói tiếng Việt với người
Thái hoặc người Thái nói chuyện với người kinh (Việt). Ví dụ:
A: Êm đi chợ mua gì đấy? (Mẹ đi chợ mua gì đấy)
B: Êm sự hở lan chìa giáo khoa (Mẹ - bà mua vở viết cho cháu), được
dùng một cách rất tự nhiên khi người Thái nói chuyện với người Thái, và
cũng thường xảy ra khi người Thái nói chuyện với người Kinh (biết tiếng
Thái – do sống đan xen trong cộng đồng người Thái).
d. Hiện tượng chuyển mã
Sự chuyển mã trong trường hợp chúng tôi đang nghiên cứu là hiện
tượng chuyển đổi qua lại giữa tiếng Việt và tiếng Thái trong giao tiếp của
người Thái. Một cá nhân song ngữ đang sử dụng một mã ngôn ngữ nào đó có
thể chuyển sang mã ngôn ngữ khác tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp. Gal
cho rằng chuyển mã là chiến lược hội thoại dùng để xây dựng, vạch ra hoặc
phá vỡ rào chắn hoặc các quan hệ tương tác với quyền lợi và nghĩa vụ (Dẫn
theo Nguyễn Văn Khang, 1999, tr.224). Như vậy, chuyển mã là một hiện
tượng sử dụng ngôn ngữ gắn với động cơ của người nói. Chuyển mã là hiện
tượng phức tạp, vì thế ở đây chúng tôi chỉ dừng lại ở việc xác định những yếu
tố thúc đẩy sự chuyển mã và ảnh hưởng của sự chuyển mã đến tình hình song
ngữ tại bàn nghiên cứu. Sự chuyển mã Việt – Thái tại Mường Bú của người
Thái có những động cơ khác nhau, trong đó có những trường hợp hội tụ nhiều
động cơ. Chẳng hạn: 1/ Chuyển mã để giữ bí mật nội dung giao tiếp, 2/
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Chuyển mã nhằm tác động tâm lý đối tượng, 3/ Chuyển mã để trích dẫn, nhắc
lại lời người khác, 4/ Chuyển mã nhằm thay đổi đề tài hội thoại, 5/ Chuyển
mã để chuyển đổi phong cách, 6/ Chuyển mã để đảm bảo chất lượng giao tiếp,
7/ Chuyển mã để chiếm ưu thế giao tiếp. Trường hợp này xảy ra khi hai người
thuộc hai dân tộc khác nhau. Ví dụ, một số người Thái thông thạo tiếng Thái
thường dùng tiếng Thái để giao tiếp với người Kinh (biết tiếng Thái) vì người
Thái mong muốn ngôn ngữ của mình được sử dụng trong hội thoại chung, vì
thế họ cố ý chọn mã ngôn ngữ của mình để áp dụng Kinh (Việt) nói theo.
Việc nghiên cứu các hiện tượng chọn mã, trộn mã, chuyển mã có thể sẽ giúp
cho làm nổi bật tình hình giao tiếp song ngữ tại các khu vực song ngữ Việt –
Thái ở Sơn La nói chung và ở Mường Bú nói riêng.
1.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
1.2.1. Khái quát về tỉnh Sơn La
1.2.1.1 Khái quát chung về địa lí, kinh tế xã hội Sơn La
Theo tác giả Nguyễn Quí trong “Tỉnh Sơn La 110 năm (1895 – 2005)”
đã chỉ rõ:
* Điều kiện địa lí tự nhiên:
Vị trí địa lí: Sơn La là tỉnh miền núi ở phía Tây Bắc Việt Nam, toàn
tỉnh có diện tích tự nhiên 14.125 Km2 chiếm 4,27% tổng diện tích cả nước,
đứng thứ 3 trong số 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Tọa độ địa lí: 20 o39’ –
22o02’ vĩ độ Bặc và 103o11’ – 105o02’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp các tỉnh
Yên Bái, Lao Cai, phía Đông giáp các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, phía Tây giáp
với tỉnh Điện Biên, Lai Châu phía Nam giáp với tỉnh Thanh Hóa và nước
CHDCND Lào, có chung đường biên giới Việt – Lào dài 250 km, có chiều dài
giáp ranh với các tỉnh khác là 628 km. Thành phố Sơn La cách thủ đô hà nội
320 km về phía tây bắc. Hiện nay tỉnh Sơn La có 11 huyện và 1 thành phố.

18

Đặc điểm địa hình: Địa hình của tỉnh Sơn La được chia thành nhiều
vùng đất có sinh thái khác nhau. Tỉnh có hai cao nguyên lớn là cao nguyên
Mộc Châu và cao nguyên Nà Sản. Cao nguyên Mộc Châu có độ cao trung
bình 1.050m so với mức nước biển, mang đặc trưng của khí hậu cận ôn đơn,
đất đai màu mỡ phi nhiêu, thuận lợi cho phát triển cây chè, cây ăn quả và
chăn nuôi bò sữa. Đây có thể coi là Đà Lạt thứ hai của cả nước có tiềm năng
cho phát triển du lịch...
Khí hậu: Sơn La có khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi, mùa đông lại
khô, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. Địa hình bị chia cắt sâu và mạnh, hình
thành nhiều tiểu vùng khí hậu cho phép phát triển một nên sản xuất nông lâm nghiệp phong phú điển hình như cao nguyên Mộc Châu và dọc sông Đà
với rừng nhiệt đới quanh năm.
Khí hậu Sơn La chia làm hai mùa rõ rệt đó là mùa khô và mùa mưa
nhiệt độ trung bình là 21,4 C (trung bình tháng cao nhất là 27 C, tháng thấp
nhất là 16 C). Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.200 – 1.600mm, độ ẩm
không khí bình quân là 81%.
* Dân số và trình độ dân trí:
Dân số ở Sơn La: Dân số ở Sơn La tính đến 1 tháng 4 năm 2015 là
khoảng 1.195.107 người. Mật độ dân số Sơn La tính đến thời điểm năm 2015
là 80 người/km2.
Trải qua quá trình lịch sử lâu dài từ thời kỳ đồ đá cũ đến nay, theo kết
quả điều tra dân số tính đến thời điểm năm 2015, tỉnh Sơn La có 12 dân tộc
anh em chung sống, trong đó người Thái chiếm 54% số dân toàn tỉnh, đóng
một vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa của cộng động thật sự đã và
đang giữ vị trí trung tâm đoàn kết các thành phần dân tộc khác, tập trung đông
nhất ở Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La (70%). Tiếp đến là người Kinh
(18%), người Mông (12%), người Thái (8,4%), người Dao (2,5%), người Khơ
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Mú, người Xinh Mun và 5 dân tộc khác là Kháng, La Ha, Lao, Tày, Hoa sống
rải rác trên khắp lãnh thổ của tỉnh.
Trình độ dân trí: Tính đến năm 2002, đã phổ cập giáo dục tiểu học cho
11/11 huyện, thị, 201/201 xã, phường, tỷ lệ người biết chữ chiếm 70,8%. Số
thầy thuốc có 2.475 người, bình quân y, bác sỹ là 36 người/1 vạn dân.
* Tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên đất: Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.405,500 ha, trong đó
đất đang sử dụng là 702,800 ha, chiếm 51% diện tích đất tự nhiên. Đất chưa
sử dụng và sông, suối còn rất lớn: 702,700 ha, chiếm 49% diện tích đất tự
nhiên. Khi công trình thủy điện Sơn La hoàn thành sẽ thêm khoảng 25.000 ha
mặt nước hồ, là tiền đề để Sơn La phát triển mạnh nuôi trồng và khai thác
thủy sản.
Tài nguyên rừng: Diện tích đất lâm nghiệp chiếm 73% tổng diện tích
tự nhiên của tỉnh, đất đai phù hợp với nhiều loại cây, có điều kiện xây dựng
hệ thống rừng phòng hộ và tạo các vùng rừng kinh tế hàng hóa có giá trị cao.
Rừng Sơn La có nhiều loại động, thực vật quý hiếm và các khu rừng đặc dụng
có giá trị nghiên cứu khoa học và phục vụ du lịch sinh thái trong tương lai.
Diện tích rừng của tỉnh có 357.000 ha, trong đó rừng trồng là 25.650 ha.
Tài nguyên khoáng sản: Sơn La có trên 50 mỏ và điểm khoáng sản,
trong đó có những mỏ quý như niken, đồng ở bản phúc – Mường Khoa
(Mường La), than Suối Báng (Mộc Châu), than (Quỳnh Nhai) và những
khoáng sản quý khác như vàng, thủy ngân, sắt có thể khai thác, phát triển công
nghiệp khai khoáng trong tương lai gần. Đặc biệt với nguồn đá vôi đất sét, cao
lanh trữ lượng lớn, cho phép tỉnh phát triển một số ngành sản xuất vật liệu như
xi măng, cát đá gạch chất lượng cao. Nhìn chung các điểm mỏ và khoáng sản
của Sơn La đến nay vẫn chưa được khảo sát, đánh giá một cách đầy đủ.
* Tiềm năng kinh tế:
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Những lĩnh vực kinh tế lợi thế: Nằm ở vị trí đầu nguồn của hai con
sông lớn: sông Đà và sông Mã, Sơn La không chỉ là địa bàn phòng hộ xung
yếu cho vùng đồng bằng Bắc Bộ và hai công trình thủy điện lớn nhất cả nước,
mà còn là địa bàn có tiềm năng, lợi thế để phát triển rừng nguyên liệu với quy
mô trên 20 vạn ha, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản và
sản xuất giấy, bột giấy.
Ngoài tiềm năng phát triển một số cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn
nuôi gia súc ăn cỏ, phát triển rừng nguyên liệu, Sơn La có nhiều lợi thế nhiều
loại cây, con khác có giá trị kinh tế cao như dâu, tằm, cà phê, rau sạch, hoa...
Mỗi năm thu hoạch 18 – 20 vạn tấn ngô và đỗ tương chủ yếu dùng để chế
biến thức ăn chăn nuôi.
Tiềm năng du lịch: Công trình thủy điện Sơn La tạo tiềm năng mới để
Sơn La hội nhập kinh tế thị trường cùng với cả nước, hình thành, mở rộng và
phát triển thêm hệ thống các dịch vụ. Sơn La được thiên nhiên ưu đãi với
những vùng sinh thái đa dạng, cao nguyên Mộc Châu, vùng đất có tiểu khí
hậu cận ôn đới, cùng với các di tích lịch sử, hang động kỳ thú, vùng hồ sông
Đà có phong cảnh sơn thủy hữu tình với 12 dân tộc cùng chung sống, mỗi dân
tộc đều có những sắc thái, những phong tục tập quán, nếp sống khác nhau –
đây là những tiềm năng lớn để phát triển triển du lịch.
1.2.1.2. Giới thiệu chung về các dân tộc ở Sơn La
Từ thuở Hùng Vương dựng nước, Sơn La thuộc bộ Tân Hưng là 1 trong
15 bộ của nước Văn Lang. Riêng tên “Sơn La” xuất hiện đầu tiên vào giữa thế
kỷ XVIII dưới thời Lê – Trịnh. Kết quả của những cuộc di cư từ những vùng
khác nhau đến và vào những thời gian khác nhau của lịch sử đã tạo nên cộng
đồng các dân tộc cùng sinh sống trên quê hương Sơn La với tình đoàn kết yêu
thương đùm bọc nhau, một lòng xây dựng quê hương và bảo vệ biên cương
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thiêng liêng của Tổ quốc đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền
thống đậm đà bản sắc dân tộc mình.
Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi xin lược giới thiệu một số
nét chủ yếu nhất, khái quát nhất về một số dân tộc ở Sơn La.
Dân tộc Thái: Dân tộc Thái là dân tộc đông nhất ở tỉnh Sơn La, chiếm
trên 54% dân số của tỉnh. Người Thái có mặt ở Sơn La từ rất sớm, bao gồm
hai ngành là Thái đen (Tay đăm) và Thái trắng (Tay đón). Người Thái có đời
sống văn hóa rất đặc sắc – Là đặc trưng của văn hóa vùng Tây Bắc, có tiếng
nói, chữ viết riêng. Trong sinh hoạt văn hóa dân gian đồng bào Thái có rất
nhiều lễ hội: Lễ xên bản – xên mường, lễ hội cầu mưa, lễ Kin pang then, Xên
lảu nó, Tết xíp xí,… Về văn học nghệ thuật người thái có kho tàng truyện cổ
dân gian, truyện thơ, ca dao dân ca,… với những tác phẩm nổi tiếng như: “
Xống chụ xon xao”, “Khun Lu nang Ủa”… Đồng bào Thái rất yêu thích văn
nghệ đặc biệt là Khắp và Xòe. Điệu múa xòe, múa sạp là đặc sản của đồng
bào Thái, được cả nước biết đến.
Dân tộc Kinh: Dân tộc Kinh (Việt) từ buổi sơ khai của nước Việt Nam
đã định cư ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong tiến trình lịch sử, người Việt là
hạt nhân thu hút và đoàn kết các dân tộc anh em xây dựng và bảo vệ đất nước.
Dân tộc kinh ở Sơn La là dân tộc đông thứ hai, chiếm 18% dân số của tỉnh.
Dân tộc kinh thường cư trú tập trung ở phố xá, ở ven đường quốc lộ và ở các
nông trường. Tiếng Kinh (tiếng Việt) thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm ngôn ngữ
Việt - Thái. Đồng bào Kinh ở Sơn La sinh sống xen kẽ với các dân tộc bản địa
Sơn La, đã nhanh chóng hòa nhập trong lao động sản xuất, giao lưu văn hóa,
đoàn kết tạo ra sự gắn bó, hòa nhập cùng xây dựng quê hương Sơn La ngày
càng giàu đẹp.
Dân tộc Mông: Dân tộc Mông có mặt hầu khắp ở tất cả các huyện trong
tỉnh, họ thường cư trú ở trên núi cao và ở dọc biên giới. Dân Số đông thứ ba,
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chiếm khoảng 12% dân số toàn tỉnh. Đồng bào Mông Sơn La gồm 3 ngành
chủ yếu là Mông trắng (Môngzđơưz), Mông đen (Môngz đuz), và Mông đỏ
(Môngz siz). Tiếng Mông thuộc ngữ hệ Nam Á nhóm ngôn ngữ Mông – Dao.
Người Mông có tập quán du canh du cư, nguồn sống chính là làm nương rẫy,
trồng ngô, lúa, lúa mạch, có nơi làm ruộng bậc thang...
1.2.1.3 Giới thiệu chung về các ngôn ngữ ở Sơn La
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của xã hội loài
người. Mỗi một dân tộc khác nhau có những hình thức giao tiếp khác nhau.
Sơn La có 12 dân tộc sinh sống. Điều này đồng nghĩa với việc có 12 ngôn ngữ
cùng tồn tại bên cạnh ngôn ngữ chung thống nhất là ngôn ngữ quốc gia –
tiếng Việt. Với tư cách là ngôn ngữ quốc gia, tiếng Việt ( tiếng phổ thông) là
ngôn ngữ chính thức được sử dụng một cách rộng rãi, bắt buộc trong các nhà
trường, các tổ chức hành chính và trên tất cả các phương tiện thông tin đại
chúng của cả nước nói chung và ở Sơn La nói riêng. Do vậy tất cả các dân tộc
anh em ở Sơn La đều có quyền lợi và nghĩa vụ được học tiếng phổ thông. Hệ
thống các trường lớp ngày càng được mở rộng nhằm đưa tiếng Việt đến từng
người dân. Bên cạnh đó mỗi dân tộc lại có hệ thống tiếng nói và chữ viết
riêng. Ở Sơn La hiện nay có rất nhiều các dân tộc có tiếng nói và chữ viết
riêng của mình như: dân tộc Mông, Thái, Mường, Dao, Xinh Mun…Trong
đó, người Thái là dân tộc có số dân đông nhất. Về mặt lý thuyết thì có thể coi
tiếng Thái là ngôn ngữ vùng của các dân tộc trong tỉnh (chiếm trên 70%).
Nhóm ngôn ngữ Thái, có chữ viết riêng. Một thời, chữ Thái – dưới ảnh hưởng
của chính sách khuyến dân tộc ngữ, đã được dùng để viết sách, làm thơ, giảng
dạy trong nhà trường vùng miền núi trước kia. Thế nhưng do một số lí do nên
hiện nay quá trình này không được tiếp tục nữa. Tuy nhiên thì ngôn ngữ của
người Thái vẫn được sử dụng rỗng rãi nhất trong toàn tỉnh. Tiếng Mông chỉ
được sử dụng chủ yếu ở những vùng như Mường La, Mộc Châu, Thuận Châu,
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tiếng Thái được sử dụng tập trung chính ở huyện Mộc Châu, Phù Yên,
Mường La.. nơi tập trung số lượng một dân tộc nhiều nhất. Có thể nói hầu hết
các dân tộc sinh sống ở Sơn La đều có tiếng nói riêng phản ánh tâm tư, con
người họ. Tuy nhiên cũng có một số dân tộc mượn ngôn ngữ của dân tộc khác
để làm ngôn ngữ chính của mình. Ngoài ra còn có một số dân tộc như Mường,
Dao… chưa có hệ thống văn tự riêng. Hiên nay tất cả các dân tộc sử dụng
ngôn ngữ mẹ đẻ là ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày ở gia đình và sử dụng
tiếng phổ thông là ngôn ngữ giao tiếp trong cộng đồng và ngoài xã hội. Tiếng
Việt đã trở thành ngôn ngữ chính. Với chính sách bảo tồn và phát triển ngôn
ngữ các dân tộc thiểu số ở Sơn La hiện nay việc học ngôn ngữ dân tộc đang
được chú ý và quan tâm thích đáng. Giáo viên trong các nhà trường được học
và sử dụng thành thạo tiếng dân tộc để góp phần kéo gần khoảng cách trong
việc học ngôn ngữ phổ thông. Như vậy có thể khẳng định: Với đặc điểm sống
xen cư nên hiện tượng song ngữ, đa ngữ là hiện tượng phổ biến ở Sơn La hiện
nay và Mường Bú – Mường La cũng không ngoại lệ.
1.2.1.4. Một số vấn đề về tiếng Thái liên quan đến đề tài nghiên cứu:
Tiếng nói dân tộc Thái thuộc hệ ngôn ngữ Thái. Tiếng nói của người
Thái nước ta rất gần với tiếng nói của người Thái Lan, người Lào (nước Lào).
Người nói dân thường có thể nghe và nói tiếng Lào và tiếng Thái, là hai tiếng
phổ thông của hai quốc gia này. Ở trong nước ta không chỉ có dân tộc Thái sử
dụng, mà từ lâu đời, nó đã trở thành ngôn ngữ phổ thông của các dân tộc Tây
Bắc, đề sử dụng tiếng Thái làm phương tiện giao tiếp với nhau.
Chữ viết của người Thái nước ta thuộc hệ thống chữ Ấn Độ cổ đại.
Loại chữ này cũng phổ biến ở nước Lào và nước Thái Lan. Như vậy chữ viết
của dân tộc Thái nước ta có quan hệ nguồn gốc với chữ viết của các dân tộc
Lào và Thái Lan.
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Chữ viết của người Thái nước ta thuộc hệ chữ Sanscrit, khác với chữ
Khmer Nam Bộ là chữ thuộc hệ chữ Paly. Tuy nhiên hai loại chữ này đề là
chữ gốc Ấn Độ cổ đại và đều gắn liền với Phật giáo tiểu thừa.
Tiếng Thái là ngôn ngữ của người Thái tại Việt Nam. Ngôn ngữ này có
mối liên hệ gần gũi với tiếng Việt. Đấy là ngôn ngữ thanh điệu với 5 thanh.
Thanh điệu tiếng Thái gần với phương ngữ Thanh Hóa, Hòa Bình của tiếng
Việt. Tiếng Thái được nói chủ yếu tại các tỉnh vùng núi phía bắc Việt Nam
như: Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La .
1.2.1.5. Giới thiệu chung về giáo dục ở Sơn La
Sơn La hiện có đủ các cấp học từ mầm non đến THPT. Cùng với hệ
thống giáo dục phổ thông chung toàn quốc, tỉnh Sơn La có đặc thù riêng là cơ
cấu tổ chức các trường bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, các trung
tâm học tập cộng đồng. Đồng thời trên địa bàn cũng tổ chức các trường đào
tạo chuyên nghiệp bào gồm: Trường TC nghề, Trường Cao đẳng Y tế, Cao
đẳng Nghề, Cao đẳng Sơn La (tiền thân là trường CĐSP Sơn La) Trường Đại
học Tây Bắc các trường trung tâm dạy nghề cấp huyện. Cụ thể (Xem bảng
1.1, phần Phụ lục)
Như chúng ta đã biết 1996 tỉnh Sơn La hoàn thành chương trình phổ
cập Tiểu học, Năm 2002 hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở,
năm 2014 hoàn thành phổ cập Mầm non. Hiện nay đang từng bước thực hiện
phổ cập Trung học phổ thông.
*Về thuận lợi trong lĩnh vực giáo dục:
Với sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước. Xác định rõ mục tiêu trong công
cuộc xây dựng đất nước với nhiệm vụ hàng đầu là đầu tư cho giáo dục. Trong
những năm qua việc đầu tư cho những vùng sâu vùng xa, xã đặc biệt khó
khăn (theo chương trình 30a), hiện nay về cơ bản các trường từ tiểu học đến
trung học phổ thông việc kiên cố hóa trường lớp đã và đang được đầu tư một
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cách đồng bộ. Chương trình giáo dục được cấp ủy và chính quyền các cấp đặc
biệt quan tâm, nhằm nâng cao dân trí. Mặc dù là vùng cao nhưng tỉ lệ trẻ em
đến trường luôn đảm bảo. Người dân vùng cao đã nhận thức được nhu cầu
phải học văn hóa để có trình độ và vận dụng kiến thức vào cuộc sống hằng
ngày. Do đó, người dân đã luôn giành thời gian và điều kiện đưa cho con em
được đi học.
*Về khó khăn trong lĩnh vực giáo dục:
Với đặc điểm địa hình Sơn La mang tính đặc trưng là núi cao, đường
chia cắt đi lại vô cùng khó khăn tại các xã bản vùng sâu vùng xa. Kinh tế
vùng dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiêu khó khăn nên các em học sinh thường
bỏ học nhiều không học tiếp nên hệ trung học phổ thông. Nhiều học sinh ở
vùng sâu, vùng xa ít giao tiếp xã hội, tiếng phổ thông không thạo nên khi học
khó tiếp thu các bài giảng, từ đó chán nản bỏ học. Giáo viên ở Sơn La đa số là
người ở các tỉnh đồng bằng lên công tác, tiếng địa phương ít người thành
thạo, do đó khi giải nghĩa, chuyển ngữ từ chương trình giáo dục phổ thông
sang tiếng địa phương cò gặp nhiều khó khăn, dẫn tới một số đông học sinh
nhận thức chưa tốt. Có trường hợp học sinh lớp nhưng việc đọc thông và nhân
2 con số không tính được. Nhân dân các dân tộc vùng cao còn có tập tục phân
biệt nam nữ nặng nề, cùng với phong tục dựng vợ gả chồng sớm do vậy các
em nữ thường học đến THCS là bỏ về nhà lấy chồng đặc biệt là người Mông
ở vùng cao. Đó có thể coi là những khó khăn cơ bản nhất đối với sự nghiệp
giáo dục của tỉnh nhà.
1.2.2. Giới thiệu về huyện Mường La
1.2.2.1. Lịch sử hình thành
Sau năm 1954, huyện Mường La có thị trấn Chiềng Lề và 25 xã:
Chiềng An, Chiềng Ân, Chiềng Cọ, Chiềng Cơi, Chiềng Công, Chiềng
Đen, Chiềng Hoa, Chiềng Lào, Chiềng Muôn, Chiềng Ngần, Chiềng San,
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Chiềng Sinh, Chiềng Sung, Chiềng Xôm, Hua La, Ít Ong, Mường Bằng,
Mường Bú, Mường Chum, Mường Trai, Nậm Giôn, Nậm Păm, Ngọc
Chiến, Pi Toong, Tạ Bú.
Ngày 26 tháng 10 năm 1961, tách thị trấn Chiềng Lề và xã Chiềng Cơi
để thành lập thị xã Sơn La.
Ngày 03/8/1978, Phủ Thủ tướng ban hành Quyết định số 133- BT về
việc chuyển huyện lị Mường La từ xã Chiềng An (hiện nay thuộc thành phố
Sơn La) tới xã Ít Ong, huyện Mường La.
Ngày 13 tháng 3 năm 1979, sáp nhập 2 xã Chiềng Sung và Mường
Bằng vào huyện Mai Sơn; sáp nhập 8 xã: Chiềng An, Chiềng Xôm, Chiềng
Đen, Chiềng Cọ, Chiềng Sinh, Chiềng Ngần và Hua La vào thị xã Sơn La
(nay là thành phố Sơn La).
Ngày 8/1/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2006/NĐ-CP
thành lập thị trấn Ít Ong thuộc huyện Mường La trên cơ sở điều chỉnh 2.193,2
ha diện tích đất tự nhiên và 13.895 nhân khẩu của xã Ít Ong; 766,8 ha diện
tích tự nhiên và 2.258 nhân khẩu của xã Nậm Păm; 272 ha diện tích tự nhiên
của xã Tạ Bú; 253 ha diện tích tự nhiên của xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
1.2.2.2. Vị trí địa lí
Mường La có tọa độ địa lý là 21°15' - 21°42' vĩ Độ Bắc; 103°45' 104°20' kinh độ Đông, là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách thành phố
Sơn La 42 km về phía Đông Bắc. Mường La giáp với huyện Quỳnh
Nhai ở phía Tây Bắc, huyện Thuận Châu ở phía Tây, thành phố Sơn La ở phía
Tây Nam, huyện Mai Sơn ở phía Nam, huyện Bắc Yên ở phía Đông Nam,
huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ở phía Đông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái)
và Than Uyên (Lai Châu) ở phía Bắc. Huyện có tổng diện tích đất tự nhiên là
142.924 ha. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính, gồm: 1 thị trấn (Ít Ong) và
15 xã (Chiềng Hoa, Tạ Bú, Mường chùm, Chiềng San, Chiềng Lao, Pi Toong,
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Mường Bú, Nậm Giôn, Mường Trai, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Nặm Păm,
Chiềng Công, Ngọc Chiến, Hua Trai), 288 bản, tiểu khu; 16.449 hộ, với
82.233 nhân khẩu, thuộc 6 dân tộc anh em cùng chung sống là: Thái, Mông,
Kinh, Kháng, Khơ Mú, La Ha.
1.2.2.3. Địa hình
Mường La có độ cao bình quân là 500 – 700 m. Trên địa bàn Mường
La có nhiều dãy núi và núi cao ở phía Bắc và Đông Bắc. Sông Đà là sông lớn
nhất chảy qua huyện. Một số sông suối lớn khác là Nậm Mu, Nậm
Chiến, Nậm Trai, Nậm Pàn, Nậm Pia. Khi đập thủy điện Sơn La được hoàn
thành, hồ thủy điện Sơn La chiếm một phần không nhỏ diện tích toàn huyện.
1.2.2.4. Khí hậu
Mường La có khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu trong năm chia 2 mùa
rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9. Mùa khô chịu ảnh hưởng của
gió Tây nam, gió mùa Đông bắc và khí hậu tiểu vùng lòng hồ sông Đà, mùa
khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm
từ 20 - 260C. Lượng mưa bình quân 1.347mm/năm. Độ ẩm trung bình là 85%.
1.2.2.5. Tiềm năng kinh tế
Đất đai Mường La thích hợp cho việc trồng rừng phòng hộ, trồng rừng
kinh tế (sơn tra, cây dược liệu, cao su), trồng cây ăn quả, rau màu (bắp cải,
đậu cô-ve, bí ngòi, dưa chuột, cà chua); trồng các loại hoa (li, tuy lip); chăn
nuôi gia súc (trâu, bò, dê); nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.
Huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác khuyến
nông, hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản
xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ và tăng cường thâm canh cây trồng.
Bên cạnh đó, huyện có hồ thủy điện Sơn La với 130,7 ha mặt nước, là điều
kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2011,
huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần nuôi trồng và xuất nhập khẩu thủy
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sản Tây Bắc đưa cá tầm vào nuôi tại lòng hồ công trình thủy điện Sơn La, với
20 lồng cá tại xã Mường Trai, Chiềng Lao, Hua Trai, thị trấn Ít Ong, năng
suất đạt từ 240-260 kg/lồng. Năm 2013, có 75 lồng cá được nuôi thả, sản
lượng đạt 477 tấn.
Công tác bảo vệ và phát triển rừng được huyện chú trọng. Đến nay,
huyện đã quản lý, chăm sóc và bảo vệ 76.620 ha diện tích rừng hiện có, nâng
độ che phủ lên 54%. Năm 2013, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư dự án 661 trồng
mới 37 ha rừng, cơ cấu giống chủ yếu là cây mây nếp và cây sơn tra. Nâng
diện tích rừng sơn tra trên địa bàn huyện lên 3.338 ha, năng suất bình quân từ
18-20 tấn/ha, giá trị thu nhập gần 7 tỷ đồng.
Đặc biệt, để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, trong những năm qua huyện đã được Trung ương Đảng, Quốc hội,
Chính phủ quan tâm xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La - thủy điện lớn
nhất Đông Nam Á với công suất 2.400MW, sản lượng điện thương phẩm năm
2012 đạt 21,86 triệu KWh, năm 2013 đạt 8,478 tỷ kwh. Hiện nay, trên địa bàn
huyện có 15 thủy điện vừa và nhỏ đang thi công xây dựng. Do đó, đã tác động
tích cực đến cuộc sống của người dân trong vùng, hàng loạt các dịch vụ
thương mại, dịch vụ hàng hóa ngày càng đa dạng phong phú được đưa về các
bản vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước, Mường La đã nhận được sự
quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh thông qua các chương trình
dự án 30a, 134, 155, 1382, 661, giảm nghèo... cho đồng bào dân tộc thiểu số
vùng đặc biệt khó khăn. Những năm qua, các dự án này đã phát huy tác dụng,
đời sống của đồng bào dân tộc huyện Mường La đã phát triển hơn, ngày càng
có nhiều hộ làm ăn kinh tế giỏi, bà con đã biết vận dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt.
1.2.2.6. Văn hoá, xã hội
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Như đã nói ở trên, Mường La có 16 đơn vị hành chính gồm thị trấn Ít
Ong và các xã: Chiềng Hoa, Tạ Bú, Mường Chùm, Chiềng San, Chiềng Lao,
Pi Toong, Mường Bú, Nậm Giôn, Mường Trai, Chiềng Muôn, Chiềng Ân,
Nậm Păm, Chiềng Công, Ngọc Chiến, Hua Trai. Mường La là địa bàn cư ngụ
của các dân tộc như; Thái, Mường, H’Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha...
a. Địa bàn cư trú của người Thái ở Mường La
Người Thái ở Mường La sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, làm
nương rẫy và nuôi trồng đánh bắt ở các vùng dọc sông Đà. Người Thái ở
Mường La thường trú tại tất cả các xã trên địa bàn huyện chỉ có một số xã ở
vùng cao như Chiềng Công, Chiềng Muôn, Chiềng Ân thì số lượng người
Thái ở ít hơn vì phong tục, tập quán người Thái ít ở vùng cao họ thường cư
trú tại những vùng thấp đặc biệt là ven sông thuận lợi trong việc giao lưu
buôn bán và trao đổi với các dân tộc anh em trong toàn huyện. Hiện ngay
người Thái tại huyện Mường La chiếm một số lượng lớn gồm 8762 hộ và
45.048 nhân khẩu. Trong lịch sử hình thành và phát triển xưa kia địa bàn
Mường La chính là thị trấn giữ vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế văn hóa
của tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến người Thái ở Mường La nói riêng và dân
tộc Thái Sơn La nói chung có sự giác ngộ cách mạng từ rất sớm học trở thành
lực lượng chính trong công cuộc đấu tranh giải phóng vùng Tây Bắc. Ngay
nay đời sống kinh tế văn hóa phát triển người Thái tại Mường La sống xen kẽ
cùng các dân tộc anh em và cùng xây dựng huyện Mường La ngày càng phát
triển giàu đẹp trong sự đoàn kết.
b. Ngôn ngữ dân tộc Thái tại Mường La.
Trong nhóm ngôn ngữ Thái được chia ra làm nhiều nhóm. Nhưng xét
trên địa bàn cư trú tại từng vùng miền khác nhau nhóm ngôn ngữ Thái tại
Mường La có thể coi là nhóm ngôn ngữ lớn nhất (nhóm ngôn ngữ Thái đen),
Với số dân chiếm khoảng 70%, ngôn ngữ của nhóm Thái này, phát triển gần
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như hoàn hảo nhất trong khu vực, là ngôn ngữ trung tâm văn hoá của các
vùng dân tộc Thái. Đây cũng là nhóm mà số người có tri thức có địa vị chiếm
số lượng cao hơn cả trong nhóm ngôn ngữ Thái. Giải thích cho điều kiện trên
xưa kia do địa bàn Mường La giữ vị trí trung tâm về chính trị, kinh tế, xã hội.
Ngoài ra người Thái ở nơi đây trước kia cũng sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái là
ngôn ngữ chung cho việc trao đổi buôn bán giao thương giữa các dân tộc
trong vùng do vậy tiếng Thái cũng rất phát triển. Từ sau năm1955 dưới sự kêu
gọi của Đảng và Nhà nước tham gia xây dựng phát triển vùng kinh tế mới.
Người Thái và người Kinh sống xen kẽ nhau do vậy họ có sự giao thoa về
ngôn ngữ rất lớn. Giờ đây có thể nói tiếng Thái và tiếng Việt chiếm vị trí lớn
tại trong cộng đồng dân tộc huyện Mường La.
Với nhiều chính sách gìn giữ ngôn ngữ tiếng Thái hiện nay, trên địa
bàn huyện Mường La xây dựng nhiều chương trình truyền hình, truyền thanh
được phát thường xuyên để phục vụ cho bà con dân tộc Thái. Điều đó phù
hợp với phương châm của Đảng và Nhà nước trong công cuộc phát huy và
gìn giữ văn hóa dân tộc đặc biệt trong đó phải kể đến ngôn ngữ.
1.2.2.7. Giáo dục đào tạo
Năm học 2016 – 2017, huyện Mường La có 75 đơn vị trường trực
thuộc uỷ ban nhân dân huyện quản lí với tổng số 880 lớp, 18.856 HS (trong
đó HS dân tộc thiểu số là 14 683 HS, chiếm 95%), 1.371 cán bộ quản lí và
giáo viên.
1.2.3. Giới thiệu về xã Mường Bú
1.2.3.1. Khái quát địa lý - hành chính
Mường Bú là xã vùng I của huyện Mường La, tỉnh Sơn La, phía Bắc
giáp bản Tạ Bú, xã Tạ Bú – huyện Mường La, phía Nam giáp xã Chiềng Sung
– huyện Mai Sơn, Chiềng Ngần – Thành phố Sơn La, Phía Đông giáp xã
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Mường Chùm – huyện Mường La, phía tây giáp xã Chiềng Xôm – thành phố
Sơn La và xã Bó Mười, Mường Khiêng – huyện Thuận Châu.
Địa giới hành chính xã Mường Bú có nhiều thay đổi theo các thời kỳ
phát triển. Vào thế kỷ XV, dưới thời thủ lĩnh Bun Pành, Mường La tách từ
Mường Muổi thành một châu Mường riêng. Thế kỷ XVIII, Mường La trở
thành một châu mường có ảnh hưởng lớn khắp vùng 16 châu mường Thái ở
Tây Bắc, gồm có 5 mường Phìa (mường phìa Chiềng An – Chiềng Nghiêm),
Mường phìa Mường Bú (Chiềng Biên), mường phìa Mường Trai, mường phìa
Mường Chiến (Ngọc Chiến), mường phìa Mường Chùm.
Sau khi tấn công lên vùng Tây Bắc từ năm 1886, mãi đến năm 1895,
sau 9 năm thực dân Pháp mới thiết lập hoàn chỉnh bộ máy cai trị của chúng ở
Sơn La. Ly. Sở của thực dân Pháp lúc đầu đóng ở bản Pá Giạng – Tống Hiếu
Trai. Lúc này vùng Mường Bú thuộc Tổng Hiếu Trai.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền cách mạng
cấp xã thành lập, xã Mường Bú thuộc châu Mường La. Thực hiện Quyết định
số 85/TC ngày 22.6.1959 của Ủy Ban hành chính Khu Tự Trị Thái – Mèo,
“xã Chiềng Yên” và xã Mường Bú hợp nhất, lấy tên là xã Mường Bú”. Trải
qua quá trình xây dựng và phát triển Mường Bú luôn là vùng có dân cư sinh
sống đông đúc, đoàn kết cùng phát triển.
1.2.3.2. Địa hình tài nguyên thiên nhiên
Địa hình Mường Bú có đặc điểm đa dạng, có đồi núi thung lũng và
phiêng bãi trải rộng thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp. Tổng diện tích
tự nhiên 8.893 ha trong đó đất nông – lâm nghiệp 4.417,39 ha, chiếm 49,67%
tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 404,26 ha chiếm 4,54%. Đất
chưa sử dụng 4.071,35 ha,chiếm 45,78%. Hiện trạng sử dụng đất trong những
năm gần đây diễn biến ở mức độ khác nhau, chủ yếu theo hướng giảm dần
diện tích đất sử dụng vào mục đính sản xuất đất nông nghiệp (chủ yếu giảm ở
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các loại hạng đất sử dụng sản xuất lúa, trồng cây lâu năm), tăng dần ở nhóm
đất phi nông nghiệp.
Khí hậu, thủy văn, xã Mường Bú thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt
độc trung bình hàng năm là 22C; thường nắng nhiều vào tháng 5,6,7; thường
lạnh nhiều từ tháng 11 đến tháng 2; thường mưa nhiều vào các tháng 6,7,8.
Lượng mưa trung bình ở Mường Bú là 1.500mm.
Để khai thác nguồn nước từ các suối Bú, suối bản Sang, suổi Huổi
Luông, suối Bủng, mó nước Pú Pang và mó Chón phục vụ sản xuất, nhân dân
Mường Bú đã xây đập hồ bản Ngoạn, hồ bản Bủng, dung tích 500 mét
khối/hồ có thể tưới cho 20 ha lúa chiêm và lúa mùa. Ngoài ra xã còn xây dựng
được 18 công trình thủy lợi quy mô nhỏ, đáp ứng tưới cho 44,94 ha/186 ha
lúa của 15 bản trong xã.
1.2.3.3. Địa bàn cư trú và ngôn ngữ của người Thái ở xã Mường Bú
a. Địa bàn cư trú của người Thái tại xã Mường Bú
Trong quá trình phát triển, Mường Bú đã trải qua các lần biến động về
địa giới hành chính. Vì vậy dân số và phân bố dân cư trên địa bàn theo đó có
sự biến động.
Theo số liệu thống kê cho thấy năm 2010 dân số Mường Bú có 2.415
hộ, 10.268 trong đó dân tộc Thái có 1.831 hộ với 7.645 nhân khẩu, tỉ lệ dân
tộc Thái chiếm số lượng đông nhất trên 70% dân số ở Mường Bú. Người Thái
ở nơi đây, sinh sống và phân bố đồng đều trên tất cả các bản trong toàn xã.
Bên cạnh đó, chỉ có bản là Pó Cốp là người Thái ít sống hơn vì do đây là khu
vực vùng cao đa số là người Mông cư trú. Người Thái tại Mường Bú cũng
giống như người Thái tại khu vực Mường La họ có lịch sử hình thành và phát
triển giống nhau, do vậy với phong tục tập quán người Thái tại Mường Bú
cũng sinh sống theo bên dọc sông Đà. Ngày nay với sự phát triển của nền
kinh tế thị trường, người Thái tại khu vực Mường Bú có sự tiếp cận với sự
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phát triển đó nhanh hơn với các dân tộc khác trong khu vực. Người Thái tại
khu vực Mường Bú đang ngày cùng với các dân tộc anh em xây dựng xã
Mường Bú ngày càng phát triển về kinh tế, ôn định về chính trị, an ninh quốc
phòng được giữ vững và đang từng bước đưa xã hoàn thành mục tiêu xây
dựng nông thôn mới.
b. Ngôn ngữ dân tộc Thái tại xã Mường Bú.
Nhóm ngôn ngữ Thái ở Mường Bú cũng giống nhóm ngôn ngữ Thái ở
Mường La. Đây là nhóm ngôn ngữ lớn nhất (nhóm ngôn ngữ Thái đen), Với
số dân chiếm khoảng trên 70%, ngôn ngữ tiếng Thái có vai trò và vị trí quan
trọng trong việc trao đổi thông tin và buôn bán với các dân tộc cùng địa bàn
cư trú. Tiếng Thái ở nơi đây được sử dụng rộng rãi trong việc trao đổi với ông
bà, cha mẹ, con cái và những người thân quen trong gia đình. Do địa bàn cư
trú ở nơi đây giữa người Thái và người Mông luôn có sự trao đổi về thông tin,
về buôn bán nhưng nhận thấy rằng người Thái thường sử dụng tiếng Thái là
ngôn ngữ chính trong nhưng lần trao đổi đó. Qua đó thấy rằng tiếng Thái có
vài trò và vị trí rất quan trọng với lịch sử hình thành và phát triển là cửa ngõ
của thị trấn Mường La tiếp giáp với thành phố Sơn La do vậy Mường Bú có
điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi với những vùng kinh tế khác, đặc biệt
là những vùng kinh tế phát triển. Người Thái và người Kinh sống xen kẽ nhau
do vậy họ có sự giao thoa về ngôn ngữ rất lớn. Giờ đây có thể nói tiếng Thái
và tiếng Việt chiếm vị trí chủ đạo trong giao tiếp trên địa bàn xã. Hai ngôn
ngữ này nó tồn tại song song với nhau.
Với nhiều chính sách của huyện Mường La trong việc gìn giữ ngôn ngữ
tiếng Thái. Xã Mường Bú cũng xây dựng nhiều chương trình phát thanh
được phát thường xuyên tại bản và tiểu khu nhà văn hóa để phục vụ cho bà
con dân tộc Thái trên địa bàn. Điều đó góp phần rất lớn trong việc giữ gìn văn
hóa đặc biệt là tiếng nói của dân tộc Thái nơi đây.
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1.3. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Trong chương này chúng tôi đã trình bày những lý thuyết cơ bản để
làm cơ sở lý luận cho luận văn. Đó là lý thuyết về: những khái niệm có liên
quan đến cảnh huống ngôn ngữ như: khái niệm cảnh huống ngôn ngữ, các
nhân tố hình thành cảnh huống ngôn ngữ, phân loại cảnh huống ngôn ngữ,
một số vấn đề về đa ngữ xã hội, khái niệm song ngữ và đa ngữ, hệ quả của
trạng thái đa ngữ xã hội. Bên cạnh đó chúng tôi trình bày những đặc điểm
khái quát về địa lí tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và dân cư ở Sơn La, giới
thiệu chung về các dân tộc, ngôn ngữ ở Sơn La, Mường La và Mường Bú.
Những vấn đề lý thuyết trên sẽ được chúng tôi vận dụng linh hoạt trong quá
trình tìm hiểu Cảnh huống ngôn ngữ ở xã Mường Bú huyện Mường La. Để
làm rõ hơn bức tranh đa mầu sắc về cách sử dụng ngôn ngữ của dân tộc Thái
nơi đây trong sự kết hợp với ngôn ngữ tiếng Việt trong những phạm vị và
trong những không gian cụ thể. Số liệu dân số trung bình tính theo
huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Xem bảng 1.2, phần Phụ lục).
Số liệu thống kê thành phần dân tộc ở huyện Mường La tính đến tháng
2 – 2014
Bảng 1.3. Thống kê thành phố dân tộc ở huyện Mường La
tính đến tháng 2 – 2014
Đơn vị tính: Người
DÂN TỘC

STT

Hộ

Khẩu

1

Kinh

1.491

8.882

2

Thái

7.767

32.021

3

Mông

2.317

12.777

4

Kháng

165

676

5

Khơ Mú

100

363

6

La Ha

53

256

(Nguồn: Phòng dân tộc – UBND huyện Mường La)
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Số liệu dân số người Thái ở Mường Bú tính đến tháng 2 – 2014
Bảng 1.4. Dân số người Thái ở Mường Bú – Mường La
tính đến tháng 2 – 2014
Đơn vị tính: Người
STT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Hộ

Khẩu

1

Bản Mường Bú

175

643

2

Bản Văn Minh

101

440

3

Bản Giàn

189

317

4

Bản Bó Cốp

104

568

5

Bản Chón

124

857

6

Bản Nà Si

128

595

7

Bản Ngoạn

138

638

8

Bản Hua Bó

129

589

(Nguồn: Phòng dân tộc – UBND huyện Mường La)
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Chương 2
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI
THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ HUYỆN MƯỜNG LA,
TỈNH SƠN LA
2.1. GIỚI HẠN KHẢO SÁT
Như ban đầu giới thiệu, hiện nay tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính
trực thuộc, gồm thành phố Sơn La, và 11 huyện với 204 đơn vị xã phường, thị
trấn. Địa bàn trong toàn tỉnh tương đối rộng do vậy không có điều kiện khảo
sát toàn bộ, nên phương án chọn đối tượng và phạm vi khảo sát như sau: Tôi
lựa chọn xã Mường Bú – Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La. Đây là vùng trung
tâm và là địa bàn có người Thái cư trú tương đối tập trung của tỉnh Sơn La,
chọn một số bản của xã là cụ thể là: bản Mường Bú và bản Văn Minh.
Tổng số đối tượng điều tra là 180 người, được phân bố ở các địa bàn cư
trú như sau: bản Mường Bú: 130 người, chiếm 72,2%; bản Văn Minh: 50
người, chiếm 27,8% (Xem bảng 2.1, phần phụ lục).
Dưới đây là một số thông tin về đối tượng khảo sát có ảnh hưởng đến
việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.
Về nơi sinh: Đối tượng điều tra là người Thái nêu trên hiện đang sống
ở Sơn La được sinh ra tại tỉnh Sơn La. Trong đó, chiếm đại đa số là sinh ở bản
Mường Bú – xã Mường Bú (130 người), còn lại chia cho bản Văn Minh . Tiếp
tục xem xét, có thể thấy sự phân bố của những người Thái này ở các địa
phương, xét từ góc độ nơi sinh cũng khác nhau (xem bảng 2.2, phần phụ lục).
Về học vấn: Trong số 180 người Thái ở đây được điều tra, trình độ học
vấn chiếm số đông là ở tiểu học đến trung học phổ thông. Cụ thể là, tiểu học:
51,2%, trung học cơ sở: 23,9%, trung học phổ thông: 22,9%. Số lượng người
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mù chữ và số lượng người có học vấn trung cấp, đại học là xấp xỉ nhau ( mù
chữ: 2,0%, trung cấp: 1,9%, đại học: 2,7%) Điều này cho thấy, mức độ phổ
cập giáo dục ở vùng đồng bào Thái là đạt về cơ bản. Nhìn chung học vấn của
các đối tượng thuộc các vùng cũng được phân bố tương đối đồng đều (xem
bảng 2.2, phần Phụ lục).
Về nghề nghiệp: Người Thái ở Mường Bú hoạt động rất nhiều nghề để
mưu sinh như buôn bán, làm nông, làm thuê, nội trợ. Trong đó, chiếm số
đông là buôn bán ( bao gồm cả buôn bán lớn và buôn bán nhỏ lẻ như bán đồ
ăn, tạp hóa,…). Với 180 người được điều tra, số người buôn bán chiếm số
lượng tương đối ( chiếm 36, 7%). Trong các nghề còn lại thì số người làm
nghề nông và làm công việc nội trợ là tương đương nhau: Đáng chú ý là, có
10,8% số người có thể coi là chưa có nghề gì ( đang là học sinh, sinh viên).
Tình hình nghề nghiệp của người Thái giữa các địa phương cũng có sự chênh
lệch. Số người Thái buôn bán ở bản Mường Bú chiếm đa số ( 45,5%) bản
Mường Bú là một bản gần huyện lộ 106, nơi tổ chức họp chợ phiên hàng
tuần, hàng tháng. Do vậy tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái làm
nghề buôn bán khác với người Thái làm nghề nông.
Về các thế hệ sống trong gia đình: Trong số những hộ người Thái
được điều tra, chúng tôi nhận thấy, số gia đình người Thái sống chung với
nhau ba thế hệ trong một gia đình là phổ biến, chiếm 59,0%. Đây có thể coi là
nét đẹp văn háo của dân tộc bản địa khu vực Tây Bắc, số gia đình người Thái
sống chung hai thế hệ, chiếm 27,0%.
Về giới tính và độ tuổi: Số người Thái có độ tuổi từ 0 – 30, chiếm
30,0%; số người có độ tuổi từ 31 – 45, chiếm 31,2%, số người Thái có độ tuổi
từ 46 – 60, chiếm 28,2%, và số người có độ tuổi trên 60, chiếm 10,6% (Xem
bảng 2.3, phần Phụ lục).
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Về phương tiện nghe nhìn trong gia đình người Thái: Qua tiến hành
khảo sát một số phương tiện sử dụng như radio, tivi, máy vi tính và điện thoại
trong các gia đình người Thái cho thấy: hầu hết các gia đình đều có radio và
tivi (trên 90,0%). Như vậy mọi người có điều kiện để nghe đài, xem tivi, tức
là có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với tiếng Việt, điện thoại cũng khá phổ
biến đều trên 80,0% Qua đó chúng ta có thể khẳng định rằng điều kiện nghe
nhìn, tiếp xúc với tiếng Việt của những người Thái, so với mặt bằng chung
của cả nước cũng như ở các vùng nông thôn là khá tốt. Cụ thể: 97,0% gia đình
có tivi, 90,4% gia đình có điện thoại(điện thoại di động), 30,8% gia đình có
máy vi tính
Về tình trạng hôn nhân: Với bản sắc văn hóa đã từ bao đời nay bên
cạnh các cuộc hôn nhân cùng dân tộc chiếm số lượng nhiều nhất (chiếm
80%), quá trình cộng cư nhiều năm trên địa bàn đã có sự đa dạng hơn trong
các cuộc hôn nhân khác dân tộc. Ví dụ, hôn nhân giữa người Thái với người
Kinh, trong đó, số đàn ông Thái kết hôn với phụ nữ Kinh là 8 người, chiếm
4,4%, còn số đàn ông Kinh lấy vợ là người Thái là 22 người, chiếm 12,2%.
Ngoài ra, còn có các cuộc kết hôn khác dân tộc khác như người Thái với
người Mông là 5 người, chiếm 2,8%, chưa lập gia đình là 4 người, chiếm
2,2% (Xem bảng 2.4 phần Phụ lục).
2.2. Ý THỨC TỰ GIÁC TỘC NGƯỜI VỚI VẤN ĐỀ TIẾNG MẸ
ĐẺ CỦA NGƯỜI THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ
2.2.1. Vấn đề ý thức tự giác tộc người
Đối với các dân tộc thiểu số ý thức tự tôn dân tộc là một vấn đề rất nhạy
cảm, đó cũng là quyền của mỗi người cần được tôn trọng. Thực tế đối với người
Thái cho thấy, khi hỏi về dân tộc của họ thì đã nhận được câu trả lời như sau:
180/180 người tự khai là người Thái (Xem bảng 2,6 phần Phụ lục).
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2.2.2. Vấn đề tiếng mẹ để
2.2.2.1. Khái quát về tình hình tự nhận tiếng mẹ để của người Thái
Tiếng mẹ đẻ có thể coi là một khái niệm liên quan đến nhiều yếu tố xã
hội như quá trình kết hôn cùng dân tộc hay khác nhau, quá trình di chuyển
thay đổi nơi ở…Trước nội dung phức tạp đó chúng tôi đã tiến hành điều tra từ
các đặc điểm khác nhau như giới tính, tuổi tác, thành phần dân tộc (tự nhận),
nơi ở, trình độ học vấn, nghề nghiệp. Kết quả điều tra cho ta thấy đối với dân
tộc Thái thật đáng mừng. số người Thái chủ động nhận tiếng Thái là tiếng mẹ
đẻ là 100%, gồm 180 người.
2.2.2.2. Tình hình tự nhận tiếng mẹ đẻ của người Thái từ góc độ giới tính
Trong quá trình điều tra về tiếng mẹ đẻ nam giới người Thái tự nhận
tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ: 100/100 người, chiếm 100%, trong khi đó, số lượng
nữ người Thái tự nhận tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ: 80/80 người, chiếm 100%.
Như vậy, nữ giới người Thái tự nhận tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ cũng ngang
bằng so với nam giới. Không có ai nhận tiếng Việt hay tiếng các dân tộc khác
như tiếng La Ha, Mông, Kháng là tiếng mẹ đẻ.
2.2.2.3.. Tình hình tự nhận tiếng mẹ đẻ của người Thái từ góc độ nơi ở
Qua quá trình nghiên cứu cho thấy rằng, dù sinh ra ở đâu và đến cư trú
tại xã Mường Bú, thì người Thái đều nhận tiếng mẹ đẻ là tiếng Thái chứ không
nhận tiếng Việt hay tiếng khác mặc là tiếng mẹ đẻ của mình. Dù có thể những
tiếng đó họ có thành thạo hơn tiếng Thái (Xem bảng 2.6, phần Phụ lục).
2.2.2.4. Tình hình tự nhận tiếng mẹ đẻ của người Thái từ góc độ học vấn
Theo tài liệu thống kê khi tìm hiểu về việc nhận tiếng mẹ đẻ của mình
đối những người có trình độ THCS, THPT, Trung cấp và Cao đẳng, Đại học
thì họ vẫn nhận tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ của mình. Trong tổng số người Thái
được điều tra, 50 người có trình độ thì không có người nào nhận tiếng Việt là
tiếng mẹ đẻ của họ, mặc dù khả năng tiếng Việt của họ thông thạo hơn tiếng
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Thái. Họ nhận tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ cũng đồng thời để thể hiện ý thức tự
tôn dân tộc của mình. Đối với những người có trình độ học vấn cao thì ý thức
tự giác dân tộc trong đó có vấn đề về tiếng mẹ đẻ càng cao. (Xem bảng 2.7,
phần Phụ lục).
2.3. NĂNG LỰC NGÔN NGỮ NGƯỜI THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ
2.3.1. Đặt vấn đề
Chúng tôi tiến hành khảo sát điều tra ở các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
theo các mức độ như sau: 1/ không biết gì; 2/ khả năng nghe – hiểu; 3/ khả
năng đọc – hiểu; 4/ khả năng viết; 5/ thành thạo mọi kỹ năng. Theo đó, một số
kỹ năng lại được chi nhỏ hơn: nghe hiểu – không nói được; nghe hiểu – nói
được; nghe hiểu – viết được; nói được – viết được.
Tiến hành điều tra về năng lực ngôn ngữ, chúng tôi chỉ chủ yếu nhấn
mạnh tới năng lực của 2 ngôn ngữ: tiếng Thái, tiếng Việt. Lí do là vì: tiếng
Thái là tiếng mẹ đẻ của người Thái, tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp chung.
Cách điều tra cũng xuất phát từ các góc độ giới tính, tuổi tác, nơi ở,
học vấn, nghề nghiệp, các nhóm người Thái. (Đối với người Thái ở lứa tuổi
học sinh được khảo sát riêng ở chương 3).
2.3.2. Khảo sát năng lực ngôn ngữ của người Thái
2.3.2.1. Năng lực ngôn ngữ của người Thái từ góc độ giới tính
Tiếng Thái: Trong tổng số 180 người Thái được điều tra thì người chỉ
nghe hiểu mà không nói được là 12/180 người, chiếm 6,7%; trong đó nữ:
7/12 người, chiếm 58,3%; nam: 5/12 người chiếm 41,6%. Kết quả cho thấy tỉ
lệ nam giới nghe hiểu tiếng Thái trội hơn so với nữ giới. Lí do là nam giới
người Thái có sự giao tiếp rộng rãi hơn trong khi nữ giới người Thái thường
có khuynh hướng dè dặt trong giao tiếp. Do đó tỉ lệ nữ người Thái nghe hiểu
– nói được lại thấp hơn nam giới. Tỉ lệ thành thạo cả hai kỹ năng của nam
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giới và nữ giới tương đương nhau. Số người biết nghe và nói tiếng Thái rất
cao nhưng hai kỹ năng viết và đọc tiếng Thái là vô cùng thấp.
Tiếng Việt: Khả năng thành thạo mọi kỹ năng tiếng Việt của người
Thái là khá cao (161/180 người, chiếm 89,4%), mức độ thành thạo mọi kỹ
năng giữa nam và nữ không chênh lệch nhiều, nam: 91/100 người, chiếm
91,0% và nữ là 61/80 người, chiếm 76,2%. Số liệu cho thấy, có 19/180 người,
chiếm 10,5% chia đều cho cả nam và nữ tự nhận bản thân không biết tiếng
Việt. Những người này rơi vào lớp người lớn tuổi (40 – 60 tuổi) ở tại bản
Mường Bú nhưng ít tiếp xúc với người Kinh. Tỉ lệ người Thái biết tiếng Việt
là rất cao đó cũng chính là nhờ chính sách phát triển giáo dục cho đồng bào
dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua.
Tiếng các dân tộc khác: Chỉ có khoảng 35/180 người biết tiếng các dân
tộc khác: Kháng, Mông, Xinh Mun, La Ha... nhưng đa số chỉ dừng lại ở kỹ
năng nghe – nói được chứ không biết chữ… Đặc biệt trong những vùng có sự
cộng cư giữa người Thái và người, Kháng , Mông, người Thái cần biết những
tiếng này giao tiếp với những người cùng đội, bản và buôn bán ở chợ,… (Xem
bảng 2.8, phần Phụ lục).
2.3.2.2. Năng lực ngôn ngữ của người Thái từ góc độ tuổi tác
Từ góc độ tuổi tác (được chia làm ba nhóm: 20 , 20 – 60, trên 60 tuổi),
người Thái tự đánh giá năng lực tiếng Thái và tiếng Việt là như sau:
Tiếng Thái: Qua khảo sát số liệu cho thấy, người Thái ở lứa tuổi càng
cao thì năng lực tiếng Thái càng cao. Giải thích điều này. Đối với những
người tự nhận là thành thạo về kỹ năng sử dụng tiếng Thái thì chủ yếu là biết
ở hai mặt nghe – nói. Điều đó cũng có nghĩa là, họ không biết đến chữ Thái.
Mức độ biết tiếng Thái ở các lứa tuổi cũng khác nhau. Ví dụ: Tỉ lệ người Thái
ở lứa tuổi trên 60 thành thạo mọi kỹ năng tiếng Thái là cao và tỉ lệ này giảm
dần theo lứa tuổi. Tức là, ở những người Thái càng trẻ, năng lực tiếng Thái lại
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càng giảm( kĩ năng đọc và viết dường như không có). Nó báo động một tình
trạng tiếng Thái của người Thái đã bị “mai một” dần. Nếu như không có
những chính sách phù hợp thì những thế hệ sau sẽ không biết được chữ Thái.
Tiếng Việt: Tỉ lệ người Thái ở lứa tuổi trên 60 thành thạo mọi kỹ năng
tiếng Việt là 4/10 người, chiếm 40,0%, kém hơn so người Thái ở các lứa tuổi
khác. Nguyên nhân vấn đề ở chỗ, những người Thái lớn tuổi thường sống tại
các thôn, bản, do họ ít tiếp xúc với tiếng Việt và một mặt khả năng học vấn
không cao, họ chỉ được học tiếng Việt thông qua trường lớp mà chủ yếu là
học qua giao tiếp với người Kinh ( môi trường tự nhiên). Với sự quan tâm của
Đảng và Nhà nước, người Thái được tiếp cận với giáo dục tiếng Việt tốt hơn
trong sự bình đẳng với các dân tộc khác. Giờ đây ngày càng có nhiều người
Thái thành thạo mọi kỹ năng tiếng Việt, trong đó lứa tuổi từ 20 đổ xuống
chiếm 93,2%, lứa tuổi từ 20 – 60 là 97,6% và trên 60 tuổi chiếm 84,6%, con
số gần như tuyệt đối.
2.3.2.3. Năng lực ngôn ngữ của người Thái từ góc độ nơi ở:
Người Thái ở bản Mường Bú thạo kỹ năng nghe nói về tiếng Thái cao
hơn những người ở tại địa bàn khác (119/130 người, chiếm 91,5%). Tỉ lệ
người Thái ở tại bản Văn Minh có kém hơn (35/50 người, chiếm 70%); lý do
ở bản Mường Bú người Thái có dân số đông, sống tập trung có sự giao
thương điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho tiếng Thái phát triển, theo đó
năng lực tiếng Thái của người sống ở bản Mường Bú nổi trội hơn còn bản
Văn Minh là bản ven sông, dân cư sống thưa thớt chia ra những khu dân cư
nhỏ, lẻ.
Đối với tiếng Việt: có 28/180 người, chiếm 15,5% tự khẳng định bản
thân không biết tiếng Việt. Tại bản Mường Bú là 11/180 chiếm 6,1%, Bản
Văn Minh là 14/180 chiếm 7,8% .Tỉ lệ người Thái ở tại bản Mường Bú tự
đánh giá thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Việt cao (119/130
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người, chiếm 91,5%); kể đến là người Thái ở bản Văn Minh là 36/50 người,
chiếm 72,0%.
Tiếng Thái, Dao, Mông: Một số người Thái ở tại Mường Bú có biết
tiếng Mông, trong đó người Thái ở tại bản Mường Bú chiếm tỉ lệ cao hơn.
Chẳng hạn, ở hai kỹ năng nghe hiểu – nói được, người Thái ở tại bản Mường
Bú: 16 người, thành thạo mọi kỹ năng của tiếng Mông, có 6 người ở bản Văn
Minh thành thạo mọi kỹ năng của tiếng La Ha và tiếng Kháng. (Xem bảng
2.9, phần Phụ lục).
2.3.2.4.. Năng lực ngôn ngữ của người Thái từ góc độ học vấn
Tiếng Thái: Năng lực sử dụng tiếng Thái ở những người lớn tuổi tỉ lệ
này cao và rơi vào những người Thái ở lứa tuổi trên 60. Đa số có khả năng
nghe hiểu – nói được tiếng Thái rất tốt (148/180 người, chiếm 82,2%). Tuy
nhiên trong quá trình điều tra họ đã không hiểu “thành thạo mọi kỹ năng”
trong việc sử dụng tiếng Thái. Thực chất đa số chỉ đảm bảo hai kĩ năng đó là
nghe và nói còn đọc và viết tỉ lệ này rất thâp.
Trình độ học vấn cũng ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp thu ngôn ngữ,
theo nguyên tắc song ngữ, để học tốt ngôn ngữ thứ hai thì phải thông thạo
ngôn ngữ thứ nhất – tiếng mẹ đẻ của họ. Cho nên, có thể thấy những người có
trình độ học vấn càng cao thì khả năng thành thạo tiếng Thái càng cao (Kĩ
năng nghe, nói). Cụ thể, cao đẳng, đại học: 10/12, chiếm 83,3%; trung cấp:
6/8, chiếm 75,0%; THPT: 38/45 người, chiếm 84,4%; THCS: 32/40 người,
chiếm 80%; tiểu học: 27/40 người, chiếm 67,5%.
Đối với tiếng Việt năng lực của người Thái cũng tăng dần theo trình độ
học vấn. Người Thái tiếp xúc ngôn ngữ Việt thuộc dạng ngôn ngữ thứ hai, với
nhiều người Thái thậm chí còn là ngôn ngữ mẹ đẻ (Cũng bởi do quá trình kết
hôn bố, mẹ là người Kinh do vậy con cái học thường sử dụng tiếng Việt để
giao tiếp) vì thể người Thái học tiếng Việt không có rào cản nào.
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2.4. ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP NGÔN NGỮ TRONG GIA ĐÌNH
CỦA NGƯỜI THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ
2.4.1. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân
Do quá trình sống cộng cư cùng người Kinh từ lâu đời cho nên việc sử
dụng ngôn ngữ để giao tiếp trong gia đình của người Thái là rất đa dạng, theo
thống kê họ sử dụng cả tiếng Thái và tiếng Việt trong giao tiếp thậm chí có
gia đình sử dụng tiếng Việt nhiều hơn tiếng Thái. Tần số sử dụng tiếng Thái
75%, còn tiếng Việt là khoảng trên 20%. Cùng với đó là sử dụng theo cách
chuyển mã ( khoảng từ 1,0% đến 2,0%). Sử dụng đan xen cả hai thứ tiếng
Việt – Thái trong giao tiếp với người thân trong gia đình cũng phụ thuộc vào
đặc điểm về giới tính, tuổi tác, nơi ở, trình độ học vấn và nghề nghiệp của
những người tham gia giao tiếp. Chẳng hạn, xét về góc độ giới tính, chúng tôi
thấy tỉ lệ phụ nữ người Thái dùng tiếng Thái với ông bà, cha mẹ và con cái
bao giờ cũng cao hơn so với nam giới. Hay nhìn ở góc độ tuổi tác, những
người Thái trên 60 tuổi thường dùng tiếng Thái để giao tiếp với những người
thân trong gia đình cao hơn các độ tuổi khác vì họ luôn có ý thức gìn giữ ngôn
ngữ tiếng mẹ đẻ của mình.
2.4.1.1. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân theo góc độ
giới tính
Theo thống kê cho thấy trong tổng số 180 người được hỏi: “Thường
dùng tiếng gì để giao tiếp với ông bà”. Trong đó, nam giới thường dùng tiếng
Thái để giao tiếp với ông bà là 86/100 người, chiếm 86,0%, và với bố mẹ là
75/100, chiếm 75% thấp hơn nữ giới (với bố mẹ 70/80 người, chiếm 87,5%
và với ông bà và 75/80 người, chiếm 93,7%). Ngược lại, tỉ lệ nữ giới thường
dùng tiếng Việt để giao tiếp với ông bà, bố mẹ (10/80 người, chiếm 8,75,0%
với ông bà, 5/80 người, chiếm 6,25% với bố mẹ) thấp hơn nam giới (với ông
bà, 14/100 người, chiếm 14,0% với bố mẹ, 25/100 người, chiếm 25,0%). Có
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thể lí giải là ông bà, cha mẹ thường xuyên dùng tiếng Thái trò chuyện với con
gái hay con dâu nhiều hơn vì con gái con dâu có thời gian ở nhà và họ thường
gần gũi hơn so với nam giới. (Xem bảng 2.10, phần Phụ lục).
2.4.1.2. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân theo góc độ
tuổi tác
Theo thống kê cho thấy tiếng để nói với ông bà: Có 160/180 người
(chiếm 88,8%) chung cho cả bốn độ tuổi trả lời thường dùng tiếng Thái để
giao tiếp với ông bà. Số liệu cho thấy, lứa tuổi càng cao thì tỉ lệ thường sử
dụng tiếng Thái để giao tiếp với người thân trong gia đình ( bao gồm cả bốn
thế hệ) càng cao và giảm dần theo lứa tuổi. Cụ thể, tỉ lệ thường dùng tiếng
Thái để giao tiếp với ông bà, được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp là: trên
60 tuổi (08/10 người, chiếm 80%); 46 – 60 tuổi (38/45 người, chiếm 84,0%);
31 – 45 tuổi (49/60 người, chiếm 81,6%); 20 – 30 tuổi (19/45 người, chiếm
42,2%). Nếu như những người ở lứa tuổi 20 -30 ít dùng tiếng Thái để giao
tiếp với ông bà thì ngược lại, họ thường dùng tiếng Việt giao tiếp với ông bà
(người, chiếm 57,8%) cao hơn những người Thái ở các lứa tuổi khác. Hiện
tượng vừa dùng tiếng Thái vừa dùng tiếng Việt theo kiểu chuyển mã, trộn mã
cũng cao hơn những người Thái lớn tuổi.
Theo thống kê cho thấy tiếng để nói với bố mẹ: Tình hình cũng tương
tự như trên, độ tuổi càng nhỏ thì tỉ lệ thường dùng tiếng Thái càng thấp. Cụ
thể, lứa tuổi 10 -20 là 14/45 người, chiếm 33,3%, thay vào đó là tiếng Việt
(30/45 người, chiếm 66,7%) . Tỉ lệ thường dùng tiếng Thái để giao tiếp với bố
mẹ cao nhất vẫn thuộc vào những người trên 60 tuổi (10/10 người, chiếm
100%). Hiện tượng chuyển mã tiếng Việt – tiếng Thái khi giao tiếp với bố mẹ
cao nhất là những người ở độ tuổi 46 – 60 (28/45 người, chiếm 62,2%), và
đáng chú ý tỉ lệ thường dùng cả tiếng Việt và tiếng Thái trong giao tiếp với
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cha mẹ cao nhất cũng rơi vào những người Thái thuộc độ tuổi từ 31 – 45
(53/70 người, chiếm 75,7%).
Theo thống kê cho thấy tiếng để nói với con, cháu: thực tế khi điều tra
cũng chứng kiến nhiều gia đình bố mẹ nói với con bằng tiếng Thái, con trả lời
băng tiếng Việt yếu tố trên là do năng lực tiếng thái của con nhỏ kém hơn và
được tiếp xúc nhiều với tiếng Việt trong học tập và giao tiếp, chính vì thế nó
xảy ra hiện tượng trên. Số liệu trên bảng cũng cho thấy rất rõ có đến 102/134
người (chiếm 76,1%) thường dùng tiếng Thái để giao tiếp với con và 121/134
(chiếm 90,2%) thường dùng tiếng Thái giao tiếp với cháu. Ngược lại, chỉ có
22/134 người (chiếm 16,4%) thường dùng tiếng Việt để giao tiếp với con:
13/134 người (chiếm 9,7%) thường dùng tiếng Việt để giao tiếp với cháu.
Qua số liệu cho thấy thực tế đời sống ngôn ngữ hiện nay của người Thái ở
Sơn La nói chung và người Thái ở Mường Bú nói riêng sử dụng tiếng Việt là
nhu cầu thiết thực của người dân nơi đây nhưng trong đời sống nội bộ gia
đình thì phụ huynh cũng rất coi trọng việc giữ gìn tiếng nói truyền thống ngôn
ngữ của dân tộc mình.
Tiếp tục xem xét theo từng lứa tuổi, chúng tôi thu được kết quả rất thú
vị, phản ánh tiếng Thái để giao tiếp với con ở độ tuổi 20 – 30 bao giờ cũng
thấp hơn những người ở các độ tuổi lớn hơn. Cụ thể là chỉ có 7/85 người,
chiếm 3,7% thường dung tiếng Thái để trò chuyện với con và 10/85 người,
chiếm 5,0% thường dùng tiếng Thái để nói với cháu (cháu ở đây có thể là con
của anh/chị). Trong khi đó, độ tuổi trên 60 thường dùng tiếng Thái để chuyện
trò với con là 9/10 người, chiếm 6,9% và với cháu là 7/10 người, chiếm 5,6%
. Tỉ lệ thường dùng tiếng Việt để giao tiếp với cháu (thế hệ thứ ba trong gia
đình) bao giờ cũng cao hơn con (81,5% > 77,3%). Hiện tượng dùng pha trộn
cả tiếng Thái và tiếng Việt khi giao tiếp với con chiếm tỉ lệ cao nhất (7/168
người, chiếm 3,7%) cũng rơi vào độ tuổi 20 – 30, còn tỉ lệ thường dùng cả
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tiếng Thái, tiếng Việt trong giao tiếp với con lại thuộc về những người trên 60
tuổi (9/10 người, chiếm 14,5%). Số liệu điều tra cho thấy, có sự khác biệt
trong việc lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp giữa các thế hệ trong gia đình.
Chẳng hạn, tỉ lệ thường dùng tiếng Thái khi giao tiếp với ông bà: 158/180
người, chiếm 87,7% là cao nhất, 226/9 người, chiếm 22,7% khi giao tiếp với
bố mẹ, 50/180 người, chiếm 27,7% với con và 31/180 người, chiếm 3,7% với
cháu. Có thể khẳng định rằng, đa số người Thái, đặc biệt là những người ở độ
tuổi từ 30 trở xuống ít dùng tiếng Thái để giao tiếp với con cái trong phạm vi
gia đình (Xem bảng 2.12, phần Phụ lục).
2.4.1.3. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân theo góc độ
nơi ở
Tiếng để nói với ông bà: Số liệu điều tra cho thấy 145/180 người,
chiếm 80,5% thường dùng tiếng Thái khi giao tiếp với ông bà. Trong đó,
những người có nơi ở tại bản Mường Bú thường dùng tiếng Thái để giao tiếp
với ông bà cao ( 115/130 người, chiếm 88,4%), tiếp đến người Thái ở tại bản
Văn Minh (25/50 người, chiếm 50 %). Người Thái ở tại bản Mường Bú có
khả năng sử dụng tiếng Thái tốt hơn những người Thái ở tại các địa bàn khác
của Mường Bú do đây là nơi tập trung sinh sống đông đúc của người Thái.
Tiếng để nói với bố mẹ: Tỉ lệ người Thái ở tại Mường Bú thường dùng
tiếng Thái giao tiếp với bố mẹ là cao hơn cả (102/120 người, chiếm 85,0%),
sau đó mới đến người Thái ở bản Văn Minh (41/50 người, chiếm 82,0%).
Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hằng ngày chủ yếu vẫn là tiếng Việt
dường như nó thay tiếng Thái trong mọi lĩnh vực của đời sống, ngay cả trong
lĩnh vực hoạt động tâm linh ( cầu, cúng, tế lễ,…). Mặc dù có một số người
Thái ở tại bản Mường Bú trả lời thường dùng tiếng Thái khi giao tiếp với bố
mẹ, nhưng theo quan sát của chúng tôi, thì tỉ lệ người Thái “thường xuyên”
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dùng tiếng Thái để giao tiếp với bố mẹ là tương đối cao. Điều đó cũng là phù
hợp vì người cao tuổi thường chủ động trong giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ.
Tiếng để nói với con, cháu trong gia đình: 118/145 người, chiếm
81,3% thường dùng tiếng Thái khi nói chuyện với con: 121/145 người, chiếm
83,4% với cháu. (Xem bảng 2.13, phần Phụ lục).
2.4.1.4. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân theo góc độ
học vấn
Trong nhiều hoàn cảnh ngôn ngữ, đa số người Thái cũng dùng tiếng
Thái để giao tiếp với ông bà chiếm tỉ lệ cao hơn là dùng tiếng Việt. Tuy nhiên
những không biết tiếng Việt vẫn có thể dùng tiếng Việt để giao tiếp. Qua đó
chúng ta thấy ở nới đây tiếng Thái là ngôn ngữ được dùng tương đối phổ biến
trong giao tiếp. Bên cạnh đó tiếng Việt có vai trò cũng không kém phần quan
trọng trong giao tiếp thường ngày. Theo điều tra tỉ lệ người Thái thường dùng
tiếng Thái khi giao tiếp với ông bà theo trình độ học vấn thì những người mù
chữ thường dùng tiếng Thái để giao tiếp với ông bà cao hơn những người có
trình độ từ tiểu học đến đại học. Tỉ lệ người Thái mù chữ giao tiếp sử dụng
song ngữ Thái – Việt với ông bà trong gia đình là rất thấp. Thông thường họ
sử dụng ngôn ngữ theo thói quen. Đa phần các thành viên trong gia đình
thường nói bằng ngôn ngữ nào thì người đó sẽ nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ
ấy. Nhiều người có trình đại học nhưng khi giao tiếp họ vẫn dùng tiếng Thái
để giao tiếp với ông bà, cha mẹ, con cháu. Như vậy, có thể thấy những người
có trình độ học vấn họ luôn nhận thức được rằng tiếng mẹ đẻ chính là tiếng
nói của ông bà, cha mẹ họ từ bao đời nay.
2.4.1.5. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân theo góc độ
nghề nghiệp
Theo điều tra chúng tôi nhận thấy rằng cho dù người Thái có là việc ở
bất cứ ngành nghề nào thì trong sinh hoạt gia đình đa số họ dùng tiếng Thái
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để giao tiếp với người thân của họ. Đặc biệt, tầng lớp học sinh, sinh viên
không mấy ai dùng tiếng Việt để giao tiếp trong phạm vi gia đình. Những
người làm nông cũng vậy, khi trò chuyện với người thân trong gia đình cũng
thường dùng tiếng Thái là chính (chiếm 75,0%), giải thích hiện tượng trên
chúng ta có thể thấy một phần năng lực tiếng Việt của tầng lớp nông dân thấp
hơn hoặc không có được các kỹ năng giao tiếp lưu loát tiếng Việt. Người Thái
làm nông nghiệp thường sống rải rác trong các khu vực vùng sâu, xa trung
tâm mua bán nên hạn chế môi trường giao tiếp tiếng Việt. Do vậy khả năng sử
dụng song ngữ Việt - Thái hạn chế hơn.
Theo thống kê cho thấy thường tiếng Việt gắn với những người làm
cán bộ công chức, viên chức ở xã họ thường sử dụng tiếng Việt nhiều để giao
tiếp trong công việc của mình. Những người làm nghề buôn bán thì khác, họ
thường dùng tiếng Thái để trao đổi với những người Thái khác trong cộng
đồng người Thái Mường Bú và ở những nơi khác. Mặt khác, họ cũng là
những người có vốn tiếng Thái và tiếng Việt tốt do có môi trường giao tiếp
rộng, tiếp xúc thường xuyên với người kinh. Cụ thể, nhóm người hành nghề
kinh doanh, buôn bán thường dùng tiếng Thái khi giao tiếp với ông bà (24/36
người, chiếm 66,7%), bố mẹ (30/36 người, chiếm 83,3%), con (31/36 người,
chiếm 86,1%), cháu (12/36 người, chiếm 33,3%) cao hơn tất cả những người
làm nghề nghiệp khác (Xem bảng 2.10, phần Phụ lục).
2.4.2. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách
Tìm hiểu về tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với khách
quen, khách lạ là người cùng dân tộc, khác dân tộc ở Mường Bú chúng tôi
cũng đặt trong mối tương quan về giới tính, tuổi tác, nơi ở, trình độ học vấn
và nghề nghiệp để xem xét vấn đề.
2.4.2.1. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách theo góc độ giới tính
Theo thống kê cho thấy khi giao tiếp với người thân quen cùng dân tộc,
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tỉ lệ nam giới dùng tiếng Thái để giao tiếp bao giờ cũng cao hơn nữ giới (nam :
98/100 người, chiếm 98,0%, nữ : 71/80 người, chiếm 88,7%). Có thể chế độ phụ
hệ ăn sâu vào nhận thức của người Thái cho nên nam giới người Thái thường có
ý thức giữ gìn truyền thống dân tộc mình đặc biệt là ngôn ngữ.
Số liệu chỉ ra rằng có sự chênh lệch về giới tính giữa nam và nữ trong
giao tiếp với khách lạ là người cùng dân tộc, khác dân tộc và dân tộc Kinh
(Việt). Cụ thể như sau : Có 93/100 nam giới, chiếm 93,0% thường dùng tiếng
Thái để giao tiếp với khách lạ là người cùng dân tộc cao hơn nữ giới (59/80
người, chiếm 73,7%), nam giới người Thái vừa dùng cả tiếng Việt, tiếng Thái
trong giao tiếp cũng cao hơn nữ . Tỉ lệ người Thái dùng tiếng Thái để giao
tiếp với khách quen, khách lạ là người cùng dân tộc khoảng 88,0%, nhiều khi
có trường hợp vừa dùng cả tiếng Việt, tiếng Thái để giao tiếp với khách quen,
khách lạ là người cùng dân tộc, dân tộc khác hay người Kinh, nhưng số lượng
không nhiều, tiếng Thái vẫn là phương tiện giao tiếp cực kỳ quan trọng đối
với người Thái ở Mường Bú, bên cạnh đó tiếng Việt cũng là phương tiện hỗ
trợ đắc lực trong giao tiếp của người dân nơi đây (Xem bảng 2.10 & bảng
2.11, phần Phụ lục).
2.4.2.2. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách theo góc độ
tuổi tác
Theo thống kê cho thấy so với các lứa tuổi người Thái từ 60 tuổi trở lên
là đối tượng sử dụng tiếng Thái cao nhất khi giao tiếp đối với những người
cùng dân tộc, (đặc biệt là khi giao tiếp với người thân quen cùng dân tộc). Lí
do là, đa số những người Thái trên 46 tuổi có năng lực tiếng Thái rất tốt và có
mối quan hệ chặt chẽ trong cộng đồng. Người Thái lớn tuổi rất có ý thức
trong gắn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc trong đó có yếu tố ngôn ngữ có vai
trò quan trọng. Có một số nguyên nhân không kém phần quan trọng khác là
một số người Thái lớn tuổi (trên 60) chưa thực sự thông thạo tiếng Việt do
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vậy họ ít tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng và ít giao tiếp với
người Kinh hơn. Trong khi đó, tầng lớp người Thái ở lứa tuổi càng trẻ lại
càng có xu hướng nói tiếng Việt với người thân cùng dân tộc cao hơn. Lí do
hiện nay giới trẻ người Thái sống trong môi trường tiếng Việt và qua việc tiếp
thu thông tin đại chúng bằng ngôn ngữ Việt nhiều hơn do vậy cũng là điều mà
giới trẻ ít sử dụng tiếng Thái hơn những người lớn tuổi.
Với khách quen là người Kinh và người dân tộc khác, người Thái hầu
như không nói tiếng Thái dù ở bất kỳ độ tuổi nào, trường hợp vừa dùng tiếng
Việt vừa dùng tiếng Thái trong giao tiếp cũng rất hiếm xảy ra. Khi giao tiếp
với người Kinh, người dân tộc khác họ hoàn toàn dùng tiếng Việt. Tuy nhiên,
chúng tôi cũng bắt gặp một số người Thái lớn tuổi vẫn dùng tiếng Thái để
giao tiếp với người Kinh và người dân tộc khác nếu người Kinh hay người
dân tộc khác biết tiếng Thái của họ và họ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi
giao tiếp bằng tiếng Thái phương ngữ của họ trong khi năng lực tiếng Việt
của họ còn hạn chế.
Đối với khách lạ là người cùng dân tộc, chỉ có 130/180 người, chiếm
72,2% thường dùng tiếng Thái để giao tiếp. Trong đó độ tuổi trên 60 thường
dùng tiếng Thái khi giao tiếp vẫn chiếm tỉ lệ cao hơn các nhóm tuổi khác.
Đáng chú ý là, độ tuổi từ 31 – 45 vẫn thường dùng tiếng Thái để giao tiếp với
khách lạ là người cùng dân tộc, khác dân tộc và người Kinh (56/67 người,
chiếm 83,5% ) Nhìn tổng thể trong giao tiếp của người Thái nơi đây khi giao
tiếp với khách lạ là người cùng dân tộc và người Kinh, khách quen là người
khác dân tộc họ thường dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính để giao tiếp.
(Xem bảng 2.10 & bảng 2.11, phần Phụ lục).
2.4.2.3. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách theo góc độ nơi ở
Bản Mường Bú, bản Văn Minh – xã Mường Bú là địa bàn có tỉ lệ người
Thái dùng tiếng Thái để giao tiếp với người thân quen cùng dân tộc cao nhất.
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Vì dân số người Thái tại địa bàn này tương đối đông, có môi trường để tiếng
Thái có điều kiện phát huy hết chức năng giao tiếp của nó. Bản Mường Bú
(99/130 người, chiếm 76,1%), bản Văn Minh (20/50 người, chiếm 40%) mà
đa phần người Thái hai bản này lại chọn tiếng Thái để giao tiếp với người
thân quen cùng dân tộc. Khi giao tiếp với khách lạ cùng dân tộc, tiếng Việt là
ngôn ngữ được ưu tiên lựa chọn trong giao tiếp hơn cả, hơn nữa, hầu hết các
đối tượng tham gia giao tiếp đều thành thạo tiếng Việt. Do người Thái ở bản
Mường Bú khi giao tiếp với người dân tộc khác, chủ yếu là dân tộc Mông thì
một số ít người Thái dùng tiềng Mông để giao tiếp trao đổi mua bán cũng bởi
người Mông ở Mường Bú thường dung tiếng Việt để trao đổi thông tin, mua
bán với nhau. Do vậy người Thái ở nơi đây dần dần nâng cao khả năng giao
tiếp được bằng tiếng Mông với người dân tộc Mông cao hơn những người
Thái tại các địa bàn khác (Xem bảng 2.14, phần Phụ lục).
2.4.2.4. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách theo góc độ học vấn
Người Thái có trình độ tiểu học, THCS, THPT phần đông đều nói tiếng
Việt với khách quen, khác lạ là những người Kinh và người dân tộc khác. Đối
với người cùng dân tộc, tỉ lệ sử dụng tiếng Thái chỉ khoảng 20,0%, tiếng Việt
vẫn chiếm tỉ lệ rất cao trong giao tiếp với khách quen, khách lạ cùng dân tộc.
Người Thái có trình độ tiểu học, THCS và THPT xem như là đã có một trình
độ tiếng Việt cơ bản đã đủ thực hiện giao tiếp một cách thoải mái với tất cả
những người Kinh bao gồm cả khách quen lẫn khách lạ. Mỗi khi tiếng Thái
chưa đạt đến khả năng đủ để giao tiếp với tượng tham gia giao tiếp, thì lúc
này tâm lý ngại nói lại càng bộc lộ rõ hơn.
Tỉ lệ người Thái mù chữ dùng tiếng Thái để giao tiếp với khách quen
cùng dân tộc là khá cao. Vì tiếng Thái được họ sử dụng từ nhỏ, dù không
qua trường lớp nào cũng có thể sử dụng để giao tiếp (khẩu ngữ). Bởi thế,
đối với những người mù chữ, bên cạnh phần lớn đều nói tiếng Việt với
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người cùng dân tộc, vẫn có trường hợp dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với
người cùng dân tộc.
2.4.2.5 Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách theo góc độ nghề
nghiệp
Theo thống kê cho thấy 100% người Thái là tầng lớp học sinh, sinh
viên không bao giờ dùng tiếng Thái để giao tiếp với khách quen, khách lạ là
người khác dân tộc. Đây là đối tượng có năng lực tiếng Việt tốt nhất và khả
năng giao tiếp bằng tiếng Việt rất thành thạo. Nhìn chung, tầng lớp cán bộ công nhân viên (11/12 người, chiếm 91,6%) và những người hành nghề kinh
doanh, buôn bán sinh sống tại bản Mường Bú và bản Văn Minh là những
người có khả năng giao tiếp bằng tiếng Thái khá tốt (164/180 người, chiếm
91,1% với khách quen cùng dân tộc và 156/180 người, chiếm 86,6% với
khách lạ cùng dân tộc). Chính môi trường giao tiếp thường xuyên trong cộng
đồng với các dân tộc khác nhau và với những người cùng dân tộc sống tại
Mường Bú và nơi khác. Người Thái làm nghề buôn bán có khả năng giao tiếp
tốt hơn, trong đó có tiếng Thái và có khả năng chuyển mã rất linh hoạt trong
giao tiếp với đối tượng tham gia giao tiếp là người cùng dân tộc, người Kinh
và người Mông... (Xem bảng 215, phần Phụ lục).
2.5. ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP NGÔN NGỮ NGOÀI XÃ HỘI CỦA
NGƯỜI THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ
2.5.1. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp quy thức (giao tiếp hành chính)
2.5.1.1. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hành chính theo góc độ giới tính
Theo thống kê việc sử dụng ngôn ngữ không có sự khác biệt đáng kế về
giới tính trong các cuộc họp tại đội, bản, xã, huyện, tỉnh và trong các cơ quan
nhà nước gồm nhiều dân tộc khác nhau. Phần đồng người Thái dùng tiếng
Việt để phát biểu trước cuộc họp. Tiếng Việt có vai trò và vị trí rất quan trọng
trong đời sống của người Thái nơi đây. Theo điều tra chỉ có những buổi họp
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riêng của cộng đồng người Thái nhằm thể hiện bản sắc riêng của người Thái,
thì tiếng Thái mới được người Thái sử dụng nhiều.
Qua số liệu điều tra cho thấy, đối với nam giới có 93/100 người chiếm
93% người Thái dùng tiếng Việt để phát biểu trong các cuộc họp tại bản: đối
với nữ giới 63/80 người chiếm, 78,7% trong cuộc họp tại xã. Khi được hỏi
phát biểu trong cuộc họp tại huyện, thành phố, tỉnh là 100% . Như vậy, vẫn
có một số ít người Thái dùng tiếng Thái để phát biểu trong cuộc họp các cấp
chính quyền. Đa số người Thái ở Sơn La mà cụ thể là ở Mường Bú đều nói
thạo tiếng Việt, nên họ chỉ dùng tiếng Việt để phát biểu trong tất cả các cuộc
họp tại các cấp chính quyền. Trường hợp dùng tiếng mẹ đẻ để phát biểu trong
các cuộc họp ở các cấp chính quyền chỉ xảy ra với người ở bản Pó Cốp và bản
Bủng đây là hai bản vùng cao họ sinh sống cạnh dân tộc Mông và dân tộc La
Ha do năng lực tiếng Việt của một số người chưa đủ để trình bày về một vấn
đề gì đó trong cuộc họp. (Xem bảng 2.16, phần Phụ lục).
2.5.1.2. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hành chính theo góc độ tuổi tác
Theo số liệu thống kê cho thấy, chỉ có 42/180 người, chiếm 23,3% phát
biểu bằng tiếng Thái trong cuộc họp tại bản. Trong đó, độ tuổi từ 31 – 45 và
độ tuổi trên 60 là tương đương nhau, độ tuổi từ 46 – 60 dùng tiếng Thái khi
phát biểu trong tất cả các cuộc họp ở các cấp chính quyền cao nhất. Cụ thể là,
dùng tiếng Thái để phát biểu chính thức trong cuộc họp tại xã là 28/180
người, chiếm 15,5% cao nhất, tiếng Việt được dùng để phát biểu trong các
cuộc họp tại huyện, tỉnh là 100%. Có thể nới rằng năng lực ngôn ngữ tiếng
Việt của người Thái ở Mường Bú là đáng mơ ước đối với các dân tộc thiểu
số. Dường như họ không gặp phải bất cứ rào cản khi phát biểu bằng tiếng
Việt tại các cuộc họp tại huyện, tỉnh. (trừ các cuộc họp tại đội, bản). (Xem
bảng 2.16, 2.17, phần Phụ lục).
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2.5.1.3. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hành chính theo góc độ nơi ở
Người Thái ở bản Mường Bú hầu như rất ít dùng tiếng Thái để phát
biểu chính thức trong các cuộc họp tại xã, các địa bàn khác có những chiếm tỉ
lệ không đáng kể. Trong các cuộc họp tại xã, thì tỉ lệ người Thái ở bản
Mường Bú dùng tiếng Việt phát biểu cao nhất 109/130 người, chiếm 83,8%),
trong khi đó biểu bằng tiếng Thái chỉ là 21/130 người, chiếm 16,1%, người
Thái ở bản Văn Minh sử dụng tiếng Việt ở các cuộc họp cấp xã là 39/50
người, chiếm 78,0%, ngược lại sử dụng tiếng Thái để phát biểu ở các cuộc
họp cấp xã là 11/50 người, chiếm 22,0%.(Xem bảng 2.17, phần Phụ lục).
2.5.1.4. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hành chính theo góc độ học vấn
Theo thống kê cho thấy đối với những cá nhân không biết tiếng Việt thì
100% thì họ thường phát biểu bằng tiếng Thái trong các cuộc họp tại đội, bản.
Qua đó họ bày tỏ quan điểm lập trường của mình để thể hiện được tâm tư
nguyện vọng của họ. Trái lại, trong các cuộc họp cơ quan nhà nước – những
cuộc họp mang tính trang trọng, vẫn có một số người dùng tiếng Thái để phát
biểu chính thức trong các cuộc họp, đặc biệt là những người Thái lớn tuổi.
Thông thường, những người có trình độ học vấn càng cao, năng lực tiếng Việt
càng hoàn thiện thì lại càng tự tin hơn khi phát biểu bằng tiếng Việt. Hiện nay
hầu hết người Thái ở Mường Bú rất it người dùng tiếng Thái để phát biểu
trong các cuộc họp ở các cấp chính quyền (tỉ lệ không đáng kể).
2.5.1.5. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hành chính theo góc độ nghề nghiệp
Theo tài liệu thống kê cho thấy dường như 100% tầng lớp học sinh,
sinh viên không ai dùng tiếng Thái để phát biểu trong các cuộc họp ở các cấp
chính quyền cũng bởi năng lực tiếng Thái của học sinh, sinh viên cao hơn.
Trong các buổi họp tại xã bản, tiểu khu khi cần thiết phải sử dụng tiếng Thái
để khẳng định dân tộc thì những người làm nghề nội trợ, buôn bán và nghề
khác ( làm thuê) có dùng tiếng Thái phát biểu. Chẳng hạn như, trong cuộc họp
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tại xã, người làm nghề buôn bán (9/35 người, chiếm 25,7%) và nội trợ (11/35
người, chiếm 31,4%) cao hơn tất cả những người làm các nghề khác (Xem
bảng 2.18, phần Phụ lục).
2.5.2. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức
2.5.2.1. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức theo góc độ giới tính
Theo số liệu điều tra cho thấy, tỉ lệ sử dụng tiếng Thái để trao đổi riêng
trong các cuộc họp tại xã với người cùng dân tộc là tương đối cao 120/180
người, chiếm 66,6% so với huyện, tỉnh không đáng kể. Người Thái dùng
tiếng Việt để trao đổi riêng với người khác dân tộc và người Kinh chiếm tỉ lệ
gần như tuyệt đối và không có sự chênh lệch nhiều giữa nam và nữ. Như vậy,
ý thức của nam và nữ người Thái đối với việc sử dụng tiếng Thái và tiếng
Việt trong từng hoàn cảnh cụ thể là hoàn toàn như nhau. Việc lựa chọn ngôn
ngữ để trao đổi trong các cuộc họp không phụ thuộc vào giới tính mà phụ
thuộc năng lực ngôn ngữ, phụ thuộc vào mục đích giao tiếp, nội dung giao
tiếp và đối tượng tham gia giao tiếp.
2.5.2.2. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức theo góc độ tuổi tác
Theo thống kê cho thấy trong quá trình trao đổi với người cùng dân tộc
trong các cuộc họp tại xã thì đa phần họ dùng tiếng thái để trao đổi với nhau
(Trao đổi riêng), người Thái thuộc nhóm tuổi từ 20 – 30 là 56/180 người,
chiếm 31,1%), nhóm tuổi 31 – 45 là 52/180 người, chiếm 28,8% và nhóm tuổi
từ 46 - 60 là 20/180 người, chiếm 11,1%) dùng tiếng Thái, chiếm tỉ lệ cao
nhất. Đặc biệt, những người Thái sống cùng thôn, bản, xã họ quen giao tiếp
với nhau bằng tiếng Thái khi gặp nhau trên đường, hoặc trong các buổi sinh
hoạt cộng đồng. Một mặt, những người này có năng lực nghe – nói tiếng Thái
tương đối tốt, thường dùng tiếng Thái trong đời sống hàng ngày, mặt khác,
trong cuộc họp tại xã họ dễ gặp người cùng dân tộc với họ hơn. Khi trao đổi
riêng với người Kinh và người dân tộc khác trong cuộc họp tại bản lứa tuổi
57

trên 60 dùng tiếng Thái trao đổi riêng cao hơn các lứa tuổi khác, những người
thuộc nhóm tuổi từ 20 – 30 và 31 – 45 thường không sử dụng tiếng Thái của
họ mà phần lớn chỉ sử dụng tiếng Việt. Điều này phản ánh ý thức hòa hợp dân
tộc của thế hệ trẻ người Thái với các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam
theo xu thế của thời đại.
Nhìn chung, tỉ lệ người Thái dùng tiếng Thái để trao đổi riêng với
người cùng dân tộc trong các cuộc họp ở các cấp không cao, ngoại trừ khi trao
đổi riêng với người cùng dân tộc trong cuộc họp trong cuộc họp tại xã
(55/180 người, chiếm 30,5%) , chung cho cả bốn nhóm tuổi và trao đổi riêng
trong cuộc họp tại bản với người Kinh (18/180 người, chiếm 10,0%) và với
người khác dân tộc trong cuộc họp tại bản (13/180 người, chiếm 7,2%) và có
sự chênh lệch đáng kể giữa nam nữ trong các trường hợp này. Số liệu cùng
cho thấy, khi trao đổi riêng với người khác dân tộc trong cuộc họp tại bản,
hiện tượng vừa dùng tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Dao, Mông để trao đổi
riêng trong cuộc họp với người khác dân tộc cao hơn tất cả các cuộc họp ở
các cấp chính quyền cấp trên (13,0%). Trường hợp này nữ giới chiếm tỉ lệ cao
hơn nam giới (nữ: 18,1% > nam: 12,7%). Như trên đã nói, phụ nữ Thái làm
nghề kinh doanh, buôn bán có môi trường tiếp xúc rộng, đã tạo điều kiện thúc
đẩy song ngữ của những người hành nghề buôn bán phát triển. Nhưng nhìn
chung, tiếng Việt vẫn chiếm ưu thế trong trao đổi riêng của người Thái với
cùng dân tộc, khác dân tộc, người Kinh trong các cuộc họp các cấp chính
quyền. (Xem bảng 2. 19, phần Phụ lục).
2.5.2.3. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức theo góc độ nơi ở
Người Thái sống tại địa bàn Mường Bú – Mường La – Sơn La dường
như sử dụng tiếng Thái kết hợp với tiếng Việt để phát biểu trong những cuộc
họp tại thôn, bản . Số liệu điều tra cho thấy, một số người Thái ở đây có dùng
tiếng Thái để trao đổi riêng trong các cuộc họp tại đội, bản, xã là tương đối
58

có. Cần nói thêm rằng, những người Thái sống cùng bản, xã thường có mối
quan hệ thân quen nhất định do vậy họ dễ tìm được những người cùng nhóm
phương ngữ với mình hơn. Bản Mường Bú (83/130 người, chiếm 67,6%), bản
Văn Minh (22/50 người, chiếm 44%)
Nhìn một cách tổng thể, trong các cuộc họp mang tính quần chúng
rộng rãi, thì phần lớn thường sử dụng tiếng Việt. Trường hợp dùng tiếng mẹ
đẻ để trao đổi riêng giữa những người cùng dân tộc rất hiếm xảy ra. (Xem
bảng 2. 19, phần Phụ lục).
2.5.2.4. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức theo góc độ học vấn
Những người mù chữ khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt hạn chế hơn,
vì thế không có trường hợp nào dùng tiếng Việt để trao đổi riêng với người
cùng dân tộc, khác dân tộc và người Kinh trong các cuộc họp, trừ cuộc họp tại
xã (10/68 người, chiếm 14,7%). Những người có trình độ PTTH đến cao đẳng,
đại học dùng tiếng Thái trong trao đổi riêng với người cùng dân tộc chiếm tỉ lệ
cao nhất và không có người nào có trình độ đại học dùng tiếng Thái để trao đổi
riêng với người cùng dân tộc, khác dân tộc trong cuộc họp tại các cấp chính
quyền, đoàn thể. Đa số người Thái ở Mường Bú sử dụng tiếng Việt và tiếng
Thái là phương tiện chủ yếu trong giao tiếp với người thân quen cùng dân tộc,
khác dân tộc và cũng là ngôn ngữ mà họ thông thạo nhất, cho nên trong các
cuộc họp với người cùng dân tộc hay khác dân tộc, các cấp chính quyền, họ
thường chọn hình thức song ngữ việt - Thái để trao đổi riêng với nhau là chủ
yếu, kể cả người mù chữ quốc ngữ (Xem bảng 2.19, phần Phụ lục).
2.6. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI THÁI Ở
XÃ MƯỜNG BÚ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC NHAU
2.6.1. Đặt vấn đề
Trong những trường hợp khả năng sử dụng ngôn ngữ khi nói chuyện
điện thoại, ghi chép riêng, xem sách báo, nghe đài, xem truyền hình, cầu
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cúng, hoạt động văn nghệ,… điều đó cũng thể hiện được năng lực ngôn ngữ
của người Thái ở Mường Bú. Khi xem xét đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của
người Thái trên khả năng giao tiếp điện thoại, khả năng nghe hiểu ngôn ngữ
trên truyền hình, khi đọc sách báo, chúng tôi có chú trọng đến viết, tức là chú
ý đến việc đọc các bảng như thờ cúng có tính chất phong tục tập quán và có
chú ý đến việc sử dụng ngôn ngữ trong các hoạt động văn nghệ mang tính cá
nhân. Họ thường hát các bài ca dao dân ca bằng tiếng Thái hay thứ tiếng khác
(tiếng khi thờ cúng). Để khảo sát rõ đối với mỗi vấn đề được chúng tôi tiếp
cận từ các góc độ khác nhau như giới tính, tuổi tác, nơi ở, trình độ học vấn và
nghề nghiệp. Tuy nhiên, ở từng nội dung một chúng tôi tập trung vào những
góc độ xem xét mà chúng tôi cảm thấy phản ánh rõ nét nhất về việc sử dụng
ngôn ngữ của người Thái trên những góc độ trên.
2.6.2. Người Thái sử dụng ngôn ngữ khi nói chuyện điện thoại
2.6.2.1. Nói chuyện điện thoại với người cùng dân tộc
Số liệu thống kê cho thấy, trong số 168/180 trả lời, có đến 105 người sử
dụng tiếng Thái để nói chuyện điện thoại với người cùng dân tộc chiếm
62,5% Ngoài ra, còn có một ít người vừa dùng tiếng Thái và tiếng Việt
(37/168 người, chiếm 22%), tiếng Thái, tiếng Việt theo kiểu chuyển mã, trộn
mã là 26/168 người, chiếm 15,4%. Như vậy, có thể thấy tỉ lệ người Thái dùng
tiếng Thái khi nghe, gọi điện thoại là tương đối đồng điều này giúp chúng ta
hiểu ta hiểu được tại sao tiếng Thái ở đây vẫn có ý thức gìn giữ ngôn ngữ mẹ
đẻ của mình. Khi nói chuyện điện thoại người ta thường lựa chọn một ngôn
ngữ thông thạo nhất vì nghe, nói điện thoại cũng đòi hỏi người nghe, nói phải
có một trình độ ngôn ngữ nhất định. Khi nghe, nói chuyện điện thoại với
người cùng dân tộc, tỉ lệ nam giới sử dụng tiếng Thái cao hơn nữ giới (nam:
65/100 người, chiếm 65,0%, nữ: 48/80 người, chiếm 60%). Như vậy, có thể
thấy rằng năng lực giao tiếp qua điện thoại của nam giới và nữ giới người
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Thái gần tương đương nhau. Xét về góc độ tuổi tác, nơi ở, trình độ học vấn,
nghề nghiệp cũng thấy có sự khác nhau đáng kể. Chẳng hạn: Tỉ lệ người Thái
ở tại bản Mường Bú sử dụng tiếng Thái (95/130 người, chiếm 73,0%) khi
nghe, gọi điện thoại cao hơn những người Thái ở tại nơi khác. Hay xét theo
góc độ nơi ở, người Thái ở bản Văn Minh nghe, nói chuyện điện thoại bằng
tiếng Thái là 17/50 người, chiếm 34,0%, nhưng với bản Mường Bú là địa bàn
có đông người Thái sinh sống, vì thế tỉ lệ người Thái nói điện thoại bằng tiếng
Thái với cùng dân tộc có cao hơn so với các địa bàn khác đôi chút. Vì họ vừa
có thể trao đổi riêng tư một cách thoải mái, vừa là cách thể hiện mối quan hệ
thân thiện với đối tượng tham gia giao tiếp tốt hơn.
Xét theo góc độ tuổi tác, tỉ lệ người Thái ở độ tuổi 46 trở lên dùng tiếng
Thái để nghe, nói chuyện điện thoại với người cùng dân tộc cao hơn so với
những người độ tuổi từ 46 trở xuống. Ngược lại, từ độ tuổi 46 tuổi trở xuống
thường dùng tiếng Việt để nghe, gọi điện thoại cho người cùng dân tộc cao
hơn những người có độ tuổi từ 46 trở lên. Chứng tỏ giao tiếp qua điện thoại
phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ của người Thái, người nào thông thạo tiếng
Thái thì nghe, gọi điện thoại bằng tiếng Thái nếu đối tượng tham gia giao tiếp
biết tiếng Thái, còn người nào không thạo tiếng Thái thì dùng tiếng Việt.
Học sinh, sinh viên người Thái hầu như không nghe, nói điện thoại
bằng tiếng Thái với khác lạ cùng dân tộc, chỉ duy nhất 12/30 trường hợp dùng
tiếng Thái để trao đổi điện thoại với điện thoại với người cùng dân tộc. Kết
quả trên phản ánh đúng với thực tế về năng lực giao tiếp tiếng Thái của tầng
lớp người Thái trẻ tuổi nói chung và tầng lớp học sinh, sinh viên người Thái
nói riêng (Xem bảng 2.20, .2.21, 2.22, 2.23, phần Phụ lục).
2.6.2.2. Nói chuyện điện thoại với người Kinh và người dân tộc khác
Khi nghe, gọi điện thoại với người Kinh (Việt), người Thái hiếm khi
dùng tiếng Thái, chỉ thỉnh thoảng xảy ra với một số trường hợp khi người
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Kinh, người dân tộc khác (ở đây là dân tộc Kinh làm nghề buôn bán…) có
biết tiếng Thái. Hầu hết người Kinh (Việt) tại Mường Bú ít nhiều trong quá
trình sinh sống,trao đỏi buôn bán học cũng biết và nói được tiếng Thái. Điều
đó chứng tỏ người Kinh ở đây có khả năng giao tiếp song ngữ (thường là
khẩu ngữ) khá tốt. (Xem bảng 2.20, .2.21, 2.22, 2.23, phần Phụ lục).
2.6.3. Ngôn ngữ được thể hiện trong ghi chép riêng
Trong quá trình ghi chép không bị phụ thuộc vào đối tượng người
đọc,cho nên người ghi chép cũng không đòi hỏi một năng lực ngôn ngữ cao
mà chỉ cần để diễn tả được suy nghĩ và khả năng hiểu của người ghi chép,
ngôn ngữ được dùng để chi chép có thể hoàn toàn bằng kí hiệu. Do vậy, ghi
chép riêng phản ánh thái độ lựa chọn ngôn ngữ một cách chủ quan, miễn là
ngôn ngữ ấy đáp ứng yêu cầu của việc ghi chép và người ghi chép cảm thấy
thoải mái, dễ dàng diễn tả được suy nghĩ tình cảm của bản thân. Kết quả điều
tra cho thấy, đa số người Thái có thói quen và cảm thấy thoải mái với việc ghi
chép riêng bằng tiếng Việt (170/180 người, chiếm 94,4%). Qua đó, chúng ta
có thể thấy vai trò của tiếng Việt trong đời sống người Thái ở đây có ý nghĩa
rất lớn là ngôn ngữ không thể thiếu khi muốn bày tỏ tâm tư tình cảm của
mình, việc sử dụng tiếng Việt của người Thái ở đây không bị lệ thuộc vào các
yêu tố mang tính bắt buộc nào. Một mặt chữ viết Thái không phải ai cũng
biết. (Xem bảng 2.24, phần Phụ lục).
2.6.4. Ngôn ngữ được thể hiện trong các hoạt động văn nghệ
Đời sống văn hóa của dân tộc Thái khu vực Tây Bắc nói chung và ở
Mường Bú nói riêng rất phong phú và đa dạng, ca hát là một mình hình thức
giải trí thể hiện sự yêu thích và cảm nhận của người hát đối với giai điệu và
ngôn ngữ lời hát. Từ bao đời nay bà con dân tộc Thái vẫn duy trì sinh hoạt tại
nhà văn hóa xã, bản qua các buổi giao lưu văn hóa cộng đồng. Người ca hát
không nhất thiết hiểu phải hiểu nội dung bài hát. Người Thái do có sự tiếp xúc
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nhiều với nhạc Việt nên cũng nhiều người thường ca hát bằng tiếng Việt hơn
(140/180 người, chiếm 77,7%). Tỉ lệ người Thái ở Mường Bú ca hát một
mình bằng tiếng Thái cũng rất hiếm, chỉ có 40/180 người, chiếm 22,2% và rơi
vào những người ở độ tuổi từ 46 trở lên. Đa phần người Thái thường hát
những bài hát dân ca như (Hạn cuống) trong những dịp vui vẻ.
Ngôn ngữ tiếng Việt được người Thái sử dụng rộng rãi do vậy số người dùng
tiếng Thái để ru con rất khiêm tốn, chỉ 30/180 người, chiếm 16,6%, nữ là
25/80 người, chiếm 31,3% và cũng chỉ xảy ra với những người từ 46 tuổi trở
lên, (Xem bảng 2.25, phần Phụ lục).
2.6.5. Ngôn ngữ được thể hiện khi cầu cúng, tế lễ:
Cũng như các dân tộc khác đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng
người Thái rất phổ biến. Ngôn ngữ được dùng khi cầu cúng, tế lễ cũng có thể
gọi là ngôn ngữ trong hoạt động tâm linh. Do vậy, với người Thái việc lựa
chọn ngôn ngữ cầu cúng cũng rất quan trọng, đặc biệt là những người lớn
tuổi. Đối với những người Thái thông thạo cả tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng
dân tộc khác, họ cũng rất linh hoạt trong việc dùng ngôn ngữ khi cầu cúng, tế
lễ. Qua điều tra cho thấy đặc biệt là những người lớn tuổi, họ đều cho biết: tùy
theo từng trường hợp cụ thể mà sử dụng ngôn ngữ khác nhau để cúng lễ. Nếu
cầu cúng làm ăn thì hoàn toàn dùng tiếng Việt hoặc tiếng Mông, La ha,
thường dùng để cầu cầu cúng tổ tiên, ông bà thì dùng tiếng Thái. Người Thái
cầu cúng bằng tiếng Thái để không quên nguồn gốc của mình và khi dùng
tiếng Thái cầu cúng, họ cảm thấy thể hiện được lòng thành hơn đối với ông bà
tổ tiên. Cúng đuổi mât thường dùng tiếng Mông nhiều hơn. Nhìn chung, việc
dùng tiếng Thái khi cầu cúng, tế lễ cũng chỉ còn tồn tại ở những người Thái từ
50 – 60 tuổi (14/20 người) Những người từ 45 tuổi trở xuống ít thấy trường
hợp dùng tiếng Thái để cầu cùng, tế lễ. Hình thức cầu cúng của những người
từ 45 tuổi trở xuống cũng đơn giản hơn và việc lựa chọn ngôn ngữ nào để cầu
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cúng, tế lễ không còn quan trọng. Với họ, tiếng Việt hoàn toàn có thể thay thể
vị trí tiếng Thái trong các hoạt động tâm linh, vì những người Thái trẻ tuổi
hiện nay gần như coi nhẹ vai trò của tiếng dân tộc mình và họ đã quen tư duy
bằng tiếng Việt, cầu cúng, tế lễ cũng đi hỏi một sự tư duy và khả năng ngôn
ngữ nhất định. Không có sự khác biệt về giới tính trong việc sử dụng ngôn
ngữ trong các hoạt động tâm linh
2.6.6. Ngôn ngữ thường dùng để đọc sách báo
Hiện nay đời sống tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt tại UBND
Xã, Nhà văn hóa các bản , tiểu khu và một số gia đình trên địa bàn xã Mường
Bú có đặt mua các loại báo in hàng ngày để đọc như báo: Pháp Luật, Thể
thao, Nhân dân… Các loại sách về hướng dẫn làm kinh tế nông nghiệp, sức
khỏe đời sống…ngoài ra việc trang bị hệ thống máy tính tại trung tâm bưu
điện cũng giúp bà con truy cập mạng tìm hiểu thông tin được nhanh và chính
xác hơn. Tìm hiểu người Thái ở đây đọc sách báo bằng ngôn ngữ gì, mức độ
hiểu biết cũng như khó khăn khi đọc sách báo bằng tiếng Việt, tiếng các dân
tộc khác ra sao, chúng tôi cũng xuất phát từ các góc độ khác nhau để xem xét
vấn đề. Tất cả người Thái ở Mường Bú đều đọc sách báo bằng tiếng Việt
(chiếm 100%). Số liệu trên nổi rõ hai vấn đề cơ bản:
Thứ nhất, Báo chí bằng chữ Thái (Latinh hóa) chưa được phát hành tại
Việt Nam – Chỉ dùng trong lĩnh vực “ Từ điểm học”;
Thứ hai, Hầu hết người Thái ở Mường Bú không hề biết có chữ Thái
(được phiên âm Latinh) do vậy năng lực đọc hiểu sách báo bằng tiếng Thái ở
đây là không có. Chỉ có một số người Thái nghiên cứu về ngôn ngữ chuyên
sâu mới có khả năng tiếp cận chữ viết này, còn đa số người Thái ở tại Mường
Bú chỉ biết được hai kỹ năng nghe – nói tiếng Thái do tiếp thu được từ ông
bà, cha mẹ, không có khả năng đọc sách bằng tiếng Thái.
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Tỉ lệ gần 100% người Thái ở Mường Bú đọc được sách báo bằng tiếng
Việt là khá cao, Mường Bú là một xã gần thành phổ và giáp với Thị trấn
Mường La nên cũng là nơi có lượng sách báo đáng kể, phong phú về thể loại
và đa dạng về ngôn ngữ. Do vậy khả năng tiếp cận về ngôn ngữ tiếng Việt là
rất cao.
Nhìn chung, tỉ lệ đọc sách báo tiếng Việt của người Thái rất cao (chiếm
97,0%). Như vậy, có thể thấy trình độ tiếng Việt của người Thái ở Sơn La
phải nói là lí tưởng. Mọi lứa tuổi, mọi trình độ đều đọc được sách báo tiếng
Việt. Trong số những người Thái được điều tra, tầng lớp học sinh, sinh viên
đều đọc sách báo tiếng Việt chiếm tỉ lệ tuyệt đối (100%). Học sinh, sinh viên
người Thái được xem là tầng lớp trí thức trẻ tuổi. Họ là những người tiếp xúc
với tiếng Việt, chữ việt thường xuyên nhất, phẩm bằng tiếng Việt (trong sách
báo) một cách đầy đủ nhất và phong phú nhất (Xem bảng 2.26, phần Phụ lục).
2.6.6.1. Mức độ hiểu biết khi đọc sách báo, nghe đài
Theo số liệu điều tra cho thấy, hầu hết người Thái đều có khả năng đọc
hiểu sách báo tiếng Việt và có sự chênh lệch không lớn giữ nam và nữ. So
sánh hai tỉ lệ trên có thể kết luận rằng: năng lực đọc hiểu tiếng Việt của người
Thái cao hơn rất nhiều so với các tiếng của dân tộc khác. Ngược lại, độ tuổi
càng trẻ thì khả năng đọc hiểu báo tiếng Việt lại càng cao. Đó là lẽ đương
nhiên vì những người Thái càng trẻ tuổi được tiếp xúc thường xuyên với tiếng
Việt nhiều hơn, được thụ hưởng tiếng Việt ngày càng tốt hơn. Những người ở
độ tuổi 31 – 45 (96,7%) và độ tuổi 20 – 30 (chiếm 96,3%) . Có thể nói với
người Thái giữ gìn tiếng nói, cũng là một cách để giữ gìn văn hóa truyền
thống dân tộc mình và tránh tình trạng bị “mất gốc” về ngôn ngữ.
2.6.6.2. Những khó khăn khi đọc sách báo
Qua điều tra, chúng tôi thấy khó khăn của người Thái khi đọc sách
báo là:
65

Đối với sách báo viết bằng tiếng Việt, hầu hết nữ giới lại cảm thấy khó
khăn với nhiều từ mới hơn so với nam giới. Lí do là, tiếng Việt mà nữ giới
tiếp thu được chủ yếu qua giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình, do vậy
vốn từ của nữ giới hạn chế hơn.
Người Thái trên 60 tuổi cho rằng khó khăn nhất đối với họ khi đọc
sách báo tiếng Việt là có nhiều từ mới. Nhiều từ phiên âm tiếng nước ngoài
họ thường không hiểu. Bởi lẽ, sách báo thường xuyên cập nhật từ mới theo sự
phát triển của xã hội, còn vốn từ của những người Thái lớn tuổi chủ yếu vẫn
là vốn từ trước đây họ tiếp thu được trong phạm vi hẹp, do họ cập nhật không
kịp, có điều kiện tiếp thu từ vựng để bổ sung vốn từ của mình.
Người Thái ở lứa tuổi 31 – 45 cho rằng khó khăn lớn nhất là do sách
báo tiếng Việt có nhiều từ mới. Vấn đề thật khó lý giải bởi đây là lứa tuổi có
mật độ tiếp thu sách báo thường xuyên nhất (cả báo giấy và báo điện tử).
Nhưng so với lứa tuổi 20 -30, lứa tuổi 31 – 45 lại thuận lợi hơn khi tiếp xúc
với những từ ngữ nước ngoài trên báo chí vì đây là lứa tuổi có trình độ ngoại
ngữ nhất định, giúp họ dễ dàng tiếp thu những từ mới xuất hiện trên sách báo.
83% người Thái ở tại bản Văn Minh cho rằng sách báo tiếng Việt có quá
nhiều từ mới. Con số này cũng tương tự đối với người Thái có nơi sinh ở bản
Mường Bú (85%) cũng vậy 30% người Thái ở tại bản Mường Bú cho rằng
sách báo bằng tiếng Việt có nhiều từ nước ngoài và diễn đạt khó hiểu, đây là
những người có năng lực tiếng Việt không nhiều hay có thể nói là yếu.
Những người làm nghề buôn bán và nội trợ thì lại gặp khó khăn vì có
nhiều từ nước ngoài. Đối tượng này có vốn từ tiếng nước ngoài không nhiều,
lại là những người ít có cơ hội để cập nhật thường xuyên những từ nước ngoài
trên sách báo viết. Ngược lại họ không gặp khó khăn gì khi đọc báo bằng
tiếng Việt. (Xem bảng 2.26, phần Phụ lục).
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2.6.7. Mức độ hiểu biết khi xem truyền hình VTV và Mức độ hiểu
biết tiếng Việt khi xem truyền hình
Theo số liệu thông kê cho thấy, có đến 153/180 người, chiếm 85,0% trả
lời là hiểu rõ khi xem truyền hình bằng tiếng Thái, bởi vì ở ở Sơn La có đài
phát thanh, truyền hình bằng tiếng Thái. Ngoài ra còn có nhiều loại truyền
hình như kỹ thuật số, truyền hình cáp (cable). Khi xem truyền hình phát bằng
tiếng Thái, cả nam và nữ đều có mức độ hiểu biết như nhau. Gần 97% người
Thái trả lời là hiểu được khi xem truyền hình phát bằng tiếng Việt. Chỉ có
5/80 người (nữ), chiếm 6,25% không hiểu khi xem truyền hình phát băng
tiếng Việt. Ngược lại, có tới 98% nam giới hiểu được khi xem chương trình
truyền hình phát băng tiếng Việt (trong khi đó tỉ lệ này ở nữ là 93,7%). Như
vậy, có thể nói, năng lực nghe hiểu tiếng Việt của người Thái ở đây rất cao,
đó là một thuận lợi lớn của người Thái trong việc tiếp thu các thông tin kinh
tế xã hội, chính sách của Đảng và nhà nước.
Ở nhóm tuổi từ 46 – 60, mức độ hiểu biết khi khi xem truyền hình phát
băng tiếng Thái cao nhất, với tỉ lệ hiểu ít là 14,5% và hiểu rõ là 85,5%. Có thể
thấy, đây là nhóm tuổi có khả năng nghe hiểu tiếng Thái tốt nhất so với các
nhóm tuổi khác, họ có vốn từ tiếng Thái tương đối phong phú, đủ để hiểu
được các chương trình phát bằng tiếng Thái. Khi xem truyền hình bằng tiếng
Việt, chỉ có 0,3% số người Thái ở Mường Bú không hiểu được, chiếm tỉ lệ
rất thấp. Điều này chứng tỏ người Thái ở Mường Bú, đều có khả năng nghe
hiểu truyền hình phát bằng tiếng Việt. Khác với sách báo, để nghe hiểu – nói
được thông thường trong đời sống hàng ngày, không đòi hỏi khả năng biết
chữ hoặc trình độ cao về tiếng Việt. Một số người Thái ở Mường Bú xem
truyền hình bằng tiếng Mông, vì họ có biết tiếng Mông (do sống chung với
người Mông), Còn người Thái sinh ở các nơi khác thì hầu như không biết
tiếng hai loại tiếng trên.
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Người Thái ở Mường Bú phần lớn có cơ hội tiếp cận thường xuyên với
các chương trình truyền hình như phim ảnh, ca nhạc, thu sóng truyền hình qua
chảo thu… nên khả năng hiểu rõ khi xem truyền hình là rất cao, có thể nói họ
hoàn toàn có thể nghe hiểu rõ khi xem truyền hình bằng tiếng Việt ngang
bằng với người Kinh. Một số người già tuổi cao hoặc những người trẻ nhưng
không giao lưu với các cộng đồng bên ngoài hoặc không được đi học thì hầu
như không thể hiểu rõ được khi xem truyền hình phát bằng tiếng Việt. Đó là
do năng lực tiếng Việt của những người này không cao, hoặc không có kỹ
năng nào về tiếng Việt nhìn chung, tầng lớp cán bộ - công nhân viên người
Thái có trình độ tiếng Việt khá cao, và họ thường là những người giữ các
chức vụ có liên quan đến cộng đồng bản xứ nên khả năng hiểu rõ tiếng mẹ đẻ
trên truyền hình tương đối tốt. Đối tượng học sinh ở đây ngoài thông thạo
tiếng Việt, cũng có một số ít người hiểu biết nhất định về tiếng Mông, xem
hiểu tiếng Mông trên truyền hình (Xem bảng 2. 27, phần Phụ lục).
2.7. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Qua quá trình điều tra và thống kế cho chúng tôi thấy được ý thức tự
giác dân tộc của người Thái về tiếng mẹ đẻ của mình là rất cao. Họ rất có ý
thức giữ gìn và lưu giữu ngôn ngữ dân tộc trong thời đại đa ngôn ngữ như
ngày nay.
Điểm đáng chú ý liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ trong việc kết
hôn giữa cùng dân tộc Thái hoặc với các dân tộc khác. Trên thực tế cho thấy,
tập tục kết hôn của người Thái cũng có những nét đặc trưng gần giống với
người Kinh. Người Thái kết hôn với người Kinh (Việt) hoặc với người Mông,
nhưng phổ biết hơn cả người lấy vợ người Kinh (Việt) hoặc vợ người La Ha,
còn trường hợp nữ người Thái kết hôn với người Mông hoặc người Kháng là
rất ít, có thể do lí do về quan niệm, cũng có thể số nữ Thái có tâm lý không
muốn lấy chồng xa. Việc kết hôn khác dân tộc này và ngay cả cùng dân tộc
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cũng nảy sinh ra vấn đề trong giao tiếp qua đó làm cho ngôn ngữ đa ngữ phát
triển mạnh.
Nhìn chung, năng lực ngôn ngữ của người Thái ở Mường Bú chủ yếu là
năng lực song ngữ Việt – Thái tương đối là cao. Ngoài ra, có một số người
Thái có khả năng song ngữ Việt – Mông… nhưng số lượng này không nhiều.
Về góc độ tuổi tác, những người ở độ tuổi càng lớn thì năng lực tiếng Thái
càng cao và giảm dần theo lứa tuổi. Trong đó, đáng chú ý là 95,0% người
Thái đều nghe hiểu khi xem truyền hình phát bằng tiếng Việt, nhưng có đến
15,0% số người cao tuổi trả lời gặp khó khăn khi đọc sách báo tiếng Việt.
Qua điều tra cho thấy, có 85,0% người Thái được hỏi cho rằng, họ
thành thạo tiếng Việt. Để có được tỉ lệ trên chúng ta thấy rằng người Thái
thường sống cộng cư theo kiểu đan xen giữa các dân tộc như người Kinh,
Kháng, Khơ Mú, Mông và qua quá trình giao tiếp họ lấy tiếng Việt là ngôn
ngữ trung tâm. Đây là một nhu cầu ngôn ngữ tự nhiên và càng đặc biệt cần
thiết đối với người Thái là vì họ hành nghề buôn bán, trao đổi chợ phiên…,
nên tiếng Việt phải trở thành ngôn ngữ giao tiếp hàng đầu.
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Chương 3
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ
CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ
HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA
3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
3.1.1. Đặt vấn đề
Chương này chúng tôi tiến hành khảo sát năng lực và tình hình sử dụng
ngôn ngữ của học sinh người Thái, qua đó muốn thấy được ý kiến của học
sinh và phụ huynh về việc sử dụng ngôn ngữ trong nhà trường của học sinh
người Thái nơi đây. Chúng tôi đã tách riêng việc khảo sát học sinh người Thái
thành một chương riêng đẻ khảo sát trong khi tại Sơn La không có trường
riêng biệt dạy cho con em người Thái. Qua việc khảo sát đó chúng tôi nhằm
đến một mục tiêu xa hơn là góp phần vào trả lời một số vấn đề như sau:
1/ Tương lai tiếng Thái liệu có được phát triển và gìn giữ hay sẽ bị mai
một dần.
2/ Hiện nay một số dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam đang giáo dục
song ngữ trong nhà trường thì học sinh người Thái liệu có được thụ hưởng
giáo dục song ngữ Việt – Thái hay không?.
3.1.2. Khái quát về học sinh người thái với việc giáo dục tiếng thái tại
Mường Bú
3.1.2.1. Giai đoạn trước năm 1975
Người Thái ở Sơn La nói chung và ở Mường Bú nói riêng đều có
truyền thông hiếu học họ có ý thức cao trong việc chăm lo cho con cháu họ
học tập, gìn giữ văn hóa trong đó có tiếng nói của dân tộc mình. Dù kinh tế
vùng miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng cha mẹ vẫn khuyến khích cho
con cháu họ đi học các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Người
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Thái cao tuổi có ý thức rất sâu sắc về việc giữ gìn tiếng nói của tổ tiên mình.
Đó cúng chính là biểu hiện cho văn hóa dân tộc. tùy nhiên chữ viết của dân
tộc Thái đã có từ lâu từ những năm 1945 trở về trước chữ Thái cổ được dùng
rộng rãi trong cộng đồng người Thái, mọi công văn giấy tờ tại các châu các
mường ngày ấy (tương đương với cấp huyện, xã bây giờ) đều sử dugj tiếng
Thái. Trong kháng chiến chống Pháp, những bài thơ vận động kháng chiến
của các nhà thơ Lò Văn Mười, Hoàng Nó, Cầm Biêu... viết bằng chữ Thái là
nguồn cổ vũ động viên rất lớn cho kháng chiến. Về sau chữ Thái bị mai một
dần chỉ có tiếng nói được các bậc ông bà, cha mẹ truyền thụ lại cho con cháu
ngay từ khi còn nhỏ đến khi thoát li.
3.1.2.2. Giai đoạn sau năm 1975
Từ sau giải phóng đến nay, hệ thống giáo dục quốc dân cũng không có
trường mở riêng cho con em dân tộc Thái mà theo học chung với các em
người Việt (Kinh) người Kháng, La Ha, Mông… và sử dụng ngôn ngữ tiếng
Việt là ngôn ngữ chung nhất. Tính đến thời điểm chúng tôi điều tra cuối 2015
đến đầu 2016 học vấn của con em người Thái ở Mường Bú là như sau: Sau
đại học: 05; Đại học: 78, Cao đẳng: 86, Trung cấp: 119. Theo thống kê của
UBND xã Mường Bú, vào tháng 1/2016.
Bảng 3.1: Hệ thống giáo dục của huyện Mường La tính đến 01/2016
Đơn vị tính: Người
STT

TRƯỜNG

SỐ TRƯƠNG

SỐ LỚP

TS CBGV

TSHS

1

Cả huyện

75

808

1.371

18.856

2

Mầm non

26

215

356

4.485

3

Tiểu học

28

410

555

7.793

4

Trung học cơ sở

18

139

377

5.012

5

THPT

2

34

66

1.065

6

TTGDTX

1

10

17

501
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Ghi chú: - Trường tiểu học đã bao gồm cả 2 trường PTDT bán trú; trường
THCS đã bao gồm cả 7 trường PTDT bán trú và 01 trường PTDT Nội trú.
(Nguần: Phòng Giáo dục huyện Mường La)
Bảng 3.2. Mạng lưới giáo dục người Thái ở xã Mường Bú
Đơn vị tính: Người
STT

TRƯỜNG

SỐ

SỐ LỚP

TRƯƠNG

TS

TSHS

TS HS
DÂN TỘC

CBGV

THÁI

1

Mầm non

1

11

35

300

216

2

Tiểu học

2

24

34

635

406

3

Trung học cơ sở

1

13

38

501

387

4

Trung học PT

1

12

39

521

362

(Nguần: Phòng Giáo dục huyện Mường La)
3.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH
NGƯỜI THÁI
3.2.1. Đối tượng khảo sát cụ thể
Hiện nay ở địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và huyện Mường La nói
riêng không có trường phổ thông nào dành riêng cho con em người Thái, học
sinh người Thái đều học chung với học sinh người Việt và học sinh các dân
tộc khác. Vì thế chúng tôi giới hạn đối tượng khảo sát như sau:
Chúng tôi tiến hành điều tra học sinh người Thái đang theo học tại các
trường THPT (cùng với các dân tộc khác) trên các phương diện như khả năng
sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt, khả năng sử dụng song ngữ Việt - Thái.
Chúng tôi điều tra theo cách chọn mẫu. Trên địa bàn có đông người dân tộc
Thái cư trú thì chúng tôi chọn tất cả các học sinh dân tộc thiểu số để điều tra
sau đó chọn lọc dân tộc Thái để thống kêvà phân tích cho mục đích của luận
văn, còn đối tượng là học sinh người dân tộc như dân tộc Kháng, La Ha,
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Mông được đưa vào luận văn để so sánh khi cần thiết. Khảo sát để thấy được
thái độ sử dụng ngôn ngữ của học sinh và phụ huynh học người Thái về vấn
đề sử dụng trong nhà trường.
Chúng tôi tiến hành điều tra tại 01 trường phổ thông, gồm: 01 trường
THCS và 02 trường tiểu học, đó là: Trường THPT Mường Bú, trường THCS
Mường Bú, trường tiểu học Mường Bú A và trường tiểu học Mường Bú B:
Tổng số học sinh người Thái được chọn lọc điều tra là 100 học sinh, với độ
tuổi từ 7 – 16 tuổi. Trong đó: 55 học sinh nam, chiếm 55%; 45 học sinh nữ,
chiếm 45%, được phân chia theo các cấp học: 40 học sinh tiểu học, chiếm
40%, 25 học sinh THCS, chiếm 25%, 35 học sinh THPT (Xem bảng 3.1 phần
Phụ lục )
Trên nhưng cơ tư liệu về ngôn ngữ và khả năng tư duy của học sinh
(tính từ tuổi tham gia học ở các bậc học),qua việc trưng cầu ý kiến, nguyện
vọng của học sinh và phụ huỵnh về việc lựa chọn ngôn ngữ trong các môi
trường giao tiếp, và sử dụng song ngữ của học sinh được phân tích theo các
mối quan hệ sau:
1/ Khả năng của học sinh người Thái trong việc tự đánh giá năng lực
tiếng Việt và tiếng Thái.
2/ Việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với những người thân trong
gia đình, bạn bè, người cùng thôn, bản.
3/ Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh Thái theo giới tính, nơi ở,
cấp học;
4/ Những khó khăn khi học tiếng Việt.
5/ Ý kiến của học sinh người Thái trong việc sử dụng ngôn ngữ đối với
các môn học trong nhà trường.
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3.2.2. Năng lực ngôn ngữ của học sinh người Thái
3.2.2.1. Đánh giá chung
- Theo điều tra về năng lực sử dụng tiếng Việt 100% học sinh người
Thái cả ba cấp học đều cho rằng biết tiếng Việt. Trong đó, tỉ lệ học sinh nghe
hiểu – nói được là 96/100, chiếm 96% (còn lại đều rơi vào học sinh tiểu học).
Nói được – viết được là 81/100 chiếm 81%. Điều này cho thấy, trình độ tiếng
Việt của các em học sinh người Thái trên địa bàn nghiên cứu tại Mường Bú là
rất cao. Do đó các gia đình người Thái ở nơi đây rất quan tâm đến việc học
tập tiếng Việt của con em mình,do điều kiện sống xen kẽ với người Kinh
(Việt), hàng ngày tiếp xúc với bạn bè người Kinh, nên năng lực ngôn ngữ
tiếng Việt của các em phải nói là rất lý tưởng. Có thể nói trong giao tiếp hàng
ngày tiếng Việt là ngôn ngữ chính đối với học sinh người Thái nơi đây. Việc
nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt là điều rất bình thường. Do vậy học sinh Thái
đều nói thông, viết thạo tiếng Việt. Đa số học sinh người Thái được điều tra,
đều trả lời thông thạo tiếng Việt hơn cả, không có em nào trả lời tiếng Thái
thông thạo hơn tiếng Việt. Ngay từ nhỏ các em đã sống trong môi trường
tiếng Việt, tiếng Việt được đa số các em sử dụng trong mọi phạm vi giao tiếp.
Do vậy, các em thông thạo tiếng Việt, ngôn ngữ giao tiếp chung của các dân
tộc trên đất nước Việt Nam, ngôn ngữ mang tính quốc gia là điều tất yếu.
Về năng lực tiếng Thái: Số liệu cho thấy, có 89 học sinh chiếm 89%
biết tiếng Thái ở các mức độ khác nhau. Trong đó, nghe được nhưng không
nói được là 12/100 học sinh, chiếm 12%; nghe hiểu – nói được là 89/100 học
sinh, tuy nhiên khi yêu cầu các em viết chữ Thái thì không em nào viết được,
(do hệ thống giáo dục không có phân môn dạy chữ Thái cho các em ở các cấp
học mà phần lớn tiếng Thái được các em sử dụng trong giao tiếp trong phạm
vi hẹp với bạn bè, bố mẹ, ông bà ở nhà... Điều đó chứng tỏ điều bất cập tiếng
thì học sinh rất hiểu nhưng chữ viết thì không biết. Xét trên góc đọ nghiên
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cứu thì có thể một thời gian ngăn nếu như không có chính sách giảng dạy
tiếng Thái trong nhà trường ở các cấp học thì chữ viết Thái sẽ bị mai một đi
rất nhiều.
Về năng lực tiếng khác: có 5 học sinh người Thái nghe được, nói được
tiếng tiếng khác ngoài Thái ( chiếm 5%), trong khi đó có chỉ có 03 học sinh
nghe và nói được tiếng Mông, có 01 học sinh nghe, nói tiếng La Ha và có 12
học sinh nghe được những không nói được tiếng Mông. (Xem bảng 4.5, phần
Phụ lục).
Trong quá trình khảo sát về năng lực ngôn ngữ của học sinh người Thái
từ các góc độ khác nhau (Xem các bảng 3.2,3.3, phần Phụ lục), nhưng dưới
đây chúng tôi chỉ tập trung vào xem xét từ nhưng vấn đề tương đối trọng tâm.
3.2.2.2. Năng lực ngôn ngữ của học sinh ngường Thái, xét từ góc độ
địa bàn cư trú
Theo điều tra tổ số 100 học sinh đểu trả lời 100% biết tiếng Việt ở các
mức độ khác nhau. Trong đó, học sinh người Thái ở bản Mường Bú và bản
Văn Minh có tỉ lệ biết nói, biết chữ quốc ngữ cao hơn cả. Cụ thể, bản Mường
Bú (64/67 học sinh, chiếm 95,5%), bản Văn Minh (15/18 học sinh, chiếm
83,3%). Tuy nhiên sự chênh lệch về khả năng nói và biết chữ quốc ngữ trên
địa bàn xã Mường Bú là không lớn điều đó chứng tỏ năng lực về ngôn ngữ
tiếng Việt của học sinh người Thái ở nơi đây là rất cao. Học sinh người Thái
có ý thức và có khả năng tốt trong việc học nói tiếng Việt và học viết chữ
Việt. Xét về góc độ giới tính, thì tỉ lệ học sinh nữ biết hai kỹ năng nghe hiểu –
nói được tiếng Việt cao hơn so với học sinh nam (6,6% > 5,4. Xét ở các cấp
học thì tỉ lệ học sinh ở cấp tiểu học về kĩ năng nghe nói tiếng Việt thấp hơn
hai cấp học trên do các em chủ yếu là học sinh tiểu học mới làm quen với
tiếng Việt. Hầu hết học sinh người Thái đều được học tiếng Việt trong nhà
trường ở các cấp học cùng với học sinh người Kinh, do vậy năng lực về tiếng
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Việt của em tương đối là cao.
Cũng từ góc độ địa bàn cư trú cho thấy, tỉ lệ học sinh ở địa bàn bản
Mường Bú có tỉ lệ nghe hiểu – nói được tiếng Thái cao nhât (40/42 học sinh,
chiếm 95,2%), tiếp đến là học sinh người Thái ở bản Văn Minh (24/26 học
sinh, chiếm 92,3%), tiếp đến là là học sinh người Thái ở bản Bủng (12/15
học sinh, chiếm 80,0%), tiếp đến là học sinh người Thái ở bản Pó Cốp (13/17
học sinh, chiếm 76,4%).
Con số 89/100 học sinh Thái biết tiếng Thái, theo chúng tôi, cũng là
một con số khá cao điều đó chứng tỏ rằng tiếng Thái được nhiều học sinh
người Thái lựa chọn để giao tiếp hàng ngày trong phạm vi gia đình, qua đó
nhằm giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ông bà, cha mẹ của các
em cũng cố có ý thức rất cao cố gắng duy trì giao tiếp bằng tiếng mẹ để để
tiếng Thái không bị mai một và mất đi bên cạnh tiếng Việt. Tiếng Thái
thường được sử dụng trong phạm vi gia đình do vậy thế hệ người Thái trẻ tuổi
hiện nay vẫn ít nhiều biết tiếng Thái mà chỉ hiểu tiếng Thái ở mức độ tối
thiểu là nghe hiểu và nói. Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự giao
thoa đan xen các ngôn ngữ khác nhau. Trong những năm gần đây, do tác động
đó ngôn ngữ tiếng Thái được sử dụng trong gia đình cũng đang ít dần đi. Tuy
nhiên, số học sinh người Thái nghe được nhưng không nói được tiếng Thái
trên địa bàn Mường Bú chiếm rất ít và không đáng lo ngại (hiện chiếm tỉ lệ
khoảng 11%).
Về năng lực tiếng Thái: Qua điều tra cho thấy học sinh ở bản Mường
Bú có tỉ lệ học sinh biết tiếng Thái cao nhất (46 học sinh), các địa bàn còn lại
tỉ lệ học sinh người Thái không biết tiếng Thái là không đáng kể (chỉ 3 hoặc 4
học sinh). Phần lớn học sinh người Thái đều biết tiếng Thái thông qua giao
tiếp với bạn bè, người thân trong gia đình của mình, không có trường hợp nào
biết tiếng Thái thông qua giáo dục trong nhà trường bởi vì tiếng Thái chỉ có
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học được là do nghe ông, bà, cha, mẹ nói và dạy theo cách truyền miệng. Về
năng lực tiếng Mông: học sinh ở bản Mường Bú cũng chiếm tỉ lệ biết tiếng
Mông với số lượng nhỏ vì trong quá trình giao tiếp học sinh Mông thường nói
với nhau trong phạm vi nhỏ hệp còn không sử dụng tiếng Mông một cách
rộng rãi. Trong qúa trình giao tiếp giữa học sinh Mông và học sinh người Thái
họ thường sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Do vậy việc tiếp thu của các em
học sinh người Thái về tiếng Mông không cao như tiếng Việt. (Xem bảng 3.4,
phần Phụ lục)
3.2.2.3. Năng lực ngôn ngữ của học sinh người Thái, xét từ góc độ học vấn
Theo điều tra số liệu cho thấy, tỉ lệ học sinh biết tiếng Thái ở các cấp
học như trung học phổ thông, trung học cơ sở và học sinh tiểu học. Không có
sự chênh lệch quá lớn giữa các cấp học, cụ thể: khả năng biết nói, biết chữ của
học sinh THPT là 35/100 chiếm 35%. Cấp THCS 25/100 chiếm 25%, Cấp tiểu
học là 20/100 học sinh, chiếm 20%. Tuy nhiên trên thực tế thì ở đây khả năng
biết chữ Thái là không hề có, có lẽ là do các em đã lầm tưởng loại chữ khác.
Thực chất các em học sinh người Thái chỉ có khả năng nghe, nói tiếng Thái chứ
không có khả năng đọc, viết vì chữ Thái 100% học sinh không hề biết.
Qua số liệu thông kê cho thấy, tỉ lệ học sinh trung học phổ thông nghe
hiểu và nói được tiếng Thái là cao nhất; học sinh tiểu học có khả năng nghe
được, không nói được chiếm tỉ lệ cao hơn học sinh ở các cấp học trên. Điều
này có thể lí giải như sau. Tiếng Thái là quá trình tích lũy vốn ngôn ngữ do
ông bà, cha mẹ nói với nhau do đó các em học được qua quá trình nghe giao
tiếp của người lớn tuổi trong gia đình mà học. Do vậy năng lực nghe nói của
các em học sinh nhỏ tuổi cấp tiểu học là không cao bằng hai cấp trên cũng do
năng lực nhận thức một phần nhiều gia đình người Thái hiện sống tại các nơi
trung tâm buôn bán sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để giao tiếp, trao đổi do vậy
tiếng Thái bị mai một dần đi.
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Sang bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, do tiếp xúc với
những trường khác nhau và khi có nhiều bạn bè cùng dân tộc Thái ở các bản
khác, xã khác và giao tiếp nhiều bằng tiếng Thái nhiều hơn thì học sinh trung
học cơ sở và trung học phổ thông sẽ quay lại sử dụng tiếng Thái để giao tiếp
nên khả năng nói tiếng Thái sẽ được phục hồi dần, cuối cùng là học sinh có
thể nghe, nói được thành thạo.
3.2.3. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp trong gia đình
3.2.3.1. Ngôn ngữ của học sinh người Thái thường dùng để giao tiếp,
xét từ góc độ giới tính
Ngôn ngữ giao tiếp với ông bà, trong gia đình người Thái ở Mường Bú
hiện nay đa số học sinh khi giao tiếp với ông bà thường sử dụng tiếng Thái là
ngôn ngữ giao tiếp. Phân đông tiếng Thái thường được sử dụng trong gia
đình thường có nhiều thế hệ chung sống. Khi giao tiếp với ông bà, tỉ lệ học
sinh nữ dùng tiếng Việt cao hơn so với học sinh nam (54,5 % > 48,8%) ngược
lại, tỉ lệ học sinh nam dùng tiếng Thái lại cao hơn so với học sinh nữ (51,2%
> 45,5%). Đối với các gia đình có con cháu là nam đông hơn thì hiện tượng
dùng song ngữ cũng phổ biến hơn.
Giao tiếp với cha mẹ, anh chị em: Qua thống kê cho ta thấy tỉ lệ dùng
tiếng Thái để giao tiếp trong phạm vi gia đình ở đây là tương đối cao (63%),
tiếng Việt chỉ “đơn giản”, “tiện lợi” hơn trong giao tiếp hàng ngày và trong
công việc buôn bán mà thôi. Qua tìm hiểu trong cách giáo dục con của các
bậc phụ huynh được biết vẫn có nhiều gia đình người Thái ở đây cha mẹ
thường mong muốn con tập nói tiếng Thái cho quen để không bị tiếng mẹ đẻ
của mình. Hiện tượng sử dụng song ngữ Việt – Thái; thường xảy ra trong các
gia đình có cha là người Thái, mẹ người Việt, và ngược lại. Cũng do quan
niệm trọng nam và giữ gìn truyền thống gia đình, giữ gìn tiếng nói dân tộc
nên hầu như các gia đình người Thái có con trai đều chú trọng chủ động giao
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tiếp và dạy con trai bằng tiếng Thái thường xuyên hơn. Do đó tỉ lệ học sinh
nam nói được tiếng Thái với cha mẹ cao hơn học sinh nữ. Khi giao tiếp với
những người thân trong gia đình có tới 72% học sinh đều sử dụng tiếng Thái,
28% sử dụng cả tiếng Thái và tiếng Việt để giao tiếp.
Giao tiếp với bạn bè trong đội, bản, tiểu khu: Số liệu thống kê cho
chúng ta thấy rằng, khi giao tiếp với bạn bè học sinh thường dùng tiếng Thái
để giao tiếp (53/100 học sinh, chiếm 53%), trong khi đó tiếng Việt là 47/100
học sinh chiếm 47%. Điều này cho thấy tiếng Thái không chỉ được sử dụng
thường xuyên trong gia đình khi giao tiếp với ông bà, cha mẹ mà ở còn trong
cả giao tiếp với bạn bè của các em. Xét theo góc độ giới tính, tỉ lệ học sinh nữ
dùng tiếng Thái để giao tiếp với bạn bè cao hơn học sinh nam đôi chút (83,8%
> 81,1%).
Giao tiếp với những người trong đội, bản, tiểu khu: ngôn ngữ giao tiếp
chính với những người trong đội, bản, tiểu khu đa số học sinh đều dùng tiếng
Việt để giao tiếp (58/100, chiếm 58%). Chỉ có 42/100 học sinh người Thái,
chiếm 42% dùng tiếng Thái để giao tiếp với người cùng đội, bản, tiêu khu.
Trong đó, tỉ lệ học sinh nam sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với những người
cùng đội, bản vẫn cao hơn học sinh nữ (nam: 56,2% > nữ: 43,7%).
Đối với người cùng dân tộc: tỉ lệ học sinh dùng tiếng Thái để giao tiếp
với người cùng dân tộc là 85/100, chiếm 85%. Còn tỉ lệ học sinh dùng tiếng
Việt để giao tiếp với khách cùng dân tộc là 15/100, chiếm 15%. Trong đó, tỉ
lệ học sinh nam dùng tiếng Việt đề giao tiếp với người cùng dân tộc cao hơn
học sinh nữ (nam: 10% > nữ: 3%), tỉ lệ học sinh nam sử dụng hoàn toàn tiếng
Thái để giao tiếp với khách cùng dân tộc lại cũng cao hơn nữ (nam: 51,1% >
nữ: 48,8%). Điều đó có thể hiểu do năng lực tiếng Thái của học sinh nam có
phần tốt và tự tin hơn so với học sinh nữ.
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Đối với khách là người Kinh: Hầu hết các em đều sử dụng tiếng Việt để
giao tiếp với người Kinh. Có một số em số em sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái
giao tiếp với người Kinh có thể là do năng lực tiếng Việt của các em không
tốt bằng tiếng Thái do vậy các em sử dụng ngôn ngữ hiểu biết hơn giúp các
em tự tin hơn trong khi giao tiếp. Bên cạnh đó có một số em sử dụng cả tiếng
Thái và tiếng Việt khi giao tiếp với người Kinh (đối với những người Kinh
biết sử dụng tiếng Thái), trong đó tỉ lệ học sinh nam vừa sử dụng tiếng Việt
vừa dùng tiếng Thái để giao tiếp cao hơn học sinh nữ (14,9% > 13,2%).
Đối với khách là dân tộc khác: 91% đa số học sinh đều trả lời dùng
tiếng Việt để giao tiếp với khách thuộc dân tộc khác. Cũng bởi, từ lâu người
Thái ở Mường Bú thuộc mọi thế hệ, đã xem tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp
chính không thể thiếu trong đời sống trao đổi kinh tế, văn hóa hàng ngày của
họ và tiếng Việt là cũng ngôn ngữ mà họ thông thạo nhất, 9% còn lại các em
học sinh tiểu học do năng lực tiếng Việt kém hơn do vậy không tự tin dùng
tiếng Việt để giao tiếp (Xem bảng 3.5, phần Phụ lục).
3.2.3.2. Ngôn ngữ của học sinh người Thái thường dùng để giao tiếp,
xét từ góc độ địa bàn
Trong giao tiếp với ông bà: Tỉ lệ học sinh ở Mường Bú dùng tiếng Việt
để giao tiếp với ông bà cao nhất (31/42 học sinh, chiếm 73,8%), tiếp theo đến
là học sinh ở bản Văn Minh (18/26 học sinh, chiếm 69,2%), bản Bủng (7/15
học sinh, chiếm 46,6%), bản Pó Cốp (5/17 học sinh, chiếm 29,4%). Số liệu
thống kê cho chúng ta thấy rằng tỉ lệ học sinh người Thái khi giao tiếp với
ông bà sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt thấp hơn tiếng Thái cũng bởi ông bà
chủ động trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái đối với con cháu của mình.
Trong giao tiếp với bố mẹ, anh chị: theo thống kê bản Mường Bú là
bản có tỉ lệ học sinh nói tiếng Việt với bố mẹ cao nhất (39/42 học sinh, chiếm
92,8%), học sinh ở bản Văn Minh cũng xấp xỉ với mức (20/26 học sinh,
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chiếm 76,9%), bản Bủng (9/15 học sinh chiếm 60%), bản Pó Cốp (10/17 học
sinh, chiếm 58,8%). Điều đó chứng tỏ trong gia đình hiện nay ở Mường Bú
thế hệ thứ 2 và thứ 3 thường sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính trong giao
tiếp với bố mẹ tỉ lệ sử dụng tiếng Việt là tương đối cao. Lý giải cho tỉ lệ trên là
do cộng đồng người Thái ở đây sống sen kẽ với người Việt, hòa nhập với cộng
đồng người Việt từ bao đới nay. Một phần xã Mường Bú là địa bàn có người
Thái sinh sống đông trong huyện Mường La và cũng là nơi buôn bán tấp nập,
có tần số tiếp xúc với người Việt cao nhất. Trong môi trường ấy, học sinh vừa
biết tiếng Việt lại vừa biết tiếng Thái nhờ học được từ gia đình. Do đó, học sinh
thường dùng song ngữ Việt – Thái khi giao tiếp với bố mẹ, anh chị.
Trong giao tiếp với bạn bè và người xung quanh: Theo thống kê ,bản
Mường Bú là bản có tỉ lệ học sinh dùng tiếng Việt để giao tiếp với bạn bè cao
nhất (32/42 học sinh, chiếm 76,1%) và thấp nhất là học sinh ở bản Pó Cốp
(6/17 học sinh, chiếm 35,2%). Nhìn chung, học sinh nơi đây sử dụng ngôn
ngữ tiếng Thái và ngôn ngữ tiếng Việt là ngang nhau không có sự chênh lệch
quá lớn bởi vì khi giao tiếp với bạn nhiều em còn sử dụng cả tiếng thái và
tiếng Việt trong lúc giao tiếp. Do vậy quá trình song ngữ diễn ra phổ biến ở
nơi đây.
Dường như ở nơi đây học sinh người Thái thường không dùng song
ngữ tiếng dân tộc khác với tiếng Việt cũng bởi là do ở những nơi này rất ít
người Mông, La Ha, Kháng sinh sống ( người Mông chỉ có hơn 60 hộ và sống
cách xa đường cái và ở vùng núi cao). Hơn nữa, tiếng Mông không phải là
ngôn ngữ phổ biến trong cộng đồng người Thái nơi đây. Hầu hết học sinh
người Thái ở đây được điều tra tại tất cả các địa bàn trong xã Mường Bú đều
dùng tiếng Việt khi giao tiếp với người cùng đội, bản, tiểu khu cho dù họ là
cùng dân tộc hay khác dân tộc. Nhìn chung tỉ lệ học sinh tại các địa bàn điều
tra dùng tiếng Việt để giao tiếp rất cao. Điều này chứng tỏ, trong các sinh hoạt
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công cộng, học sinh người Thái ở Mường Bú đều dùng tiếng Việt để giao tiếp
và tiếng Việt là công cụ giao tiếp đan xen với tiếng Thái trong giao tiếp của
các em. (Xem bảng 3.6, phần Phụ lục).
3.2.3.3. Ngôn ngữ của học sinh người Thái thường dùng để giao tiếp,
xét từ góc độ cấp học
Trong giao tiếp với ông bà: tỉ lệ học sinh tiểu học dùng tiếng Việt cao
hơn (14/40 học sinh, chiếm 35,0%) so với học sinh trung học cơ sở (12/25
học sinh, chiếm 32,0%), sinh trung học phổ thông (8/35 học sinh, chiếm
22,8%). Đồng thời, tỉ lệ học sinh trung học phổ thông dùng tiếng Thái cao
hơn (33/35 học sinh, chiếm 94,2%) so với học sinh tiểu học (30/40 học sinh,
chiếm 75,%). Học sinh trung học phổ thông dùng song ngữ Việt – Thái để
giao tiếp cao nhất (17/35 học sinh, chiếm 40,0%); tỉ lệ thấp nhất là tiểu học
(5/40 học sinh, chiếm 12,5%). Qua đó chúng ta có thể khái quát được rằng
quá trình sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp của các em học sinh với ông bà thay
đổi theo từng cấp học số liệu cho thấy: Bậc tiểu học: song ngữ Việt – Thái
(tiếng Việt trội hơn tiếng Thái), trung học cơ sở và trung học phổ thông: song
ngữ Việt – Thái (tiếng Thái trội hơn tiếng Việt). Như vậy, ở độ tuổi càng lớn
học sinh người Thái càng ý thức phải dùng tiếng Thái để giao tiếp với ông bà
nhiều hơn.
Trong giao tiếp với bố mẹ, anh chị em: Số liệu thống kê cho thấy trong
quá trình giao tiếp với bố mẹ, anh chị em trong gia đình, học sinh trung học
phổ thông có tỉ lệ sử dụng tiếng Thái hoặc song ngữ Việt – Thái để giao tiếp
với bố mẹ cao hơn so với các cấp học dưới. Vì ở độ tuổi lớn hơn, học sinh
người Thái càng có ý thức phát huy tiếng mẹ đẻ của mình hơn các cấp học
dưới. Trước hết các em sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái nói với những người
thân quen trong gia đình nhất. Tùy theo từng hoàn cảnh mà các em sử dụng
sao cho phù hợp nhất.
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Trong giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh: Số liệu thống
kê cho thấy, tỉ lệ học sinh tiểu học thường dùng tiếng Việt để giao tiếp với bạn
bè cao hơn so với học sinh cấp còn lại. Lý do vì ở độ tuổi này các em rất dễ
dàng chịu ảnh hưởng về mặt ngôn ngữ từ những người xung quanh mình. Thầy
cô, bạn bè do vậy tiếng Việt được các em dùng nhiều hơn trong khi giao tiếp.
Tỉ lệ học sinh ở cả 3 cấp học dùng song ngữ Việt – Thái(chiếm 75%)
trong quá trình giao tiếp với bạn bè và có sự chênh lệnh giữa các cấp học.
Theo thống kê tỉ lệ học sinh trung học phổ thông sử dụng song ngữ khi giao
tiếp với bạn bè cao hơn học sinh trung học cơ sở và học sinh tiểu học. Bên
cạnh đó có trường hợp học sinh người Thái sử dụng song ngữ Việt – Mông để
trao đổi với các bạn nhưng tỉ lệ này không cao chỉ có một số lượng nhỏ khi
gia đình các en có trao đổi mua bán với học sinh người Mông.
Nhìn chung, tỉ lệ học sinh người Thái dùng tiếng Thái để giao tiếp với
khách là người cùng đội, bản, tiểu khu là không cao. Mặc dù vậy, vẫn có thể
thấy tỉ lệ học sinh trung học phổ thông dùng tiếng Thái để giao tiếp với người
cùng bản, cùng xã cũng cao hơn so với học sinh hai cấp còn lại, tuy mức độ
chênh lệch giữa các cấp không nhiều (Xem bảng 3.5.3.6.3.7, phần Phụ lục).
3.2.4. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp trong trường học và trong
các trường hợp sinh hoạt khác
Theo thống kê 100% các em học sinh thường dùng tiếng Việt để giao
tiếp với thầy cô giáo trong và ngoài giờ học, mặc dù thầy cô đó có thể là dân
tộc thái hoặc dân tộc khác. Hiện nay vẫn chưa có trường học người riêng cho
con em người Thái. Học sinh người Thái thường học chung với học sinh với
học sinh người Việt và các dân tộc thiểu số khác, theo cùng một chương trình
thống nhất của Bộ giáo dục và đào tạo, do vậy các em sử dụng tiếng Việt để
trao đổi giao tiếp với thầy cô là việc bình thường. Do ngay từ nhỏ học sinh
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người Thái đã tiếp xúc với tiếng Việt do vậy năng lực tiếng Việt của các em
học sinh người Thái cũng không thua kém gì học sinh người Kinh.
Trong giao tiếp sinh hoạt mang tính cộng đồng như trong sinh hoạt
đoàn đội, lao động tập thể, ở những nơi công cộng (bưu điện, cửa hàng, bến
xe, chợ) v.v… Nói chung, học sinh người Thái đều sử dụng tiếng Việt
(100%), chứng tỏ rằng học sinh người Thái thông thạo tiếng Việt hơn tiếng
Thái, tiếng mẹ để của các em, và học sinh người Thái cơ sự gắn kết chặt chẽ
với học sinh người Việt trong mọi sinh hoạt, không có sự cản trở nào, nhất là
về mặt ngôn ngữ.
3.2.5. Những khó khăn của học sinh người Thái khi học tiếng Việt
Theo tỉ lệ điều tra cho thấy khi được hỏi 100% học sinh cả nam lẫn nữ
đều trả lời không gặp bất cứ khó khăn gì thông qua những kĩ năng nghe nói
đọc viết tiếng Việt. Bởi lẽ ngay từ khi sinh ra các em đã được sống trong môi
trường tiếng Việt. Như ở chương 2 chúng tôi đã trình bày, người Thái có thể
coi là người bản địa ở khu vực Tây Bắc nói chung, ở Sơn La nói riêng đã từ
bao đời nay. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược họ đã có sự
gắn kết giữa hai nền văn hóa đặc biệt là ngôn ngữ. Sau 1954 thì dân tộc Kinh
lên vùng Tây bắc để xây dựng kinh tế mới họ sống cộng cư cùng các dân tộc
vùng Tây bắc nhưng gắn kết hơn cả với dân tộc Thái. Người Thái tiếp xúc
trực tiếp, thường xuyên với người Kinh, và sống trong môi trường tiếng Việt
từ thế hệ này sang thế hệ khác đã làm cho cộng đồng người Thái hiện nay tại
điạ phương Mường Bú thông thạo tiếng Việt, nói tiếng Việt và hiểu như
người dân tộc Kinh và có phần trội hơn các dân tộc khác như người Kháng,
Mông… Do vậy nhờ sống trong môi trường tiếng Việt cho nên con em người
Thái khi đi học hầu như đã có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Việt
như người Kinh. Đây có thể coi là một lợi thế rất thuận lợi mà không phải học
sinh dân tộc thiểu số nào ở Việt Nam cũng có được. Bên cạnh đó các em cũng
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gặp phải khó khăn như học sinh người Kinh nói chung trong quá trình học tập.
Chúng tôi nói là về cơ bản, bởi khi đi vào các môn học cụ thể thì các em học
sinh người Thái có thể sẽ có những khó khăn riêng (so với học sinh người Kinh
). Điều này sẽ được chúng tôi trình bày kết hợp ở phần sau.
3.3. Ý KIẾN CỦA HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH NGƯỜI THÁI
ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG
3.3.1. Khái niệm về thái độ ngôn ngữ:
Thái độ được hiểu là “tổng thể nói chung những biểu hiện ra bên ngoài
(bằng nét mặt cử chỉ lời nói, hành động) của ý nghĩ, tình cảm đối với ai hoặc
đối với sự việc nào đó”. Thái độ cũng được hiểu là “cách nghĩ, cách nhìn,
cách hành động theo một hướng nào đó trước một vấn đề, một tình
hình”(38,tr.909).Thái độ ngôn ngữ (cụ thể hơn là thái độ đối với ngôn ngữ) có
thể được hiểu là “Sự đánh giá về giá trị khuynh hướng hành vi của một cộng
đồng hay một cá nhân đối với một ngôn ngữ nào đó” [28; tr.74]. Như chúng
ta đã biết, Sơn La là một tỉnh đa dân tộc và đa ngôn ngữ, các dân tộc nơi đây
sống cộng cư, đan xen với nhau, tìm hiểu thái ngôn ngữ ở đây cũng chính là
tìm hiểu thái độ của họ đối với tiếng Việt cũng như ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn
ngữ dân tộc khác. Cho đến nay, ngôn ngữ học xã hội thường nhắc đến các loại
thái độ cơ bản, đó là thái độ trung thành ngôn ngữ, thái độ kì thị ngôn ngữ và
thái độ tự ti ngôn ngữ.
Về thái độ trung thành đối với ngôn ngữ bắt nguồn từ việc giữa những
con người của một dân tộc cảm thấy gắn bó với nhau thông qua ngôn ngữ
chung của dân tộc mình – thứ ngôn ngữ bao hàm cả lịch sử, văn hóa và cách
nhìn đối với thế giới của dân tộc đó. Từ đó hình thành thái độ luôn hướng tới,
bảo vệ và đề cao giá trị của ngôn ngữ dân tộc mình: “Đây là cái lẽ vì sao
người ta giao tiếp bằng ngôn ngữ của dân tộc mình lại cảm thấy thân thiết”
[28; tr. 81]
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Về thái độ tự ti ngôn ngữ là thái độ mặc cảm – tự cảm thấy ngôn ngữ
hay tiếng nói của mình (phương ngữ, thậm chí là giọng nói cá nhân) “không
bằng” các ngôn ngữ hay phương ngữ khác. Thái độ tự ti về ngôn ngữ thường
dẫn đến hai cách hành xử về ngôn ngữ: 1/ Từ bỏ ngôn ngữ hay phương ngữ
của mình để chuyển sang ngôn ngữ hay phương ngữ có uy tín cao hơn; 2/ Học
tập để nắm vững và biết cách sử dụng ngôn ngữ có uy tín hơn để sử dụng
trong môi trường giao tiếp phù hợp (tức là vẫn duy trì “ngôn ngữ của mình”
đồng thời tạo cho bản thân một khả năng song ngữ hoặc song phương ngữ).
Thái độ kì thị ngôn ngữ là thái độ gắn với thái độ tự tin ngôn ngữ. Thái
độ này được biểu hiện bằng sự coi nhẹ, xem thường ngôn ngữ hoặc phương
ngữ của cộng đồng khác, quá đề cao ngôn ngữ hay phương ngữ của cộng
đồng mình. Có thể thấy, sự hình thành của thái độ ngôn ngữ phụ thuộc vào
hàng loạt các nhân tố ngoài ngôn ngữ như giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác và
các nguyên nhân chính trị xã hội khác nữa. Thái độ ngôn ngữ cũng không
phải nhất thành bất biến mà nó thay đổi trong cộng đồng cũng như trong mỗi
cá nhân dưới tác động của các nhân tố nêu trên. Theo đó, một vấn đề tất yếu
kéo theo trong sử dụng: đó là hoặc theo hướng duy trì ngôn ngữ hoặc theo
hướng chuyển đổi ngôn ngữ.
Như vậy, tìm hiểu thái độ ngôn ngữ chính là tìm hiểu ý kiến, quan
điểm, cách nhìn nhận, đối sử của cá nhân với ngôn ngữ bất kì. Trọng phạm vi
luận văn chúng tôi tập chung khảo sát ý kiến về vấn đề sử dụng ngôn ngữ để
giảng dạy cho học sinh trong nhà trường từ chính đối tượng học sinh và phụ
huynh. Việc tìm hiểu ngôn ngữ từ các đối tượng này nhằm có được một ý
kiến chung và hiệu quả nhất cho giáo dục đa ngữ ở địa phương.
3.3.2. Ý kiến của học sinh người Thái đối với việc sử dụng ngôn ngữ
trong nhà trường
Theo điều tra chúng tôi tiến hành khảo sát và đề nghị các em học sinh
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người Thái phát biểu theo nguyện vọng trong việc lựa chọn ngôn ngữ để làm
phương tiện giảng dạy trong nhà trường theo từng môn học và thu được kết
quả sau khi điều tra từng cấp học như sau:
3.3.2.1. Ý kiến của học sinh tiểu học
Với câu hỏi: Em thích học bằng tiếng nào trong các môn học? Chúng
tôi thu được kết quả như sau:
100% học sinh lựa chọn tiếng Việt trong các môn học. Trừ có ba môn
âm nhạc, đạo đức, kể chuyện. Đây có thể coi là tỉ lệ tuyệt đối có nghĩa không
em nào lựa chọ tiếng Thái làm phương tiện để giảng dạy các môn còn lại.
Chúng tôi cho rằng, việc học sinh lựa chọn tiếng Việt một phần là do ý thức
và một phần là do sở thích vì các em còn nhỏ tuổi. Cũng bởi ngay từ nhỏ các
em đã được tiếp xúc với tiếng Việt trong gia đình và ngoài xã hội ở cấp học
mầm non tiếng Việt đã là nhân tố ngôn ngữ chủ đạo do vậy việc lựa chọn của
các em là tương đối dễ hiểu.
Đối với ba môn học âm nhạc, kể chuyện, đạo đức là những môn phần
nhiều gắn với việc thể hiện và học tập văn hóa của dân tộc mình, tỉ lệ lựa
chọn tiếng Thái của học sinh lần lượt là 19/40 học sinh, chiếm 47,5%, 17/40
học sinh, chiếm 42,5%, 13/40 học sinh, chiếm 32,5%. Việc lựa chọn tiếng
Việt trong giao tiếp của học sinh tiểu học cũng xuất phát từ việc các em cảm
thấy thoải mái hơn khi sử dụng trong học tập. Kế quả của câu hỏi : Dùng
tiếng nào em thấy thoải mái hơn trong học tập có 31/40 học sinh, chiếm
77,5% trả lời khi dùng tiếng Việt. 8/40 học sinh, chiếm 20% cho rằng sử dụng
cả tiếng Việt và tiếng Thái. 2/40 học sinh, chiếm 5% cho rằng thích sử dụng
tiếng Thái.
3.3.2.2. Ý kiến của học sinh trung học cơ sở
Trong 8 môn học chúng tôi đưa ra để lấy ý kiến của học sinh THCS về
việc thích sử dụng tiếng nào để giảng dạy trong học tập đa số các em lựa chọn
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tiếng Việt nhưng bên cạnh đó có môn âm nhạc và lịch sử các em chọn sử
dụng tiếng Thái nhưng tỉ lệ này lại khá cao 12/25 học sinh, chiếm 48% và
13/25 học sinh, chiếm 52%. Đối với các môn học trên các em có ý kiến là
thích dùng tiếng Thái để các em có thể học những bài hát và những làn điệu
tiếng Thái từ lâu đời qua đó nhằm giúp phục hồi lại giá trị văn hóa của người
Thái bên những nét văn hóa, văn nghệ cùng các dân tộc khác trên đại bàn. Khi
được hỏi dùng ngôn ngữ nào thoải mái nhất trong học tập có 16/25 học sinh,
chiếm 64% là dùng tiếng Việt, và có 9/25 học sinh, chiếm 36% là dùng tiếng
Thái. Như vậy, càng ở những độ tuổi lớn, các em càng có ý thức hơn trong
việc bảo tồn, phát huy tiếng nói của dân tộc mình.
3.3.2.3. Ý kiến của học sinh trung học phổ thông.
Trong 10 môn học chúng tôi đưa ra để lấy ý kiến của học sinh THPT,
về việc thích sử dụng tiếng nào để giảng dạy trong học tập đa số các em lựa
chọn tiếng Việt nhưng bên cạnh đó mong muốn sử dụng tiếng Thái là thấp
12/35 học sinh, chiếm 34,2% .Khi được hỏi dùng ngôn ngữ nào thoải mái
nhất trong học tập có 30/35 học sinh, chiếm 85,7% là dùng tiếng Việt là ngôn
ngữ chính trong giảng dạy và học tập của các em. Như vậy ở cấp học trung
học phổ thông các em nhận thức sâu sắc rằng tiếng Việt là ngôn ngữ chính,
quan trọng trong giảng dạy qua tiếng Việt các em dễ dàng nhận thức được tốt
hơn kiên thức bài giảng vì đây là ngôn ngữ của toàn dân do vậy nguồn tư liệu
phục vụ cho học tập phong phú và đa dạng hơn. Bên cạnh đó các em cũng có
ý thức hơn trong việc bảo tồn, phát huy tiếng nói của dân tộc mình.
3.3.3. Ý kiến của phụ huynh học sinh người Thái đối với việc sử
dụng ngôn ngữ trong nhà trường
Chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh người Thái
đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong nhà trường, qua câu hỏi đối với các bậc
phụ huynh về việc lựa chọn ngôn ngữ nào trong việc giảng dạy ở cả ba cấp
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học và mong nhận được ý kiến phát biểu một cách chân thành và thẳng thắn
của họ (ý kiến này được chia theo độ tuổi). Dưới đây là tổng hợp kết quả
chúng tôi thu nhận được:
Thứ nhất, chúng tôi lấy ý kiến của phụ huynh về việc sử dụng ngôn ngữ
của học sinh ở cả ba cấp học, kết quả thu được như sau:
Ở độ tuổi trên 50, 30/30 người chiếm 100% có ý kiến dạy song song cả
tiếng Thái và tiếng Việt cho học sinh tiểu học, còn cấp THCS, THPT chỉ dạy
tiếng Việt. Ở độ tuổi từ 20 – 50, 26/130 người, chiếm 20% có ý kiến dạy tiếng
Thái cho học sinh cấp tiểu học, 80% phụ huynh có ý kiến nên dạy tiếng Việt ở
cả ba cấp.
Như vậy có thể thấy ở độ tuổi càng cao, ý thức về tư duy ngôn ngữ đối
với những thế hệ trẻ càng lớn. Tuy vậy, ý kiến sử dụng tiếng Việt là phương
tiện giảng dạy chính ở ba cấp học điều đó phản ánh một thực tế đúng đắn về
nhu cầu sử dụng tiếng Việt trên địa bàn. Với mong muốn nâng cao trình độ
tiếng Việt đối với con em họ, Vì họ nhận thức rằng tiếng Việt không những là
phương tiện để giao tiếp mà còn là phương tiện để tư duy.Vì tiếng Việt là
ngôn ngữ chung duy nhất cho ngôn ngữ toàn dân tộc.
Thứ hai, việc sử dụng ngôn ngữ nào đẻ giờ học của các em đạt hiệu quả
cao nhất.Có 100% phụ huynh ở độ tuổi trên 50 chọn phương án kết hợp cả
tiếng Việt và tiếng Thái. Tỉ lệ này là tuyệt đối không có phụ hunh nào ở độ
tuổi này có ý kiến dùng tiếng Việt hoặc tiếng Thái. 118/130 người, chiếm
90,7% ở độ tuổi từ 20 – 50 cho rằng nên kết hợp cả tiếng Việt và tiếng Thái
để học sinh đạt hiệu quả tốt; 7/130 người, chiếm 0,5% cho rằng chỉ nên dùng
tiếng Việt trong giờ học của học sinh. Như vậy ở độ tuổi càng nhỏ, quan điểm
sử dụng tiếng Việt càng phổ biến hơn.
Thứ Ba, Về thời điểm dạy tiếng Việt, tiếng Thái trong quá trình học của
học sinh, ý kiến của phụ huynh học sinh như sau: Ở độ tuổi trên 50, 30/30
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người, chiếm 100% cho rằng nên dậy tiếng Việt song song với tiếng Thái
ngay ở những lớp đầu cấp cho học sinh. Ở độ tuổi từ 20 – 50 chỉ có 115/130
người, chiếm 86,0% cùng quan điểm với độ tuổi trên; 21/130 người, chiếm
23,8% cho rằng chỉ dậy tiếng Việt từ đầu cấp. Kết quả này hoàn toàn phù hợp
với việc nên chọn ngôn ngữ nào trong dạy giờ học để đạt hiệu quả cao nhất.
Như vậy, thông qua việc trả lời các câu hỏi mà chúng tôi đặt ra đối với
phụ huynh học sinh đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy – học trong nhà
trường, kết quả chúng tôi thu được đều là một quan điểm chung, là sự phản
ánh chuyển biến tâm lí của các thế hệ trên địa bàn Mường Bú về thái độ đối
với tiếng Việt. Hiện nay nhiều bậc phụ huynh không xem nặng tiếng mẹ đẻ
mà nhiều người chỉ quan niệm tiếng Việt là tiếng phổ thông và cũng có thể
coi là tiếng mẹ đẻ vì đây được coi là ngôn ngữ của toàn dân. Họ nhận thức rõ
rằng tiếng Việt có vài trò vô cùng quan trọng trong đời sống vì nếu thông thạo
tiếng Việt sẽ giúp cho họ rất nhiều. Ngược lại đối với những người trên 50 họ
luôn mong muốn giữ gìn giá trị truyền thống của dân tộc mình đặc biệt là
ngôn ngữ.
3.4. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Qua việc thống kê và tìm hiểu năng lực ngôn ngữ và đặc điểm sử dụng
ngôn ngữ của học sinh đồng thời tiến hành khảo sát thái độ ngôn gữ của đối
tượng này cùng với phụ huynh học sinh trên địa bàn xã Mường Bú chúng tôi
thu được kết quả như sau:
Thứ nhất, xét về năng lực ngôn ngôn ngữ của học sinh: nếu như năng
lực tiểu học có yếu hơn về năng lực tiếng Việt thì đến cấp THCS và THPT
100% học sinh đề có khả năng nghe, nói, đọc, viết tương đối thành thạo tiếng
Việt. ở cấp học càng cao năng lực tiếng việt của các em càng thể hiện năng
lực rất tốt. Tiếng Việt dường như trở thành ngôn ngữ giao tiếp chính tồn tại
song song với tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ của các em học sinh nơi đây.
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Thứ hai, về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của học sinh cũng giống như
đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của các em trên địa bàn xã Mường Bú mà chúng
tôi đã phân tích sâu ở Chương 2, các em học sinh nơi đây chủ yếu sử dụng
tiếng Việt trong giao tiếp kể cả ở tại gia đình hay trường học, với người thân,
bạn bè hay khách lạ. Tuy nhiên trong bối cảnh địa bàn đa dân tộc, các điều
kiện về sinh hoạt vật chất và tinh thần chưa thực sự cao nhưng bằng sự nhận
thức đúng đắn của thế hệ trước như ông bà, cha mẹ luôn có ý thức giáo dục và
lưu truyền tiếng Thái trong đời sống của các em. Do vậy tiếng Thái và tiếng
Việt tại Mường Bú luôn tồn tại song song với nhau.
Thứ ba, Về thái độ của học sinh và phụ huynh đối với việc sử dụng ngôn
ngữ trong nhà trường ở cả ba cấp học tỉ lệ lựa chọn tiếng Việt là rất cao. Tuy
nhiên, ý kiến về việc kết hợp sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt trong giảng dạy
là ý kiến tương đối phổ biến. Điều này phản anh một thực thế có nghĩa lớn
trong việc giư gìn ngôn ngữ dân tộc tại địa phương còn rất được chú trọng.
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KẾT LUẬN
Đề tài luận văn “Cảnh huống ngôn ngữ trên địa bàn xã Mường Bú,
huyện Mường La, tỉnh Sơn La”, Trên cơ sở các lí thuyết về ngôn ngữ học xã
hội chúng tôi đã được khái quát được một bức tranh tổng thể về cảnh huống
đa ngôn ngữ trên một địa bàn cụ thể với một đối tượng cụ thể là dân tộc Thái.
Trong mối tương quan với nhiều yếu tố như đặc điểm địa lí, đặc điểm kinh tế
- xã hội, thành phần dân tộc, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp... trong đó thu
được một số kết quả đáng chú ý như sau:
1.Về năng lực ngôn ngữ: Nhìn một cách thổng thể gần 100% dân cư
trên địa bàn xã Mường Bú đều có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, kể cả
các em học sinh ở cấp học rất nhỏ tuổi cho đến các bậc phụ huynh. Tuy vậy,
mức độ sử dụng tiếng Việt của từng đối tượng lại phụ thuộc vào các nhân tố
như giới tính, độ tuổi, thành phần dân tộc và môi trường giao tiếp. Do đặc
điểm cư trú xen kẽ ở địa bàn đa dân tộc đặc biệt là đa ngôn ngữ do vậy việc
cư dân nơi đây có năng lực rất cao trong việc sử dụng tiếng Việt và tiếng mẹ
đẻ của mình mang tính chất song song.
2. Về đặc điểm giao tiếp ngôn ngữ: Đặc điểm nổi bật trong giao tiếp ở
nơi đây là tiếng Thái và tiếng Việt. Cho nên, cảnh huống đa ngữ trên địa bàn
xã Mường Bú thực chất là cảnh huống song ngữ Thái – Việt. Trong đó tiếng
Việt chiếm vị trí nổi trội trong các giao tiếp từ gia đình cho đến ngoài xã hội.
Bên cạnh đó là vai trò không thể phủ nhận tiếng Thái trong phạm vi gia
đình, làng, bản. Mức độ sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt trong giao tiếp
cũng phụ thuộc vào những nhân tố như giới tính, độ tuổi, thành phần dân
tộc... tỉ lệ nam giới sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái nhiều hơn nữ giới trong
phạm vi gia đình và cả ngoài xã hội. Vì theo truyền thống của người Thái họ
có vai trò to lớn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Một
điểm đáng chú ý là dân tộc Thái nơi đây sử dụng ngôn ngữ Thái và ngôn
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ngữ tiếng Việt một cách song song họ rất tự tin về khả năng hiểu biết về
ngôn ngữ tiếng Việt của mình.
3. Qua khảo sát thực tế về thái độ ngôn ngữ của các đối tượng học sinh
và phụ huynh cho thấy: Đa số các em có mong muốn học tiếng Việt bên cạnh
một số nhỏ các em muốn học tiếng dân tộc mình để ngôn ngữ dân tộc không
bị mai một. Về phương diện này thế hệ phụ huynh của các em có nhận thức
đúng đắn về ngôn ngữ tiếng việt vì học biết đây là ngôn ngữ của toàn dân,
ngôn ngữ gắn liền với tri trức để con cái họ học tập và tiếp cận. Bên cạnh đó,
họ vẫn có mong muốn ở một số môn học được giảng dạy bằng tiếng Thái để
qua lưu giữ lại tiếng của dân tộc mình, để hòa chung trong sự phát triển của
cái tiếng nói các dân tộc anh em khác.
4. Mặt hạn chế và hướng phát triển của nghiên cứu: Những kết luận của
chúng tôi trên đây dựa trên phạm vi nghiên cứu hẹp nên chưa khái quát được
cảnh huống đa ngữ chung của địa bàn xã Mường Bú cũng như cảnh huống
song ngữ Thái – Việt trên địa bàn. Mặc dù tại địa bàn khảo sát có cả đối
tượng người Mông nhưng chúng tôi chưa đủ thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về
năng lực cũng như đặc điểm sử dụng song ngữ Việt – Mông, để từ đó có thể
so sánh giữa tiếng Thái và tiếng Mông, và để tìm hiểu được mối quan hệ giữa
hai dòng ngôn ngữ này. Những hạn chế đó cũng chính là các hướng phát triển
của đề tài ở cấp nghiên cứu cao hơn hay ở những nghiên cứu khác.
5. Như chúng ta đã biết nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc ngày nay có vai
trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách chính trị, văn hóa, giáo
dục cho các cộng đòng dân tộc, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số. Chúng
tôi hi vọng luận văn này sẽ có những đóng góp nhất định trong việc nghiên
cứu ngôn ngữ trên địa bàn khảo sát nới riêng và địa bàn các dân tộc thiểu số
nói chung cũng như có được những đóng nhất định cho việc đề ra những
chính sách ngôn ngữ đúng đắn, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng
và Nhà nước ở những vùng miền khác nhau đặc biệt là khu vùng miền núi.
93

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1
1. Lí do lựa chọn đề tài.................................................................................... 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .......................................................................... 2
3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu......................................... 5
3.1. Mục đích nghiên cứu ................................................................................ 5
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................ 5
4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 5
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 6
5.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................... 6
5.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 7
6. Đóng góp mới của luận văn ........................................................................ 7
6.1. Về lí luận.................................................................................................... 7
6.2. Về thực tiễn ................................................................................................ 7
7. Bố cục luận văn: Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ
lục, luận văn có cấu trúc 3 chương: ................................................................. 8
CHƯƠNG 1...................................................................................................... 9
CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN ................................... 9
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ ......... 9
1.1.1. Khái niệm “cảnh huống ngôn ngữ” ..................................................... 9
1.1.2. Các nhân tố hình thành cảnh huống ngôn ngữ ................................. 10
1.1.3. Phân loại cảnh huống ngôn ngữ......................................................... 11
1.1.4. Một số vấn đề về đa ngữ xã hội ........................................................... 12
1.1.4.1. Khái niệm song ngữ và đa ngữ .......................................................... 12
1.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ....................................... 18
1.2.1. Khái quát về tỉnh Sơn La ..................................................................... 18
1.2.1.1 Khái quát chung về địa lí, kinh tế xã hội Sơn La ................................ 18
1.2.1.2. Giới thiệu chung về các dân tộc ở Sơn La ......................................... 21
1.2.2. Giới thiệu về huyện Mường La ........................................................... 26
1.2.2.1. Lịch sử hình thành .............................................................................. 26
1.2.2.3. Địa hình .............................................................................................. 28
1.2.3. Giới thiệu về xã Mường Bú ................................................................. 31
Chương 2 ........................................................................................................ 37
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI THÁI Ở XÃ
MƯỜNG BÚ HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA ............................. 37
2.1. GIỚI HẠN KHẢO SÁT ........................................................................ 37
2.2. Ý THỨC TỰ GIÁC TỘC NGƯỜI VỚI VẤN ĐỀ TIẾNG MẸ ĐẺ
CỦA NGƯỜI THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ ................................................... 39
94

2.2.1. Vấn đề ý thức tự giác tộc người........................................................... 39
2.2.2. Vấn đề tiếng mẹ để ............................................................................... 40
2.3. NĂNG LỰC NGÔN NGỮ NGƯỜI THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ ........ 41
2.3.1. Đặt vấn đề ............................................................................................. 41
2.3.2. Khảo sát năng lực ngôn ngữ của người Thái .................................... 41
2.4. ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP NGÔN NGỮ TRONG GIA ĐÌNH CỦA
NGƯỜI THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ ............................................................. 45
2.4.1. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân .......................... 45
2.4.2. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách .................................. 50
2.5. ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP NGÔN NGỮ NGOÀI XÃ HỘI CỦA
NGƯỜI THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ ............................................................. 54
2.5.1. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp quy thức (giao tiếp hành chính) ...... 54
2.5.2. Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức ..................................... 57
2.6. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI THÁI Ở XÃ
MƯỜNG BÚ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC NHAU ........... 59
2.6.1. Đặt vấn đề ............................................................................................. 59
2.6.2. Người Thái sử dụng ngôn ngữ khi nói chuyện điện thoại ................ 60
2.6.3. Ngôn ngữ được thể hiện trong ghi chép riêng ................................... 62
2.6.4. Ngôn ngữ được thể hiện trong các hoạt động văn nghệ .................... 62
2.6.5. Ngôn ngữ được thể hiện khi cầu cúng, tế lễ: ..................................... 63
2.6.6. Ngôn ngữ thường dùng để đọc sách báo ............................................ 64
2.6.7. Mức độ hiểu biết khi xem truyền hình VTV và Mức độ hiểu biết tiếng
Việt khi xem truyền hình ............................................................................... 67
2.7. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ........................................................................ 68
Chương 3 ........................................................................................................ 70
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ....................................................... 70
CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THÁI Ở XÃ MƯỜNG BÚ HUYỆN
MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA ..................................................................... 70
3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG .................................................................. 70
3.1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................. 70
3.1.2. Khái quát về học sinh người thái với việc giáo dục tiếng thái tại
Mường Bú ....................................................................................................... 70
Bảng 3.1: Hệ thống giáo dục của huyện Mường La tính đến 01/2016 ..... 71
Bảng 3.2. Mạng lưới giáo dục người Thái ở xã Mường Bú ....................... 72
3.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH NGƯỜI
THÁI ............................................................................................................... 72
3.2.1. Đối tượng khảo sát cụ thể .................................................................... 72
3.2.2. Năng lực ngôn ngữ của học sinh người Thái .................................... 74
3.2.3. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp trong gia đình ........................... 78

95

3.2.4. Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp trong trường học và trong các
trường hợp sinh hoạt khác ............................................................................ 83
3.2.5. Những khó khăn của học sinh người Thái khi học tiếng Việt .......... 84
3.3. Ý KIẾN CỦA HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH NGƯỜI THÁI ĐỐI
VỚI VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG ............... 85
3.3.1. Khái niệm về thái độ ngôn ngữ: .......................................................... 85
3.3.2. Ý kiến của học sinh người Thái đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong
nhà trường ...................................................................................................... 86
3.3.3. Ý kiến của phụ huynh học sinh người Thái đối với việc sử dụng ngôn
ngữ trong nhà trường .................................................................................... 88
3.4. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ........................................................................ 90
KẾT LUẬN .................................................................................................... 92
MỤC LỤC ...................................................................................................... 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 1
PHỤ LỤC ......................................................................................................... 5

96

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tòng Kim Ân (1993), Chữ dân tộc cần được phổ biến và sử dụng
rộng rãi trong đời sống xã hội của các dân tộc ở Việt Nam, trong Những vấn
đề chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.62-77.
2. Nguyễn Trọng Báu (2005), Chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt
Nam, Tạp chí Dân tộc và thời đại, số 76, tr.2-5.
3. Bộ giá dục và đào tạo (2001), Nâng cao chất lượng đào tạo ở các
trường phổ thông dân tộc nội trú, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
4. Bộ giá dục và Đào tạo - UNICEF - Ủy ban Dân tộc (2004), Kỷ yếu
hội nghị Quốc gia, chiến lược sử dụng và dạy - học tiến dân tộc, tiếng Việt
cho các dân tộc thiểu số, Hà Nội, 11 - 2004, 107 tr.
5. Phan Hữu Dật (1998), Một số vấn đề dân tộc học Việt Nam, Nxb Đại
học quốc gia Hà Nội.
6. Bùi Thị Ngọc Diệu (1999), Vấn đề dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc
cho học sinh dân tộc thiểu số trong trường tiểu học Việt Nam, Báo cáo để dẫn
tại Hội thảo song ngữ do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức tại Ninh Thuận.
7. Khổng Diễn (1995), Dân số và dân tộc người ở Việt Nam, Nxb Khoa
học xã hội, Hà Nội.
8. Khổng Diễn (1993), Về vấn đề chữ của các dân tộc thiểu số Việt
Nam, trong Những vấn đề chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã
hội, Hà Nội, tr.105-115.
9. Trần Trí Dõi (1999), Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiếu số Việt
Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Trần Trí Dõi (2001), Khảo sát nhu cầu tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ
đẻ ở một vài dân tộc thiểu số một số tỉnh miền núi phía Bắc, Tạp chí Ngôn
ngữ, số 11, tr. 31-36.

11. Trần Trí Dõi - Nguyễn Văn Thiện (2001), Tính thực tiễn trong
chính sách giáo dục ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta đối với vùng dân tộc
thiểu số, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 10, tr. 13-18.
12. Trần Trí Dõi (2003), Chính sách ngôn ngữ văn hóa dân tộc ở Việt
Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm
Ban chấp hành trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
14. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đảng toàn tập (tập 5),
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
16. Đinh Lư Giang (2003), Tình hình song ngữ Việt - Khmer tại Sóc
Trăng (trường hợp ấp Trà Sét, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu), Luận văn thạc
sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Nguyễn Thiện Giáp (2006), Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua
các thời kì lịch sử, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, tr. 1-10.
18. M.A.K Halliday (1991), Khái niệm ngữ cảnh trong giá dục ngôn
ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, tr. 19-33.
19. Hoàng Văn Hành (1994), Mấy vấn đề giáo dục ngôn ngữ và phát
triển văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, tr.
1-7.
20. Hoàng Văn Hành… (2002), Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở
Việt Nam, Khoa học xã hội, Hà Nội.
21. Hiến pháp Việt Nam (1992), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
22. Nguyễn Hũy Hoành (1997), Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người
Mông, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, tr. 53-61.

23. Nguyễn Hũy Hoành (2003), Tình hình giao tiếp ngôn ngữ của các
dân tộc thiểu số trên địa bàn Noong Lay, Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, tr. 65-74.
24.Nguyễn Văn Khang (1999), Ngôn ngữ học xã hội - Những vấn đề
cơ bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
25. Nguyễn Văn Khang (1999), Thực tế dạy - học ở một số vùng dân
tộc không có chữ viết góp thêm một số cái nhìn về dạy - học tiếng Việt cho
học sinh dân tộc ít người, trong Những vấn đề chính sách ngôn ngữ ở Việt
Nam , Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
26. Nguyễn Văn Khang (2001), Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ
tại một số trường phổ thông ở vùng dân tộc thiếu số tại Đà Bắc, tỉnh Hòa
Bình, trong Báo cáo kết quả điều tra thuộc Chương trình các ngôn ngữ ở
Việt Nam.
27. Nguyễn Văn Khang (2002), Tiếp cận tiếng Tháitừ góc độ ngôn ngữ
học xã hội, trong Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb Khoa
học xã hội, Hà Nội.
28. Nguyễn Văn Khang (2003), Kế hoạch hóa ngôn ngữ - Ngôn ngữ
học xã hội vĩ mô, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
29. Nguyễn Văn Khang (2003), Vị thế của tiếng Việt đối với ngôn ngữ
các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Từ chủ trương, chính sách đến thực tế, Tạp
chí Ngôn ngữ, số 11, tr. 21-23.
30. Nguyễn Văn Khang (2003), Ngôn ngữ tự nhiên và vấn đề chuyển
mã trong giao tiếp hội thoại (trên cơ sở tư liệu trạng thái đa ngữ xã hội ở Việt
Nam), Tạp chí Ngôn ngữ, số 1.
31. Nguyễn Văn Khang (2006), Về cái chết của ngôn ngữ trong thời đại
hiện nay, Tạp chí Ngôn ngữ, số 8.
32. Nguyễn Văn Khang (2014),Ngôn ngữ học xã hội.

33. Nguyễn Qúy (Chủ biên) (2005), Tỉnh Sơn La 110 năm (1985 2005, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, tr. 5 - 40
34. Lã Văn Lô và Đặng Nghiêm Vạn (1968), Sơ lược giới thiệu các
nhóm người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
35. Hoàng Văn Ma và Lục Văn Pảo (1970), Một vài ý kiến về các từ
mượn trong tiếng Tày - Nùng, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, tr. 35-41.
37. Hoàng Văn Ma (1975), Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc
thiểu số của Việt Nam hiện nay, Tạp chí Ngôn ngữ, số 4.
38. Hoàng Văn Ma (1993), Vấn đề về tiếng và chữ Tày Nùng, trong
Những vấn đề chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà
Nội, tr. 199-213.
39. Hoàng Văn Ma (2002), Cảnh huống tiếng Nùng, trong những vấn
đề chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam, Khoa học xã hội, tr. 277-321.
40. Phan Ngọc, Phạm Đức Dương (1983), Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông
Nam Á, Viện Đông Nam Á xuất bản, Hà Nội.
41. Hoàng Phê (Chủ biên) (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb, Đà Nẵng Trung tâm từ điển học
42. Phòng giáo dục huyện Mường La - tỉnh Sơn La. Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đến năm 2014.

PHỤ LỤC
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGƯỜI THÁI Ở SƠN LA

(nguồn: sonla.gov.vn)

Phụ lục 1:
BẢNG CÂU HỎI GỢI Ý
DÙNG ĐỂ PHỎNG VẤN SÂU
VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI THÁI
* Ghi chú: Cách sử dụng xưng hô gọi "ông bà" dưới đây chỉ mang tính
ước lệ. Khi phỏng vấn, tùy theo đối tượng (cộng tác viên) mà sử dụng cách
xưng hô cho thích hợp.
I. Về bản thân
1. Giới tính
2. Ông (bà) bao nhiêu tuổi? Tôn giáo (theo đạo nào?)
3. Ông (bà) là người dân tộc nào? Tôn giáo (theo đạo nào?)
4. Bố (mẹ) của ông bà là người dân tộc nào?
5. Ông (bà) đã đến trường học bao giờ chưa?
6. Nếu học rồi lại bỏ thì vì sao? (các lí do)
7. Trinh độ học vấn hiện nay (của bản thân người được hỏi).
8. Trinh độ học vấn của bố mẹ người được hỏi.
9. Nghề nghiệp của người được hỏi và chức vụ chính quyền, đoàn thể
(nếu có).
10. Ông (bà) sống ở đây đã lâu chưa?
11. Nếu từ nơi khác chuyển đến thì từ đâu tới? (Ghi rõ huyện, tỉnh)
II. Về gia đình
12. Ông (bà) đã gia đình riêng chưa?
13. Vợ (chồng) của ông (bà) là người dân tộc nào?
14. Trinh độ học vấn và nghề nghiệp của vợ (chồng) của người được hỏi.
15. Trong gia đình có ai là bồ đội, cán bộ thoát li không?

16. Trong gia đình có những vật dụng nào? (Radio, castte, sách báo
bằng chữ quốc ngữ, chữ Kháng, chữ Thái, chữ Mông)?
III. Về ngôn ngữ
17. Ông (bà) biết tiếng Thái ở mức độ nào?
18. Ông (bà) biết chữ Thái không? (nếu biết viết thử xem)
19. Nếu biết chữ Thái thì học nó ở đâu?
20. Ngoài tiếng Thái ra ông bà còn biết tiếng nào khác?
21. Ông (bà) biết tiếng Việt ở mức độ nào? (mức độ: thạo, tương đối
thạo, một ít, không biết gì)
22. Ông (bà) học tiếng Việt ở đâu là chính?
23. Ông (bà) cho biết học tiếng Việt có khó không?
24. Trong các tiếng đã biết, ông (bà) thạo tiếng nào nhất?
25. Ông (bà) thường dùng tiếng nào (Việt, Thái, Kháng, Mông, …) khi
nói chuyện chuyện với cá thành viên trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con,
anh chị em) với bạ bè, khách (là người cùng dân tộc tại địa phương, người
cùng dân tộc từ nơi khác đến, người khác dân tộc) ?
26. Trong trường học, ông (bà) thường dùng tiếng nào trong các trường
hợp sau: trong giờ học, giờ ra chơi với thầy cô giáo cùng dân tộc, thầy cô
khác dân tộc, với bạn bè cùng dân tộc, với bạn bè khác dân tộc) ?
27. Ông (bà) thường dùng tiếng nào trong các trường hợp sau: kể
chuyện, cúng lễ cầu khấn thân linh, hát tập thể, hát một mình, dạy con học,
hát ru, ghi chép hàng ngày, viết đơn từ, trong sáng tác văn nghệ dân gian,
trong giao tiếp ở nơi công cộng: Vui chơi, thể thao, văn nghệ, ở chợ, cửa
hàng, trong các cuộc họp tại đội, bản, xã…
28. Khi nói chuyện với người Thái, ông (bà) có bao giờ dùng tiếng Việt
không? (thường là dùng trong trường hợp nào?)

29. Khi nói chuyện với người Thái, ông (bà) có bao giờ dùng tiếng của
dân tộc khác (như tiếng Dao,tiếng Kinh, tiếng Mông không?) thường dùng
trong trường hợp nào?
30. Khi nói chuyện với người Kinh, ông (bà) có dùng tiếng Thái
không? (thường là trong trường hợp nào?)
31. Khi nói chuyện với người của các dân tộc khác, ông (bà) thường
dùng tiếng gì?
32. Ông (bà) có hay xem, nghe chương trình truyền hình, phát thanh
bằng tiếng Thái trên đài trung ương, tỉnh, phát thanh của huyện không? Nếu
nghe ít hoặc không nghe thì xin cho biết lí do.
33. Ông (bà) cảm thấy tiếng Thái dùng để phát sóng thế nào? Dễ nghe,
khó nghe…
34. Ông (bà) có xem, nghe chương trình truyền hình, phát thanh bằng
tiếng dân tộc khác trên đài trung ương, tỉnh, phát thanh của huyện không?
Nếu nghe ít hoặc không nghe thì xin cho biết lí do.
35. Ông (bà) có hay xem, nghe chương trình truyền hình, phát thanh
bằng tiếng Việt trên đài trung ương, tỉnh, phát thanh của huyện không? Nếu
nghe ít hoặc không nghe thì xin cho biết lí do.
36. Ông (bà) nhận xét gì về chương trình phát sóng bằng tiếng Việt ?
(Dễ nghe, khó nghe, nhanh, chậm, nhiều từ nước ngoài, …)
37. Ông (bà) có hay đọc báo bằng tiếng Việt ? Mức độ hiểu ở cá loại
báo, các mức (hiểu hết, hiểu nhiều, hiểu ít, không hiểu).
38. Ý kiến của ông (bà) về học sinh tiểu học Thái học trong nhà trường:
Bắt đầu nên chỉ học bằng tiếng Thái, Giai đoạn học bằng tiếng Thái, sau đó
học bằng tiếng Việt: Học thẳng bằng tiếng Việt, (có dùng tiếng Thái hỗ trợ).
39. Có nên in sách, báo bằng chữ Thái không? (nêu lí do cho cả hai
phương án có và không).

40. Có nên sư tầm văn nghệ dân gian (truyện cổ, ca dao, dân ca, tục
ngữ,…) bằng tiếng Thái không?
41. Người Thái có cần học chữ Thái không (nêu lí do cho cả hai
phương án có và không)
42. Nến học chữ Thái nào? Lí do? (chữ Thái Latinh)
43. Theo ông (bà), chữ Thái khó hay dễ học?
44. Nguyện vọng của ông (bà) về việc duy trì, gìn giữ và phát triển
tiếng Thái

Phụ lục 2:
BẢNG TÌM HIỂU
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA ĐỒNG BÀO THÁI

Cách ghi:
- Ghi cụ thể vào chỗ có dấu chấm(…………).
- Ghi dấu X (chỉ "có") hoặc không ghi dấu (chỉ "không") vào những
chỗ trống
1. Họ và tên Ông/bà/anh/chị bằng tiếng phổ thông (có thể không ghi):
…………………………………………………………………………
- Tên Ông/bà/anh/chị bằng tiếng Thái (nếu có):………………………
2. Nam

Nữ

3. Tuổi:………………………
4. Tôn giáo………………………………………………………………
5. Trình độ học vấn:
5.1. Học phổ thông: ……/10 hoặc ……../12……………………
5.2. Học chuyên nghiệp: Trung cấp
Đại học

,
,

Cao đẳng
Trên đại học

6. Nơi sinh:………………………………………………………………
7.Nơi ở hiện nay:………………………………………………………..
8. Trước đây đã từng sống ở đâu? ………………………………………
8.1. Trong thời gian bao lâu? ……………………………………
8.2. Làm công việc:

nông nghiệp

Công nhân

Bộ đội

Giáo viên

Buôn bán

9. Nghề nghiệp hiện nay
9.1. Nghề chính: …………………………………………………
9.2. Nghề phụ: ……………………………………………………
10. Chức vụ công tác cao nhất đã qua và hiện nay?
10.1. Chính quyền……… Từ năm………… Đến năm
10.2. Đảng ………………Từ năm………….Đến năm…………
10.3. Đoàn thể ……………….. Từ năm…………. Đến năm……
11. Những người thân say đây thuộc dân tộc nào?
11.1. Ông nội ……………………..

11.2. Bà nội ……………

11.3. Ông ngoại …………………..

11.4. Bà ngoại …………

11.5. Bố đẻ ……………………….

11.6. Mẹ đẻ ……………

11.7. Bố dượng …………………..

11.8. Mẹ kế ……………

11.9. Vợ …………………………..

11.10. Chồng ……………

12. Ông/bà/anh/chị đã và đang cùng sống với ai?
Thời
Họ và tên

Dân tộc

Quan hệ với
anh (chị)

Giới tính

Tuổi

Nghề

gian

nghiệp

sống
cùng

13. Gia đình ông/bà/anh/chị có ai là cán bộ thoát ly hay đi làm ăn ở xa?
Họ và tên

Quan hệ với
anh/chị

Làm gì

Thời gian ở
(6 tháng trở
lên)

(6 tháng trở
lên)

14. Nhà ông/bà/anh/chị cách thị trấn, thị xã nơi gần nhất bao nhiêu km?
15. Nhà ông/bà/anh/chị cách chợ gần nhất bao nhiêu km? …………
17. Nhà ông/bà/anh/chị cách trường học gần nhất bao nhiêu km? ……
18. Nhà ông/bà/anh/chị cách đường quốc lộ gần nhất bao nhiêu km? …
19. Tiếng mẹ đẻ của ông/bà/anh/chị là tiếng gì: ………………………
20. Ông/bà/anh/chị biết tiếng dân tộc nào (ngoài tiếng mẹ đẻ và tiếng
Việt)?
21. Ông/bà/anh/chị tự đánh giá về năng lực ngôn ngữ của mình:
Không biết Nghe - Hiểu

Nói được Đọc- Hiểu Viết

Tiếng Thái
Tiếng Việt
Tiếng Kháng
Tiếng La Ha
Tiếng Mông
Tiếng khác …

được

22. Ông/bà/anh/chị biết ngoại ngữ nào? (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc)
…
23. Khi ở nhà, ông/bà/anh/chị thường nói bằng tiếng nào với những
người sau đây:
Nói với
Ông Nội
Ngoại
Nội
Bà
Ngoại
Bố đẻ
Bố
Bố dượng
Mẹ đẻ
Mẹ
Mẹ kế
Con Trai
Gái
Cháu Trai
Gái

Tiếng Thái

Tiếng Việt

Tiếng…

Tiếng…

Nói với
Người Là người cùng
Là người Kinh
thân
dân tộc
Là người cùng
quyên Là người cùng
tộc khác
Khách lạ dân
Là người Kinh
dân tộc
Là người cùng

Tiếng Thái

Tiếng Việt

Tiếng…

Tiếng
…

dân tộc khác
24. Ở những nơi công cộng, ông/bà/anh/chị thường nói bằng tiếng nào
với những người sau :
24.1. Trong các cuộc họp
Bản

Xã

Huyện

Phát biểu ý kiến
Trao đổi riêng với
Trao đổi riêng với
người dân tộc
Trao đổi riêng với
người Kinh
mình
người dân tộc
24.2. Ở những nơi công cộng khác:
khác
Phạm vi giao tiếp
Tiếng mẹ Tiếng Việt
Trong
Phát biểu chính thức
đẻ
Trao đổi với người
các cơ
Trao đổi với người
dân tộc
quan
Trao đổi với người
Kinh
Ở
chợ
Nói với người dân
nhà
dân tộc khác
Nói với người Kinh
tộc
nước
Nói với người dân
Ở bến Nói với người dân
tộc khác
Nói với người Kinh
tàu xe, tộc
Nói với người dân
cửa
Ở
Nói với người dân
tộc khác
Nói với người Kinh
hàng,
những
tộc
Nói với người dân
rạp
hát
nơ
lễ
tộc khác
hội,
tham
quan, du
lịch

Tỉnh

Tiếng … Tiếng
…

25. Ông/bà/anh/chị thường sử dụng thứ tiếng nào trong các trường hợp
sau:
Tiếng Thái

Tiếng Việt Tiếng…

Viết

Cho người dân tộc
Cho người Kinh
thư
Cho người dân tộc
Nói
Với người dân tộc
khác
Với người Kinh
chuyện
Với người dân tộc
bằng
Ghi chép riêng
khác
Khi
cầu
cùng,
tế lễ
điện
Ca hát một mình
thoại
Ru con (em)
Khi suy nghĩ

Tiếng
…

26. Ông/bà/anh/chị thường sử dụng các đồ dùng sau đây không?
Có

Không

Đài (radio)
Vô tuyến truyền hình
Điện thoại
(tivi)
Máy tính
27. Ông/bà/anh/chị thường đọc sách, báo in bằng ngôn ngữ nào?
Tiếng Việt

Tiếng Thái

Tiếng Mông

Tiếng …………

28. Mức độ hiểu biết của ông/bà/anh/chị khi đọc sách, báo?
Không hiểu
Bằng tiếng Việt
Bằng tiếng Thái
Ban
Bằng tiếng khác

Hiểu ít

Hiểu rõ

29. Ông/bà/anh/chị gặp khó khăn gì khi đọc sách, báo?
Nhiều từ mới

Nhiều từ nước

Diễn đạt khó

ngoài

hiểu

Bằng tiếng Việt
Bằng tiếng Thái
Ban
Bằng tiếng khác

30. Mức độ hiểu biết của ông/bà/anh/chị khi nghe đài, xem vô tuyến?
Không hiểu

Hiểu ít

Hiểu rõ

Phát bằng tiếng Việt
Phát bằng tiếng Thái
Ban
Phát bằng tiếng dân tộc
khác
31. Ông/bà/anh/chị gặp khó khăn gì khi nghe đài, xem vô tuyến?
Có nhiều từ mới

Phát âm khó nghe

Nói quá nhanh

Bằng tiếng Việt
Bằng tiếng Thái
Ban
Bằng tiếng khác
32. Theo ông/bà/anh/chị nên sử dụng ngôn ngữ nào trong các trường
hợp sau:
Tiếng Thái Tiếng
32.1

32.2

32.3
32.4
32.5
32.6

Tiểu học
Trung học
nhà trường
Đại học
In ấm sách
Địa phương
Trung ương
báo
Địa phương
Phát thanh
Khu vực
truyền hình
Trung ương
Phát biểu chính thức trong
Nói
ở những
các cuộc
họp nơi công
Viết
cộng các vắn Địa phương
Trung ương
bản hành
Dạy và học

chính

Việt
Việt
Việt

Tiếng… Tiếng…

33. Ông/bà/anh/chị có biết chữ Thái không?
Biêt nhiều

Biết ít

Không biết

34. Nếu biết chữ Thái thì ông/bà/anh/chị có biết chữ Thái không?
…………………………………………………………………………
35. Ông/bà/anh/chị có thích học chữ Thái không?
Thích học

Không thích học

36. Nếu thích học thì học chữ Thái nào?
………………………………………………………………………
37. Ông/bà/anh/chị có nguyện vọng dạy con em mình học chữ Thái
trong nhà trường không?
Có

Không
38. Nếu dạy thì nên dạy chữ Thái nào?
………………………………………………………………………….
39. Nếu dạy chữ Thái(tiếng Thái) ở nhà trường đến lớp mấy? ………
40. Theo ông/bà/anh/chị, tiếng Thái đang phát trên TVcủa tỉnh (STV),

trên VTV5 và trên Đài tiếng nói Việt Nam là tiếng Thái của một vùng hay các
vùng khác nhau?
Của một vùng

Của các vùng Thái khác nhau

41. Ông/bà/anh/chị đề nghị gì về chương trình phát sóng bằng tiếng
Thái hiện nay (tiếng Thái dùng để phát sóng, thời lượng phát sóng, nội dung
chương trình).
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Phụ lục 3:
BẢNG TÌM HIỂU
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH THÁI

Cách ghi:
- Ghi cụ thể vào chỗ có dấu chấm(…………).
- Ghi dấu X (chỉ "có") hoặc không ghi dấu (chỉ "không") vào những
chỗ trống
1. Họ và tên: ……………………………………………………………
2. Tuổi:…………………………………………………………………
3. Dân tộc: ………………………………………………………………
4. Tôn giáo (theo đạo nào) ……………………………………………
5. Nam (nữ):…………………….
6. Chỗ ở hiện nay: Bản: ……….. Xã ………… Huyện……. Tỉnh……
7. Học lớp:……… Trường ……………………………………………
8. Những người trong gia đình sau đây thuộc dân tộc nào:
Dân tộc
Ông
Bà
Bố
Mẹ
9. Trong nhà có cá đồ vật sau đây không
Đồ vật
Đài (radio)
Vô tuyến truyền hình
Sách, báo tiếng Việt
(tivi)
(không kể sách giáo
Sách
khoa)
tiếng………………..
Sách tiếng khác (Thái,
Mông, Dao)

Có

Không

10. Em biết tiếng nào, biết mức độ nào:
Tiếng

Nghe đươc,

Nghe đươc,

Biết nói, biết

Biết nói,

nói được

không nói

chữ

không biết

Tiếng Việt
Tiếng Thái
Tiếng Kháng
Tiếng Mông
Tiếng La Ha

được

chữ

11. Em học những tiếng nào ở đâu:
Tiếng

Ở gia đình

Ở trường

Ở bạn bè,

Ở những

người quen

nới khác

Tiếng Việt
Tiếng Thái
Tiếng Kháng
Tiếng Mông
Tiếng La Ha
12.Ở nhà em thường dùng tiếng nào khi:
Nói với
Nói với ông bà
Nói với bố mẹ
Nói với anh chị em
Nói với bạn bè cùng
lứa trong đội, bản
Nói với người khác
trong đội, bản
Nói với khách là
người dân tộc mình

Tiếng Việt

Tiếng Thái

Tiếng

Tiếng La

Mông

Ha

Nói với khách là
người Kinh (Việt)
Nói với khách là
người dân tộc khác
13. Ở trường , em thường dùng tiếng nào khi
Tiếng Việt

Tiếng Thái

Tiếng Mông

Tiếng La
Ha

Nói với thầy cô
giáo trong giờ học
Nói với thầy cô
giáo ngoài giờ học
Nói với bạn bè
trong giờ học
Nói với bạn bè
ngoài giờ học
Trong sinh hoạt
Đoàn, Đội
Lao động tập thể
ở trường
14. Em thường dùng tiếng nào khi
Tiếng
Việt
Làm lụng (nói với người
khác, nói một mình
Vui đùa
Ở nơi công cộng (chợ,
bưu điện…)
Ca hát một mình
Thể thao
Trong lễ hội

Tiếng Thái

Tiếng

Tiếng La

Mông

Ha

15. Học tiếng Việt, em thấy khó khăn nhất là gì:
Bình thường

Rất khó

Khó

Nghe
Đọc
Nói
Viết
16. Khi nghe thấy cô giáo giảng bài bằng tiếng Việt, em hiểu ở mức độ
nào?
Không hiểu

Hiểu ít

Hiểu nhiều

17. Em thích học bằng tiếng nào trong các môn học sau:
Môn học
Tập đọc
Chính tả
Kể chuyện
Tập viết
Luyện từ - câu
Tập làm văn
Toán
Đạo đức
Mĩ thuật
Thủ công
Thể dục
Tự nhiên - Xã hội
Âm nhạc
Vật lý
Hóa học
Sinh học
Giáo dục công dân
Kỹ thuật

Tiếng

Tiếng

Tiếng

Tiếng

Việt

Thái

La Ha

Mông

18. Khi nói chuyện, em dùng tiếng nào thì cảm thấy thoái mái nhất:
Tiếng Thái

Tiếng Mông

Tiếng Việt

Tiếng Kháng

Tiếng La Ha

19.Trường em có lớp học tiếng Thái/ chữ Thái không?
Có

Không

20. Em có thích học tiếng Thái / chữ Thái không?
Có

Không

21. Em có thích học chữ Thái nào?
…………………………………………………………………………
22. Thời gian học tiếng Thái như vậy là vừa hay là nhiều hoặc ít?
Vừa

Nhiều

ít

23. Theo em nên học tiếng Thái/ chữ Thái đến lớp mấy?
…………………………………….....................................................................
Bảng 1.1: Thống kê tình hình giáo dục tại Sơn La, tình đến tháng 1 năm 2015
Đơn vị tính: Người
ST
T
1
2

TÊN TRƯỜNG
Trung học phổ thông
Trung tâm giáo dục
thường xuyên

SỐ

SỐ

TRƯỜNG

CBGV

33

1.964

25.453

27.417

12

320

2.877

3.197

SỐ HS

TỔNG
SỐ

3

Trung học cơ sở

231

6.398

71.919

78.317

4

Tiểu học

442

10.303

192.814

203.117

5

Mầm non

463

12.373

281.797

294.170

6

Trường đào tạo nghề,
chuyên nghiệp

5

19.300

(Nguồn: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La)

Bảng 1.2: Dân số trung bình phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố
thuộc tỉnh
Đơn vị: Nghìn người
Các địa phương

2006

2007

2008

2009

2010

1033,5

1050,7

1067,2

1079,2

1092,7

Thành phố Sơn La

88,6

90,0

91,5

91,9

93,1

Quỳnh Nhai

56,2

57,2

58,0

58,7

59,5

Thuận Châu

141,9

144,3

146,5

147,8

149,7

Mường La

87,1

88,4

89,9

91,6

92,8

Vân Hồ

54,3

55,3

56,1

57,0

57,7

Phù Yên

103,3

105,0

106,6

107,2

108,5

Mộc Châu

145,5

147,9

150,0

152,6

154,5

Yên Châu

65,6

66,7

67,8

69,0

69,8

Mai Sơn

132,5

134,6

136,8

137,7

139,4

Sông Mã

121,3

123,4

125,3

126,5

128,1

Sốp Cộp

37,2

37,9

38,5

39,2

39,6

Cả tỉnh

Nguồn: (theo só liệu của Cục thống kê Sơn La)
Bảng 1.3. Thống kê thành phố dân tộc ở huyện Mường La
tính đến tháng 2 – 2014
Đơn vị tính: Người
DÂN TỘC

STT

Hộ

Khẩu

1

Kinh

1.491

8.882

2

Thái

7.767

32.021

3

Mông

2.317

12.777

4

Kháng

165

676

5

Khơ Mú

100

363

6

La Ha

53

256

(Nguồn: Phòng dân tộc – UBND huyện Mường La)

Số liệu trên cho thấy ở huyện Mường La dân số Thái đứng vị trí thứ 1.
Bảng 1.4. Dân số người Thái ở Mường Bú – Mường La
tính đến tháng 2 – 2014
Đơn vị tính: Người
STT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Hộ

Khẩu

1

Bản Mường Bú

175

643

2

Bản Văn Minh

101

440

3

Bản Giàn

189

317

4

Bản Bó Cốp

104

568

5

Bản Chón

124

857

6

Bản Nà Si

128

595

7

Bản Ngoạn

138

638

8

Bản Hua Bó

129

589

(Nguồn: Phòng dân tộc – UBND huyện Mường La)
Bảng: 2.1: Tổng số người điều tra trên địa bàn xã Mường Bú
Bản Mường Bú

Bản Văn Minh

Số người

130

50

Nơi sinh

130

50

Bảng: 2.2: Tổng số người được điều tra về trình độ học vấn
Tiểu học

THCS

ĐH

THPT

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

92

51,2

43

23,9

41

22,9

5

2,7

Bảng: 2.3: Bảng chia theo giới tính độ tuổi
Độ tuổi

SL

TL%

Dưới 20

52

29

Từ 20 đến 30

56

32

Từ 30 đến 60

52

29

Trên 60

20

11

Bảng: 2.4: Bảng chia theo tình trạng hôn nhân
Thái + Kinh

Thái + H mông

Thái + Thái

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

21

16,4

4

3,1

103

80,5

Bảng 2.5: Tình hình tự nhận tiếng mẹ đẻ theo giới tính
Tiếng mẹ đẻ
Giới tính
Nam
Nữ

Tiếng Thái
SL
TL%
100
100
80
100

Tiếng Kinh
SL
TL
0
0
0
0

Bảng 2.6: Tình hình tự nhận tiếng mẹ đẻ theo nơi ở
Tiếng mẹ đẻ
Nơi ở
Bản Mường Bú
Bản Văn Minh

Tiếng Thái
SL
TL%
130
100
50
100

Tiếng Kinh
SL
TL
0
0
0
0

Bảng: 2.7: Tình hình tự nhận tiếng mẹ đẻ theo trình độ học vấn
Tiểu học

THCS

ĐH

THPT

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

92

100

43

100

41

100

5

100

Bảng 2.8: Năng lực Tiếng Thái theo giới tính
Năng lực

TIẾNG THÁI

ngôn ngữ
Giới tính

Nghe
SL

TL

Đọc

Nói
SL

%

TL

SL

%

Viết
TL

SL

%

Nam

100

100

100

100

10

Nữ

75

93,7

73

91,2

0

10

TL
%

10

10

0

Bảng 2.9: Năng lực tiềng Thái theo góc độ nơi ở
Tiếng mẹ đẻ

Tiếng Thái
SL
TL%
119
91,5
35
70

Nơi ở
Bản Mường Bú
Bản Văn Minh

Tiếng Việt
SL
TL
119
91,5
36
72

Bảng 2.10: Tiếng dùng để giao tiếp trong gia đình của nam giới
Tiếng
Với đối tượng

TIẾNG THÁI

Tiếng Việt

SL

TL%

SL

TL%

Với người Với ông bà
Với bố mẹ
thần
Với con cái
Với người Cùng dân tộc
Người Kinh
thân quyen Người dân tộc

86
75
90
92

86
75
90
92

14
25
10
8
100
100

14
25
10
8
100
100

Cùng
dân tộc
khác khác
Là người Kinh
Người dân tộc

92
0
0

92
0
0

100
110

100,0
100,0

Với
khách lạ

khác

Bảng 2.11: Tiếng dùng để giao tiếp trong gia đình của nữ giới
Tiếng

TIẾNG THÁI

Tiếng Việt

Với đối tượng

SL

TL%

SL

TL%

Với

78
77
70
70
0
0
70
0
0

97,5
96,3
87,5
87,5
0
0
87,5
0
0

2
3
10
10
100
110
10
100
110

2,5
3,7
12,5
12,5
100,0
100,0
12,5
100,0
100,0

người
thần
Với
người
thân
Với
quyen
khách lạ

Với ông bà
Với bố mẹ
Với con cái
Cùng dân tộc
Người Kinh
Người dân tộc
Cùng dân tộc
khác
Là người Kinh
Người dân tộc

khác
Bảng 2.12: Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân theo góc độ
tuổi tác (nói với ông bà, cha mẹ)
Tuổi
Trên 60
Từ 46 – 60
Từ 30 – 45
Từ 20 – 39

Tiếng Thái
SL
TL%
8
80
38
84
49
81,6
195
42,2

Tiếng Việt
SL
TL%
10
100
28
62,2
53
75,7
14
33,3

Bảng 2.13: Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với người thân theo góc độ
nơi ở
Tiếng mẹ đẻ
Nơi ở
Bản Mường Bú
Bản Văn Minh

Tiếng Thái
SL
TL%
115
88,4
25
50

Tiếng Việt
SL
TL%
15
11,5
25
50

Bảng 2.14: Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách theo góc độ
nơi ở
Tiếng mẹ đẻ
Nơi ở
Bản Mường Bú
Bản Văn Minh

Tiếng Thái
SL
TL%
99
76,1
20
40

Tiếng Việt
SL
TL%
31
23,8
30
60

Bảng 2.15: Ngôn ngữ thường dùng để giao tiếp với khách theo góc độ
nghề nghiệp
Nghề nghiệp
Đối với khách quen
Đối với khách lạ

Tiếng Thái
SL
TL%
164
91,1
156
86,6

Tiếng Việt
SL
TL%
16
8
24
13,3

Bảng 2.16: Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hành chính theo góc độ giới tính
Họp ở xã
Giới tính
Nam
Nữ

Tiếng Thái
SL
TL%
7
7
17
21,3

Tiếng Việt
SL
TL%
93
93
63
78,7

Bảng 2.17: Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hành chính theo góc độ nơi ở
Họp ở xã
Nơi ở
Bản Mường Bú
Bản Văn Minh

Tiếng Thái
SL
TL%
21
16,1
11
22

Tiếng Việt
SL
TL%
109
83,9
39
78

Bảng 2.18: Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp hành chính theo góc độ
nghề nghiệp
Họp ở xã
NN
Học sinh, SV
Buôn bán
Nội trợ

Tiếng Thái
SL
TL%
0
0
9
25,7
11
31,4

Tiếng Việt
SL
TL%
35
100
26
74,3
24
68,6

Bảng: 2.19: Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức theo góc độ tuổi tác
Độ tuổi

SL

TL%

Từ 20 đến 30

56

31,1

Từ 30 đến 45

52

28,8

Trên 60

20

11,1

Bảng: 2.20: Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức theo góc độ nơi ở
Họp ở xã

Tiếng Thái
SL
TL%
83
67,6
22
44

Nơi ở
Bản Mường Bú
Bản Văn Minh

Tiếng Việt
SL
TL%
97
33,4
166
66

Bảng: 2.21: Người Thái nói chuyện điện thoại với người cùng dân tộc
Tiếng Thái

Tiếng Việt

Tiếng Thái +

Tiếng Thái +

Tiếng Việt (trộn

Tiếng Việt

mã)

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

105

62,5

63

37,5

37

22

26

15,4

Bảng: 2.22: Người Thái nói chuyện điện thoại bằng tiếng Thái với người
cùng dân tộc theo giới tính
Nữ

Nam
SL

TL%

SL

TL%

65

65

48

60

Bảng: 2.23: Người Thái nói chuyện điện thoại bằng tiếng Thái với người
cùng dân tộc theo nơi ở
Bản Mường Bú

Bản Văn Minh

SL

TL%

SL

TL%

95

73

17

60

Bảng: 2.24: Ngôn ngữ thể hiện ghi chép riêng
Tiếng Thái

Tiếng Việt

SL

TL%

SL

TL%

10

5,6

170

94,4

Bảng: 2.25: Ngôn ngữ được thể hiện trong các hoạt động văn nghệ
Tiếng Thái

Tiếng Việt

SL

TL%

SL

TL%

40

22,2

140

77,8,

Bảng: 2.26: Ngôn ngữ thể hiện đọc báo
Tiếng Thái

Tiếng Việt

SL

TL%

SL

TL%

0

0

100

100

Bảng: 2.27: Mức độ hiểu biết khi xem truyền hình
Tiếng Thái

Tiếng Việt

Nam (hiểu TV)

Nữ (ko hiểu
TV)

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

153

85

175

97

176

98

5

6,25

Bảng: 3.1 Đối tượng khảo sát cụ thể
Nữ

Nam

Tiểu học

THCS

THPT

SL

TL%

SL

TL%

SL (HS)

SL (HS)

SL (HS)

55

55

45

45

40

25

35

Bảng 3.2: Năng lực ngôn ngữ của HS tiểu học
Năng lực

Nghe được

Nghe được

Biết nói, biết

Biết nói,

nói được

không nói

chữ

không biết

được

Ngôn

chữ

ngữ

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Tiếng Việt

40

100

0

0

40

100

0

0

Tiếng Thái

7

17,5

2

0,5

0

0

0

Bảng 3.3: Năng lực ngôn ngữ của HS THCS
Năng lực

Nghe được

Nghe được

Biết nói, biết

Biết nói,

nói được

không nói

chữ

không biết

được

Ngôn
ngữ

SL

TL%

Tiếng Việt

25

100

Tiếng Thái

21

77,8

SL

4

TL%

22,2

chữ
SL

TL%

SL

25

100

0

0

0

0

TL%

0

Bảng: 3.4: Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp phi quy thức theo góc độ tuổi tác
Địa bàn cư trú

SL

TL%

Bản Mường Bú

40/42

95,2

Bản Văn Minh

24/26

92,3

Bản Bủng

12/15

80

Bản Pó cốp

13/17

76,4

Bảng: 3.5: Ngôn ngữ của học sinh người Thái thường dùng để giao tiếp, xét
từ góc độ giới tính
Giới tính

Tiếng Thái

Tiếng Việt

SL

TL%

SL

TL%

Nam

30

54,5

25

45.5

Nữ

22

48,8

23

51,2

Bảng: 3.6: Ngôn ngữ của học sinh người Thái thường dùng để giao tiếp, xét
từ góc độ địa bàn
Địa bàn cư trú

GT với ông bà

GT với bố mẹ
Tiếng Việt

SL

TL%

SL

TL%

Bản Mường Bú

31/42

73,8

39

92,8

Bản Văn Minh

18/26

69,2

20

76,9

Bản Bủng

7/15

46,6

9

60

Bản Pó cốp

5/17

29,4

10

58,8

Bảng: 3.7: Ngôn ngữ của học sinh người Thái thường dùng để giao tiếp, xét
từ góc độ cấp học
Cấp học

GT với ông bà

GT với bố mẹ
Tiếng Việt

SL

TL%

SL

TL%

Bậc TH

15

34,5

17

40

Bậc THCS

12

32

30

75

Bậc THPT

8

22,8

33

94,2

Bảng 3.8: Thái độ ngôn ngữ của phụ huynh học sinh đối với việc sử dụng
ngôn ngữ trong nhà trường
Thái độ
SL

TL%

30

100

30

100

0

0

Hình thức dạy học
Chỉ dạy tiếng Việt ngay từ đầu cấp
Dạy tiếng Việt song song với tiếng
Thái ngay từ đầu cấp
Dạy tiếng Thái ở các lớp đầu cấp đến
các lớp cuối cấp mới học tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN XÁC NHẬN
CHỈNH SỬA LUẬN VĂN SAU BẢO VỆ
TT

Trước chỉnh sửa

Sau khi chỉnh sửa

1

Mục lục:1.2. Hmông

Mục lục 1.2. Mông

2

2. Lịch sử vấn đề: CHNN tại
Philippines [111], CHNN ở Thái
Lan [140]….

2. Lịch sử vấn đề: CHNN tại
Philippines [111], CHNN ở Thái
Lan [140] Tác giả Nguyễn Văn
Lợi trong “Một số vấn đề về
chính sách ngôn ngữ ở các quốc
gia đa dân tộc”

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

1/ Hệ thống lý luận của ngôn ngữ
học xã hội về cảnh huống ngôn ngữ
(trang 5)

1/ Hệ thống khái niệm lý luận
của ngôn ngữ học xã hội về cảnh
huống ngôn ngữ (trang 5)

6.2. Về thực tiễn: Có thể nói luận
văn của chúng tôi là công trình
nghiên cứu đầu tiên cách có hệ
thống về trạng thái song ngữ Việt –
Thái của người Thái ở Sơn La

6.2. Về thực tiễn: Có thể nói luận
văn của chúng tôi là công trình
nghiên cứu đầu tiên cách có hệ
thống về trạng thái song ngữ
Việt – Thái của người Thái ở
huyện Mường La, tỉnh Sơn La
(trang 7)

3

4

5

6

1.3. Tiểu kết chương 1: Đó là những
khái niệm có liên quan đến cảnh
huống ngôn ngữ như: khái niệm
cảnh huống ngôn ngữ, các nhân tố
hình thành cảnh huống ngôn ngữ
(trang 34)

1.3. Tiểu kết chương 1: Đó là lý
thuyết về những khái niệm có
liên quan đến cảnh huống ngôn
ngữ như: khái niệm cảnh huống
ngôn ngữ, các nhân tố hình thành
cảnh huống ngôn ngữ (trang 34)

1.3. Tiểu kết chương 1: Đưa
1.3. Tiểu kết chương 1: chưa đưa
bảng số liệu làm rõ thêm nguồn
bảng số li
minh chứng của luận văn

