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TÓM TẮT 
Đa dạng hóa các loại hình giáo dục lấy dòng họ và gia đình làm trung tâm đã được thực hiện rất 

thành công ở xã Mão Điền. Với mục tiêu giáo dục cho thế hệ trẻ biết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, 
phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống của cha, ông, các gia đình và dòng họ xã Mão Điền đã có 
nhiều hình thức hoạt động rất phong phú. Các hình thức hoạt động đó là những bài học và kinh 
nghiệm quý giá, góp phần phát triển nguồn lực con người trong nền kinh tế thị trường. 

Từ khóa: Gia đình, nguồn nhân lực, truyền thống dòng họ.  

SUMMARY 
The diversification of education modes with a family and clan-centred approach has been 

successfully implemented in Mao Dien commune. With a view to help the youth to treasure their 
national identity and build upon the good values and traditions of their ancestors, the families and 
clans, Mao Dien have organized diversified activities. Those activities are as rich experience and 
valuable lessons contributing to human resource development in a market economy. 

Keyword: Clan tradition, family, human resource.  

1. §ÆT VÊN ®Ò 
Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn 

®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc, nguån lùc 
con ng−êi cã vai trß rÊt quan träng. Nguån 
lùc con ng−êi ®−îc coi lμ nguån lùc ®Ó lμm 
ra mäi nguån lùc, lμ tμi nguyªn v« cïng 
quý gi¸ trong tÊt c¶ c¸c tμi nguyªn. ViÖc 
khai th¸c, ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi 
lμ vÊn ®Ò ®ang ®−îc §¶ng, Nhμ n−íc ta 
®Æc biÖt quan t©m. §Ó ph¸t triÓn ®−îc 
nguån lùc con ng−êi ph¶i b»ng c¶ vËt chÊt 
vμ tinh thÇn, gi¸o dôc truyÒn thèng, trong 
®ã cã truyÒn thèng dßng hä cho thÕ hÖ trÎ 
lμ mét viÖc lμm hÕt søc cÇn thiÕt cho sù 
ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi (Chung ¸ 
& cs., 1997).  

ë mét vïng quª n«ng th«n nh− M·o 
§iÒn, dï ®iÒu kiÖn kinh tÕ vÉn cßn cßn 
nghÌo, c¬ së vËt chÊt cho viÖc häc hμnh cßn 
thiÕu thèn, nh−ng nh©n d©n vμ chÝnh 

quyÒn ®Þa ph−¬ng ®· coi gi¸o dôc truyÒn 
thèng cña gia ®×nh vμ dßng hä lμ mét trong 
nh÷ng viÖc lμm th−êng xuyªn ®èi víi thÕ 
hÖ trÎ. Còng nh− c¸c dßng hä kh¸c ë mäi 
miÒn quª ®Êt n−íc, mçi dßng hä ë M·o 
§iÒn ®Òu cã bÒ dÇy lÞch sö vμ truyÒn thèng 
l©u ®êi. Nh−ng nÐt næi bËt n¬i ®©y lμ c¸c 
dßng hä ®· biÕt khai th¸c gi¸ trÞ lÞch sö, 
kh¬i dËy niÒm tù hμo, tr¸ch nhiÖm víi tiªn 
tæ cho mçi bËc phô huynh, häc sinh vμ con 
ch¸u trong dßng hä m×nh. TruyÒn thèng 
dßng hä kh«ng chØ lμ gi¸ trÞ v¨n ho¸, cßn lμ 
chç dùa tinh thÇn cho c¸c thμnh viªn. 
HiÖn nay, truyÒn thèng ®ã ®ang ®−îc ph¸t 
huy cao ®é. V× vËy, nghiªn cøu “TruyÒn 
thèng dßng hä víi sù ph¸t triÓn nguån lùc 
con ng−êi” ë M·o §iÒn lμ vÊn ®Ò mang 
tÝnh cÊp thiÕt. Nghiªn cøu nh»m môc tiªu 
gi¸o dôc cho thÕ hÖ trÎ lu«n gi÷ g×n vμ 
ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn cña dßng 
hä vμ gia ®×nh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 
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con ng−êi. Cô thÓ, hÖ thèng ho¸ mét sè c¬ 
së lý luËn vÒ dßng hä, gia ®×nh vμ ph¸t 
triÓn nguån lùc con ng−êi; Nghiªn cøu 
truyÒn thèng dßng hä víi sù ph¸t triÓn 
nguån lùc con ng−êi ë x· M·o §iÒn vμ ®Ò 
xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m ph¸t huy h¬n 
n÷a gi¸ trÞ truyÒn thèng dßng hä víi sù 
ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi trong ®iÒu 
kiÖn hiÖn nay. 

2. §ÞA BμN Vμ PH¦¥NG PH¸P  
      NGHI£N CøU  
2.1. §Þa bμn nghiªn cøu 

X· M·o §iÒn, huyÖn ThuËn Thμnh, 
tØnh B¾c Ninh lμ mét x· n»m ë vïng ch©u 
thæ s«ng Hång phÝa Nam s«ng §uèng, c¸ch 
Hμ Néi chõng 30 km vÒ phÝa §«ng. M·o 
§iÒn c¸ch xa trung t©m huyÖn vμ xa ®−êng 
quèc lé. §Þa h×nh cña x· lßng ch¶o nªn rÊt 
dÔ ngËp óng khi m−a to, khã kh¨n cho s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp. N¨m 2006, M·o §iÒn cã 
3.035 hé víi 13.321 khÈu, diÖn tÝch ®Êt 
n«ng nghiÖp b×nh qu©n 729 m2/ng−êi. M·o 
§iÒn còng nh− nhiÒu lμng quª kh¸c ë vïng 
®ång b»ng B¾c bé ®Êt chËt, ng−êi ®«ng, mét 
x· thuÇn n«ng, kinh tÕ gÆp nhiÒu khã 
kh¨n. Kinh tÕ M·o §iÒn kh«ng cã g× næi bËt 
so víi c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c trong huyÖn. 
Ngμnh nghÒ chÝnh lμ trång trät. NghÒ phô 
lμ nu«i −¬m c¸ gièng, chÕ biÕn l−¬ng thùc, 
thùc phÈm, thu mua phÕ liÖu... Tuy nhiªn, 
nh÷ng ngμnh nghÒ phô nμy còng kh«ng æn 
®Þnh, thu nhËp kh«ng cao.  

M·o §iÒn cã bÒ dÇy lÞch sö vÒ truyÒn 
thèng hiÕu häc. Con ch¸u nhiÒu dßng hä ë 
M·o §iÒn cã tiÕng lμ häc hμnh giái giang. 
Mét sè dßng hä trong x· d−íi thêi c¸c triÒu 
®¹i phong kiÕn ®· cã nhiÒu ng−êi ®ç ®¹t ra 
lμm quan triÒu ®×nh. Gia ph¶ cña dßng hä 
NguyÔn Duy cßn ghi l¹i r»ng, tõ thêi Nhμ 
Lª, trong dßng hä ®· cã ng−êi ®ç ®Õn chøc 
§¹i khoa, TiÕn sÜ, lμm quan lín trong triÒu 
®×nh. Thêi chèng Ph¸p, con ch¸u dßng hä 
NguyÔn Duy còng “ghi danh b¶ng vμng” 
b»ng c¸c chøc danh Chñ tÞch l©m thêi ®Çu 
tiªn, BÝ th− §¶ng uû ®Çu tiªn t¹i x· M·o 
§iÒn. 

Ngμy nay, hμng n¨m sè häc sinh thi ®ç 
tr−êng trung häc phæ th«ng ®¹t tû lÖ trªn 
85%. Tû lÖ häc sinh M·o §iÒn thi ®ç vμo 
®¹i häc, cao ®¼ng cïng kh¸ cao so víi 
nhiÒu ®Þa ph−¬ng trong c¶ n−íc. Sè l−îng 
häc sinh cña x· thi ®ç vμo c¸c tr−êng ®¹i 
häc, cao ®¼ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 
ngμy mét t¨ng. N¨m 2001 cã 71 em, n¨m 
2002 cã 78 em, n¨m 2003 cã 91 em, n¨m 
2004 cã 98 em, n¨m 2005 cã 105 em, n¨m 
2006 cã 113 em n¨m 2007 cã 114 em 
(NguyÔn ThÕ Long (2006), (UBND x· Mao 
§iÒn, 2006). Theo thèng kª, ®Õn nay c¶ x· 
cã trªn 50 th¹c sü, tiÕn sü. ë M·o §iÒn cø 
7,2 ng−êi d©n th× 1 ng−êi cã tr×nh ®é ®¹i 
häc hoÆc cao ®¼ng. Nh÷ng gia ®×nh cã tõ 3-
4 ng−êi con ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, sau 
®¹i häc hiÖn nay ë M·o §iÒn kh«ng ph¶i lμ 
hiÕm. X· M·o §iÒn huyÖn ThuËn Thμnh, 
tØnh B¾c Ninh ®−îc nhiÒu ng−êi vÝ nh− lμ 
mét “Lμng §¹i häc” (Lª Hoμng, 2005) . 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  
Chän mÉu nghiªn cøu, chän mÉu ®iÒu 

tra 3 dßng hä ®iÓn h×nh cã thêi gian lËp 
nghiÖp ë x· dμi h¬n, cã truyÒn thèng hiÕu 
häc. §ã lμ c¸c dßng hä NguyÔn Xu©n, 
NguyÔn Duy vμ Vò §¨ng. Chän 3 dßng hä 
cã thêi gian lËp nghiÖp ë x· Ýt h¬n c¸c dßng 
hä kh¸c. §ã lμ dßng hä Ph¹m, dßng hä Bïi, 
dßng hä Lª.  

Tμi liÖu thø cÊp, ®−îc thu thËp th«ng 
qua c¸c b¶n b¸o c¸o hμng n¨m cña x·, bé 
phËn thèng kª x· vμ mét sè nghiªn cøu 
khoa häc.  

Tμi liÖu s¬ cÊp, tæ chøc ®iÒu tra pháng 
vÊn trùc tiÕp mét sè hé gia ®×nh, mét sè c¸ 
nh©n, n¨m 2007. Sè l−îng hé ®iÒu tra lμ 
80 hé ®¹i diÖn trong toμn x·. C¸c hé nμy 
thuéc 8 th«n vμ xãm. VÒ dßng hä, chóng 
t«i ®iÒu tra 3 dßng hä ®¹i diÖn. §ã lμ, dßng 
hä NguyÔn Xu©n 42 hé, dßng hä Vò §¨ng 
28 hé, dßng hä NguyÔn Duy 10 hé. VÒ c¸ 
nh©n, pháng vÊn 45 em häc sinh ®ang lμ 
häc sinh Trung häc c¬ së (cÊp II), 43 em 
®ang häc phæ th«ng trung häc (cÊp III), 35 
em sinh viªn c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng 
quª ë x· M·o §iÒn.  
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C¸c ph−¬ng ph¸p sö dông trong nghiªn 
cøu ®Ò tμi gåm ph−¬ng ph¸p thèng kª m« 
t¶, thèng kª so s¸nh. §©y lμ nh÷ng ph−¬ng 
ph¸p nghiªn cøu mang tÝnh truyÒn thèng. 
Ngoμi ra, chóng t«i cßn sö dông ph−¬ng 
ph¸p ®iÒu tra x· héi häc n«ng th«n, lÊy ý 
kiÕn tham vÊn cña mét sè c¸ nh©n cã uy tÝn 
trong céng ®ång vμ dßng hä.  

3. C¥ Së Lý LUËN VÒ DßNG Hä VíI 
    Sù PH¸T TRIÓN CON NG¦êI 
3.1. Dßng hä 

Theo Tèng V¨n Chung (2006), dßng hä 
hay gia téc lμ kh¸i niÖm chØ mét nhãm x· 
héi gåm mét sè l−îng nhÊt ®Þnh nh÷ng 
thμnh viªn cã quan hÖ ruét thÞt, gÇn gòi 
víi nhau vÒ dßng m¸u, cã nh÷ng quan hÖ 
t×nh c¶m th©n thuéc, cã mét hÖ gi¸ trÞ 
nhÊt ®Þnh mμ phÇn lín lμ nh÷ng gi¸ trÞ gia 
®×nh. 

Nh÷ng ng−êi trong dßng hä cïng chia 
sÎ nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng chung, chñ 
yÕu lμ gióp ®ì lÉn nhau vμ h−íng ®Õn 
cñng cè gi÷ g×n t×nh ®oμn kÕt, m¸u mñ, 
ruét rμ. Mçi mét dßng hä ®Òu tu©n theo 
nh÷ng chuÈn mùc vÒ nh÷ng gi¸ trÞ cña x· 
héi vμ cña céng ®ång. VÞ thÕ cña dßng hä 
®−îc x¸c lËp b»ng uy tÝn x· héi mμ c¸c 
thμnh viªn trong dßng hä t¹o dùng (Chung 
¸ & cs, 1997). Tr−íc ®©y, d−íi thêi c¸c 
triÒu ®¹i phong kiÕn, vÞ trÝ sang, hÌn cña 
dßng hä ®èi víi lμng, x· cßn ®−îc ghi c¶ ë 
trong “H−¬ng −íc” cña lμng. Mçi dßng hä 
®Òu cã sù x¸c lËp c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c 
thμnh viªn theo vai, vÕ, trªn, d−íi, hoÆc 
tr−íc, sau. Mèi quan hÖ nμy dùa vμo gia 
ph¶, téc ph¶ cña dßng hä hoÆc ®−îc l−u 
truyÒn tõ ®êi nμy qua ®êi kh¸c. Dßng hä ë 
ViÖt Nam ngμy cμng ®−îc quan t©m vμ 
g¾n kÕt gi÷a nh÷ng ng−êi cã chung huyÕt 
téc. Mçi dßng hä ®Òu cã mét nhμ thê. Nhμ 
thê lμ n¬i thê cóng, t−ëng nhí ®Õn tæ tiªn, 
ng−êi cã c«ng sinh thμnh, d−ìng dôc ®Ó cã 
®−îc mét dßng hä nh− ngμy nay. Nhμ thê 
cßn lμ n¬i häp bμn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chung 
cña c¶ hä vμ vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c¸c 
thμnh viªn trong dßng hä. 

3.2. Gia ®×nh 

 Theo Chung ¸, NguyÔn §×nh TÊn 
(1997), T« Duy Hîp (1997), gia ®×nh lμ mét 
nhãm ng−êi, mét tÕ bμo x· héi mμ c¸c 
thμnh viªn g¾n bã víi nhau b»ng quan hÖ 
h«n nh©n, lÊy quan hÖ huyÕt thèng lμm c¬ 
së. Do sù kh¸c nhau vÒ c¬ cÊu cña c¸c 
thμnh viªn trong gia ®×nh mμ ®· h×nh 
thμnh nªn c¸c lo¹i gia ®×nh kh¸c nhau. 

Gia ®×nh h¹t nh©n lμ nh÷ng gia ®×nh 
chØ cã 2 thÕ hÖ lμ bè, mÑ vμ c¸c con. Gia 
®×nh më réng (gia ®×nh truyÒn thèng) lμ 
nh÷ng gia ®×nh cã tõ ba thÕ hÖ trë lªn. Gia 
®×nh më réng ngoμi bè, mÑ vμ c¸c con, 
ch¸u cßn cã c¶ thÕ hÖ «ng, bμ, cô... (T« Duy 
Hîp - 1997). Trong gia ®×nh, vÞ thÕ cña 
tõng thμnh viªn quy ®Þnh theo “lu©n 
th−êng, ®¹o lý” ®−îc truyÒn tõ ®êi nμy qua 
®êi kh¸c. 

3.3. Nguån lùc con ng−êi 

Theo Ng©n hμng ThÕ giíi (WB) th× 
nguån lùc con ng−êi ®−îc hiÓu lμ toμn bé 
vèn con ng−êi bao gåm c¶ thÓ lùc, trÝ tuÖ, 
kü n¨ng nghÒ nghiÖp mμ mçi c¸ nh©n së 
h÷u (World Bank, 2005). Theo Liªn Hîp 
Quèc (UN) th× nguån lùc con ng−êi lμ tÊt 
c¶ nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng vμ n¨ng lùc 
cña con ng−êi cã quan hÖ tíi sù ph¸t triÓn 
cña ®Êt n−íc. 

Nh− vËy, nguån lùc con ng−êi ®−îc coi 
nh− mét nguån vèn, bªn c¹nh c¸c lo¹i vèn 
vËt chÊt kh¸c nh− tiÒn b¹c, c«ng nghÖ, tμi 
nguyªn thiªn nhiªn... Nh−ng nguån lùc 
nμy kh«ng chØ lμ nguån lùc b×nh th−êng 
nh− c¸c nguån lùc kh¸c mμ nã lμ khëi ®Çu 
vÒ sù kÕt hîp cña mäi nguån lùc. §©y lμ 
mét lo¹i nguån lùc ®Æc biÖt. NÕu ®−îc 
quan t©m båi d−ìng, sö dông hîp lý th× 
nguån lùc nμy ph¸t huy t¸c dông rÊt tèt ®Ó 
lμm ra c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cho x· héi. 
Ng−îc l¹i, nÕu nguån lùc nμy kh«ng biÕt 
båi d−ìng, sö dông th× kh«ng nh÷ng g©y 
nªn sù l·ng phÝ c¸c nguån tμi nguyªn kh¸c 
mμ cßn c¶n trë sù ph¸t triÓn cña x· héi. 
Ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi lμ viÖc lμm 
hÕt søc cÇn thiÕt cña mäi chÕ ®é x· héi. 
Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn cña nguån lùc con 
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ng−êi phô thuéc vμo nhiÒu yÕu tè. Mét 
trong c¸c yÕu tè rÊt quan träng ®ã lμ gi¸o 
dôc truyÒn thèng cña gia ®×nh vμ truyÒn 
thèng dßng hä. 

3.4. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸ nh©n vμ dßng hä  
Dßng hä lμ chç dùa tinh thÇn, kh«ng 

thÓ thiÕu ®−îc trong ho¹t ®éng cña mçi c¸ 
nh©n vμ gia ®×nh (Chung ¸ & cs, 2006). Tõ 
thêi xa x−a, «ng cha ta ®· d¹y “Chim cã tæ, 
ng−êi cã t«ng”. Con ng−êi sinh ra vμ lín 
lªn ®−îc nu«i nÊng vμ d¹y b¶o trong mét 
hoμn c¶nh cô thÓ, nhÊt ®Þnh. Hä tù hμo vÒ 
dßng hä m×nh ngμy cμng lín m¹nh, cã 
truyÒn thèng l©u ®êi, cã vÞ thÕ trong lμng, 
x·, cã nhiÒu ng−êi häc hμnh ®ç ®¹t cao vμ 
gi÷ nh÷ng chøc vÞ quan träng trong x· héi. 
Mçi viÖc lμm, ho¹t ®éng cña con ng−êi ®Òu 
xuÊt ph¸t tõ nh÷ng céi nguån nhÊt ®Þnh. 
Lμm mÊt thanh danh cña dßng hä kh«ng 
chØ cã lçi víi ng−êi ®ang sèng mμ cßn cã lçi 
víi tiªn tæ. Xóc ph¹m ®Õn thanh danh cña 
dßng hä lμ ®iÒu tèi kþ mμ ®· ®−îc «ng, cha 
ta tõ nhiÒu ®êi nay d¹y b¶o. Sù cè kÕt c¸c 
thμnh viªn trong dßng hä, céng ®ång lμng 
x·, t−¬ng trî gióp ®ì nhau trong ho¹n 
n¹n, khã kh¨n lμ truyÒn thèng l©u ®êi cña 
ng−êi ViÖt Nam. 

3.5. Mét sè nghiªn cøu liªn quan 
Nghiªn cøu truyÒn thèng vμ b¶n s¾c 

v¨n ho¸ d©n téc lμ ®Ò tμi ®−îc nhiÒu nhμ 
nghiªn cøu v¨n ho¸, x· héi quan t©m. Cã 
thÓ ®iÓm qua mét sè nghiªn cøu cã liªn 
quan ®Õn ®Ò tμi nh− sau. 

T¸c gi¶ TrÞnh Duy Lu©n (2002) nghiªn 
cøu qu¸ tr×nh biÕn ®æi cña gia ®×nh ViÖt 
Nam ®· ®−a ra nhËn xÐt: ho¹t ®éng cña 
mçi c¸ nh©n ®Òu cã liªn quan ®Õn gia ®×nh 

 

 

vμ x· héi. Ng−îc l¹i sù ph¸t triÓn cña x· 
héi ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn mçi c¸ nh©n 
vμ gia ®×nh. ViÖt Nam trong c«ng cuéc ®æi 
míi ®· vμ ®ang ®¹t nhiÒu thμnh tùu trªn 
nhiÒu lÜnh vùc, nh−ng còng ®ang ph¶i g¸nh 
chÞu nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn ®êi sèng 
v¨n ho¸, tinh thÇn d©n téc. Do ®ã, cÇn thiÕt 
ph¶i gi¸o dôc cho thanh, thiÕu niªn gi÷ g×n 
b¶n s¾c, v¨n ho¸ cña d©n téc. 

T¸c gi¶ NguyÔn ThÕ Long ( 2006), khi 
viÕt vÒ truyÒn thèng gia ®×nh vμ b¶n s¾c 
v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam ®· cã nh÷ng 
nhËn xÐt: gia ®×nh lμ h¹t nh©n cña x· héi. 
Gia ®×nh cã chøc n¨ng toμn diÖn nu«i 
d−ìng, gi¸o dôc con, em, x©y dùng vμ båi 
d−ìng nh©n c¸ch ®Ó chóng trë thμnh 
nh÷ng c«ng d©n tèt cña ®Êt n−íc. Mçi gia 
®×nh cÇn ph¶i biÕt ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ 
tinh thÇn cña thÕ hÖ cha, «ng ®Ó gi¸o dôc 
con, ch¸u trë thμnh nh÷ng ng−êi c«ng d©n 
cã Ých cho d©n, cho n−íc. 

4. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
4.1. Kh¸i qu¸t vÒ dßng hä ë x· M·o §iÒn 

X· M·o §iÒn cã 60 dßng hä, cã dßng hä 
®«ng ng−êi, cã dßng hä Ýt ng−êi. §«ng ng−êi 
nh− dßng hä NguyÔn cã trªn ba ngh×n nh©n 
khÈu. It ng−êi nh− dßng hä Ph¹m chØ cã 
trªn tr¨m nh©n khÈu. NhiÒu dßng hä cã bÒ 
dÇy lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi vμ cã bÒ dÇy 
truyÒn thèng yªu n−íc, hiÕu häc. Trong sè 
c¸c dßng hä sèng trªn ®Þa bμn x·, kh¸i qu¸t 
vÒ lÞch sö ph¸t triÓn cña mét sè dßng hä ®¹i 
diÖn lμ NguyÔn Xu©n, NguyÔn Duy, Vò 
§¨ng, Ph¹m, Bïi, Lª (B¶ng 1). 
 

B¶ng 1. LÞch sö ph¸t triÓn cña mét sè dßng hä chän mÉu ®¹i diÖn 

Dòng họ Thời gian tại xã 
(năm) 

Hiện nay đến đời thứ 
(đời) 

Số chi 
(chi) 

Số đinh 
(đinh) 

Số hộ 
(hộ) 

Số khẩu 
(người) 

Nguyễn Xuân 1479 20 4 1438 842 3125 
Nguyễn Duy 1656 18 5 434 196 828 
Vũ Đăng 1789 17 5 890 550 1890 
Phạm 1825 11 3 150 44 222 
Bùi 1836 10 2 148 42 215 
Lê 1850 9 2 124 38 210 

Nguồn: Điều tra năm 2007 
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TÊt c¶ c¸c dßng hä trªn ®Òu cã bÒ dÇy 
lÞch sö ph¸t triÓn hμng tr¨m n¨m nay. Cã 
dßng hä lín, cã dßng hä nhá. Dßng hä lín 
th−êng cã bÒ dÇy lÞch sö xuÊt hiÖn t¹i x· 
tõ 400 ®Õn 500 n¨m. Dßng hä nhá thêi 
gian xuÊt hiÖn t¹i x· tõ 100 ®Õn 200 n¨m. 
Nh−ng thêi gian xuÊt hiÖn cña 3 dßng hä 
NguyÔn Xu©n, NguyÔn Duy, vμ Vò §¨ng 
lμ l©u h¬n ba dßng hä Ph¹m, Bïi, Lª.  

C¸c dßng hä ®Òu cã gia ph¶. Gia ph¶ 
cña dßng hä ®· ghi l¹i kh¸ chi tiÕt vÒ lÞch 
sö h×nh thμnh, tªn tuæi c¸c thμnh viªn, ®Þa 
vÞ cña dßng hä trong lμng, x·, truyÒn 
thèng cña dßng hä... Ch¼ng h¹n, trong gia 
ph¶ hä NguyÔn Xu©n cßn ghi râ "Dßng hä 
ta vèn th«ng minh, ®êi nμo còng cã ng−êi 
lμm quan t−íc. Vâ cã t−íng qu©n, qu¶n vÖ. 
V¨n cã h−¬ng cèng, sinh ®å, huyÖn thõa, 
phñ uý"... Trong gia ph¶ cña dßng hä cßn 
ghi chÐp l¹i mét sè chøc s¾c trong triÒu 
®×nh phong kiÕn mμ c¸c cô trong hä ®· 
tõng n¾m gi÷. HiÖn nay, truyÒn thèng cña 
c¸c dßng hä vÉn ®−îc c¸c thÕ hÖ con, ch¸u 
tiÕp b−íc lμm r¹ng danh. Còng gièng nh− 
dßng hä NguyÔn Xu©n, nhiÒu dßng hä ®· 
cã c¶ trªn 100 ng−êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vμ 
sau ®¹i häc. NhiÒu ng−êi ®· vμ ®ang gi÷ 
c¸c chøc vô trong bé m¸y chÝnh quyÒn Nhμ 
n−íc, c«ng ty trong n−íc vμ c¶ c¸c tæ chøc 
næi tiÕng ë n−íc ngoμi. 

ViÖc gi¸o dôc con, ch¸u ph¶i häc hμnh, 
cã trÝ tuÖ, tμi nghÖ ®Ó ra gióp n−íc cña c¸c 
dßng hä ë ®©y ®· cã tõ rÊt sím. Nh÷ng dÊu 
tÝch ngîi ca c«ng ®øc cña c¸c bËc tæ tiªn 
®èi víi d©n, víi n−íc ®−îc l−u gi÷ trong 
dßng hä, truyÒn tõ ®êi nμy sang ®êi kh¸c. 
Trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ nÒn ®éc 
lËp, tù do cña d©n téc, c¸c dßng hä cßn ghi 
l¹i c«ng lao ®ãng gãp cña thÕ hÖ cha anh 
®· kh«ng tiÕc m¸u, x−¬ng, chiÕn ®Êu hy 
sinh cho quª h−¬ng, ®Êt n−íc.  

4.2. Dßng hä víi c«ng t¸c khuyÕn häc  
ViÖc x· héi ho¸ gi¸o dôc, ®μo t¹o nh©n 

tμi cho ®Êt n−íc ®−îc §¶ng uû, Uû ban 
nh©n d©n x·, c¸c cÊp, c¸c ngμnh vμ c¸c 
dßng hä ®Æc biÖt quan t©m. N¨m 2001, Héi 
khuyÕn häc x· M·o §iÒn ®−îc thμnh lËp. 
Tõ chç chØ cã ë cÊp x·, ®Õn nay Héi 

khuyÕn häc ®· ®−îc tæ chøc ®Õn tËn c¶ cÊp 
th«n, c¸c dßng hä, trong Nhμ tr−êng vμ ë 
c¶ mét sè nhãm nh− Héi ®ång niªn, ®ång 
ngò, côm d©n c−, ngâ xãm.  

§iÒu ®Æc biÖt ë ®©y mμ nhiÒu ®Þa 
ph−¬ng kh¸c kh«ng cã lμ tÊt c¶ c¸c dßng 
hä ®Òu thùc hiÖn c«ng t¸c khuyÕn häc. 
KhuyÕn häc kh«ng chØ ®éng viªn tinh thÇn 
b»ng tuyªn d−¬ng, biÓu d−¬ng thμnh tÝch 
häc tËp cña c¸c con, ch¸u mμ b»ng c¶ vËt 
chÊt. Dßng hä nμo ë ®©y còng cã quü 
khuyÕn häc. Quü khuyÕn häc do c¸c gia 
®×nh ®ãng gãp, nh−ng phÇn chñ yÕu cña 
quü nμy lμ tõ sù quyªn gãp cña nhiÒu 
ng−êi. Nh÷ng ng−êi ®· häc hμnh thμnh 
danh, c«ng t¸c ë nhiÒu n¬i, khi trë vÒ quª 
®Òu tù nguyÖn gãp mét phÇn kinh phÝ cho 
quü khuyÕn häc cña dßng hä. Tuú theo 
dßng hä mμ nguån h×nh thμnh quü khuyÕn 
häc kh¸c nhau. Nh−ng nh×n chung, quü 
khuyÕn häc cña c¸c dßng hä ®Òu ®−îc sù 
®ãng gãp tù nguyÖn cña ng−êi d©n. Dßng 
hä cã nhiÒu ng−êi thμnh ®¹t, quü khuyÕn 
häc lín. Dßng hä Ýt ng−êi quü khuyÕn häc 
nhá h¬n. Quü khuyÕn häc tuú tõng dßng 
hä mμ cã tõ vμi ba triÖu ®Õn vμi ba chôc 
triÖu. Hμng n¨m, quü khuyÕn häc cña 
dßng hä hÇu hÕt ®−îc bæ sung thªm tõ 
nhiÒu nguån kh¸c nhau. Dßng hä nμo còng 
cö ng−êi ®¹i diÖn qu¶n lý quü khuyÕn häc, 
theo dâi, gióp ®ì, ®éng viªn viÖc häc hμnh 
cña con, ch¸u. 

Hμng n¨m cø vμo ngμy giç tæ, c¸c dßng 
hä ®Òu tËp trung mäi thμnh viªn trong 
dßng hä kh«ng kÓ lμ trai hay g¸i, ®Æc biÖt 
lμ tÊt c¶ con, ch¸u vÒ nhμ thê hä ®Ó lμm lÔ 
d©ng h−¬ng, t−ëng niÖm, «n l¹i truyÒn 
thèng cha, «ng vμ th«ng b¸o cho mäi ng−êi 
biÕt vÒ ho¹t ®éng cña dßng hä trong mét 
n¨m qua. Còng vμo ngμy nμy, «ng chñ tÞch 
“Héi khuyÕn häc” cña dßng hä sÏ th«ng b¸o 
kÕt qu¶ häc tËp, thμnh tÝch ®¹t ®−îc cña 
con ch¸u trong dßng hä, ®éng viªn ng−êi cã 
thμnh tÝch, nh¾c nhë ng−êi cßn khiÕm 
khuyÕt. Mäi ng−êi ph¶i cè g¾ng lμm r¹ng 
danh cho dßng hä, ®Ó kh«ng ph¶i hæ thÑn 
víi c¸c bËc tiÒn bèi. Trao “Häc bæng 
khuyÕn häc”, phÇn th−ëng cho c¸c ch¸u lμ 
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häc sinh giái, c¸c ch¸u cã hoμn c¶nh khã 
kh¨n, v−¬n lªn trong häc tËp lμ viÖc lμm 
th−êng xuyªn cña dßng hä. §Æc biÖt ®èi víi 
dßng hä cã truyÒn thèng hiÕu häc, “Héi 
khuyÕn häc” cña dßng hä cßn n¾m kh¸ tû 
mØ, chÝnh x¸c kÕt qu¶, thμnh tÝch häc tËp 
cña tõng ng−êi lμ con, ch¸u trong dßng hä. 
C¸c bËc cao niªn vμ mäi ng−êi trong dßng 
hä th−êng xuyªn quan t©m, ch¨m sãc viÖc 
häc hμnh, gi¸o dôc ®¹o ®øc lμm ng−êi cho 
con, ch¸u. ¤ng Tr−ëng téc trong c¸c dßng 
hä dï bËn c«ng viÖc ®Õn mÊy nh−ng còng 
n¾m ®−îc häc hμnh cña tõng ch¸u trong 
mçi gia ®×nh th«ng qua “Héi khuyÕn häc” 
cña dßng hä. 

Tr−íc ®©y, viÖc häc hμnh cña con ch¸u 
®−îc “kho¸n tr¾ng” cho Nhμ tr−êng. Ngμy 
nay, mçi gia ®×nh, dßng hä ®Òu ý thøc ®−îc 
tr¸ch nhiÖm cña m×nh kh«ng chØ cã nu«i 
nÊng mμ c¶ viÖc d¹y b¶o cho con, ch¸u 
ch¨m chØ häc hμnh, lÔ phÐp, ph¸t huy 
truyÒn thèng dßng hä. 

§¸nh gi¸ vai trß ho¹t ®éng khuyÕn häc 
cña dßng hä ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc, ®μo 
t¹o, kÕt qu¶ pháng vÊn cho thÊy, cã 75,5% 
sè phô huynh ®−îc hái tr¶ lêi lμ rÊt cÇn 
thiÕt, 28,2% sè häc sinh tr¶ lêi lμ rÊt cÇn 
thiÕt vμ 64,9% sè häc sinh tr¶ lêi lμ cÇn 
thiÕt. Sè tr¶ lêi kh«ng cÇn thiÕt ë bËc phô 
huynh lμ 0%, cßn ë häc sinh lμ 6,2%. Trong 
mét sè n¨m gÇn ®©y, tû lÖ häc sinh M·o 
§iÒn thi ®ç vμo c¸c tr−êng ®¹i häc, cao 

®¼ng hμng n¨m chiÕm trªn 80% trong tæng 
sè c¸c em dù thi. §©y lμ tû lÖ cao so víi 
b×nh qu©n chung cña huyÖn vμ tØnh. Häc 
sinh M·o §iÒn lu«n chiÕm tû träng 40-50% 
c¸c líp chän, líp chuyªn cña tr−êng huyÖn 
vμ ®o¹t gi¶i trong kú thi häc sinh giái cÊp 
huyÖn, cÊp tØnh. Mét sè em cßn ®o¹t c¶ 
gi¶i cÊp quèc gia (NguyÔn ThÕ Long, 
2006), (UBND x· Mao §iÒn, 2006; 2007))  

Nh− vËy, dßng hä ë M·o §iÒn ®· ®ãng 
gãp phÇn ®¸ng kÓ trong c«ng t¸c x· héi 
ho¸ gi¸o dôc. Vai trß cña dßng hä cßn thÓ 
hiÖn lμm cho mäi ng−êi d©n thÊu hiÓu vμ 
cïng tham gia vμo viÖc gi¸o dôc, khuyÕn 
khÝch con, ch¸u häc hμnh.  

4.3. Dßng hä víi c«ng t¸c gi¸o dôc con  
       ng−êi 

KÕt qu¶ pháng vÊn trùc tiÕp nhËn 
thøc vÒ gi¸ trÞ truyÒn thèng dßng hä ®èi 
víi b¶n th©n cho thÊy, tuæi cμng cao 
nhËn thøc vÊn ®Ò nμy cμng quan träng. 
Trong sè con, ch¸u th× tr×nh ®é häc vÊn 
cμng cao, nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò nμy cμng 
quan träng. §èi víi «ng, bμ cã ®Õn 93,8% 
sè ng−êi ®−îc hái cho lμ rÊt quan träng, 
85,3% bè, mÑ ®−îc hái cho lμ rÊt quan 
träng, 53,6% con, ch¸u ®−îc hái cho lμ 
rÊt quan träng. MÆc dï tuæi ®êi cßn trÎ 
nh−ng con, ch¸u c¸c dßng hä ë M·o §iÒn 
®· cã nhËn thøc nhÊt ®Þnh vÒ vai trß cña 
dßng hä vÒ sù ph¸t triÓn con ng−êi (B¶ng 2). 

B¶ng 2. NhËn thøc vÒ gi¸ trÞ truyÒn thèng dßng hä ®èi víi b¶n th©n 

Tổng số Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng 
Đối tượng 
phỏng vấn Số lượng 

(người) 
Số lượng 
(người) 

Cơ cấu 
(%) 

Số lượng 
(người) 

Cơ cấu 
(%) 

Số lượng 
(người) 

Cơ cấu 
(%) 

Ông, bà 32 30 93,8 2 6,3 0 0,0 
Bố, mẹ 68 58 85,3 10 14,7 0 0,0 
Con, cháu 123 52 53,6 43 44,3 2 2,1 
Sinh viên 35 25 71,4 10 28,6 0 0,0 
Học sinh cấp 3 43 22 51,2 15 34,9 6 14,0 
Học sinh cấp 2 45 20 44,4 14 31,1 11 24,4 

Nguồn: Điều tra năm 2007 

Trong sè con, ch¸u lμ ®èi t−îng häc 
sinh, sinh viªn, nhËn thøc vÒ gi¸ trÞ 
truyÒn thèng dßng hä ®èi víi b¶n th©n 
còng kh¸c nhau vμ t¨ng dÇn theo tr×nh ®é 

häc vÊn. Cã ®Õn 71,4% ®èi t−îng lμ sinh 
viªn; 51,2% ®èi t−îng lμ häc sinh cÊp 3 vμ 
44,4% ®èi t−îng lμ häc sinh cÊp 2 cho lμ 
rÊt quan träng (B¶ng 2). NhËn thøc vÒ gi¸ 
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trÞ truyÒn thèng dßng hä ®èi víi b¶n th©n, 
tuæi ®êi cμng cao th× nhËn thøc t¸c ®éng 
cña dßng hä ®èi víi b¶n th©n cμng lín. Do 
®ã, viÖc gi¸o dôc con, ch¸u cã nhËn thøc 
s©u s¾c h¬n n÷a vÒ truyÒn thèng dßng hä 
ph¶i b¾t ®Çu ngay tõ trong c¸c gia ®×nh. 
¤ng, bμ, cha, mÑ cÇn th−êng xuyªn h¬n, 
gÇn gòi con, ch¸u h¬n kÓ vÒ truyÒn thèng 
dßng hä, gia ®×nh ®Ó con, ch¸u tù hμo, 
phÊn ®Êu häc tËp vμ noi g−¬ng. 

4.4. Dßng hä vμ gia ®×nh víi c«ng t¸c 
       phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi 

TÖ n¹n x· héi hiÖn nay ®ang lμ vÊn ®Ò 
nãng báng, kh«ng chØ ë M·o §iÒn mμ ®−îc 
c¶ x· héi quan t©m. M·o §iÒn vèn lμ x· 
thuÇn n«ng, cã vÞ trÝ c¸ch xa trung t©m 
huyÖn, tØnh vμ Hμ Néi nh−ng còng kh«ng 
tr¸nh khái sù x©m nhËp cña c¸c tÖ n¹n x· 
héi. C¸c tÖ n¹n x· héi nh− ma tuý, ®¸nh 
b¹c, trém c¾p tμi s¶n, ®¸nh nhau... còng 
xuÊt hiÖn ë x·. N¨m 2007 toμn x· x¶y ra 9 
®èi t−îng cã sö dông ma tuý, 4 vô trém 
c¾p tμi s¶n c«ng d©n, 5 vô ®¸nh b¹c, 8 vô 

x« s¸t, ®¸nh nhau. Sè vô tiªu cùc x¶y ra 
n¨m 2007 gi¶m 8,5% so víi n¨m 2006 
(UBND x· Mao §iÒn, 2006; 2007). Qua 
®iÒu tra cho thÊy, tÊt c¶ c¸c dßng hä cã bÒ 
dÇy truyÒn thèng hiÕu häc, ®Òu kh«ng cã 
ng−êi nghiÖn ma tuý vμ kh«ng cã ®èi 
t−îng nμo trém c¾p tμi s¶n. C¸c vô c·i, 
®¸nh chöi nhau, ®¸nh b¹c còng Ýt h¬n. 
Nh÷ng ng−êi m¾c lçi, vi ph¹m ph¸p luËt 
th−êng ®−îc tr−ëng hä hoÆc c¸c cô cao 
niªn trong hä ®Õn tËn tõng nhμ nh¾c nhë, 
c¶m ho¸. Nh÷ng tr−êng hîp g©y m©u 
thuÉn ®Òu ®−îc dßng hä hoμ gi¶i. §iÓn 
h×nh nh− dßng hä Vò §¨ng ®−îc C«ng an 
huyÖn ThuËn Thμnh chän lμ ®iÓn h×nh 
“Dßng hä tù qu¶n vÒ an ninh trËt tù” vμ 
dßng hä nμy còng ®−îc huyÖn c«ng nhËn lμ 
“Dßng hä v¨n ho¸”. 

NhËn thøc cña dßng hä vÒ gi÷ g×n an 
ninh trËt tù vμ phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· 
héi, cã 97,7% gia ®×nh më réng, 83,3 % gia 
®×nh h¹t nh©n cho r»ng cã vai trß rÊt quan 
träng (B¶ng 3). 

B¶ng 3. Vai trß cña dßng hä víi gi÷ g×n an ninh trËt tù vμ 
phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi  

Kết quả điều tra 
Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Đối tượng 

điều tra 

Số hộ 
điều tra 

(hộ) Số lượng 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 

Số lượng 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 

Số lượng 
(hộ) 

Cơ cấu 
(%) 

Gia đình mở rộng 44 43 97,7 1 2,3 0 0 
Gia đình hạt nhân 36 30 83,3 6 16,7 0 0 

Nguồn: Điều tra năm 2007 

H−ëng øng cuéc vËn ®éng x©y dùng 
gia ®×nh v¨n ho¸, c¸c dßng hä còng tÝch 
cùc tuyªn truyÒn ®Õn tõng gia ®×nh. Cuéc 
vËn ®éng x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ «ng, 
bμ, bè, mÑ g−¬ng mÉu, con, ch¸u noi theo 
®· vμ ®ang ®−îc c¸c dßng hä quan t©m. 
Tr−íc nhμ thê hä Vò §¨ng cã mét bøc 
hoμnh phi gåm 4 ch÷ “Trung HËu - Gia 
Thanh”. §©y lμ lêi nh¾c nhë mäi ng−êi 
trong dßng hä ph¶i sèng sao cho ®óng víi 
truyÒn thèng dßng hä, kh«ng kh«ng bao 
giê ®−îc lμm hæ thÑn truyÒn thèng ®ã. 

4.5. Dßng hä víi ph¸t triÓn kinh tÕ gia 
       ®×nh  

Dßng hä kh«ng chØ lμ chç dùa vÒ tinh 
thÇn mμ cßn lμ chç dùa c¶ vÒ vËt chÊt. 
Kh«ng chØ cã ngμy giç Tæ hμng n¨m mμ 
th−êng ngμy nÕu trong dßng hä cã c«ng 
viÖc nh÷ng ng−êi trong dßng hä th−êng 
tËp trung l¹i, gÆp nhau häp bμn. Nh÷ng 
gia ®×nh cã c«ng to, viÖc lín ®Òu ®−îc dßng 
hä tËp trung gi¶i quyÕt. Sù ph©n c«ng c«ng 
viÖc lóc nμy kh«ng ph¶i tù gia ®×nh n÷a 
mμ lμ cña c¶ hä. Kh«ng ai cã thÓ ®øng 
ngoμi cuéc ®−îc. Ai còng thÊy ®−îc tr¸ch 
nhiÖm cña m×nh ®èi víi viÖc lín cña mét 
gia ®×nh anh, em trong hä. Mäi ng−êi coi 
®ã còng nh− lμ viÖc cña gia ®×nh m×nh. Hä 
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lμm viÖc b»ng chÝnh t×nh c¶m ruét thÞt vμ 
tr¸ch nhiÖm cña ng−êi trong dßng hä. 
NhiÒu vÊn ®Ò trong ®ã cã vÊn ®Ò gióp ®ì 
nhau ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh còng 
®−îc c¸c dßng hä quan t©m. C¸c gia ®×nh 
tóng bÊn ®−îc anh, em, cha chó trong 
dßng hä bμy vÏ cho c¸ch lμm ¨n. Hä cßn 
cho nhau vay tiÒn b¹c ®Ó gióp ®ì con c¸i 
häc hμnh vμ ph¸t triÓn s¶n xuÊt.  

Trong sè c¸c ®èi t−îng ®iÒu tra, ®a sè 
cho r»ng, sù gióp ®ì cña dßng hä cã vai 
trß quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ gia 

®×nh, chØ sau sù gióp ®ì cña Nhμ n−íc. ChØ 
cã 30,0 % sè hé cho lμ sù gióp ®ì cña dßng 
hä trong ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh lμ 
kh«ng quan träng. Tuy nhiªn, ®iÒu kiÖn 
kinh tÕ cña c¸c hé kh¸c nhau sù gióp ®ì 
cña dßng hä kh¸c nhau. Hé nghÌo sù gióp 
®ì cña dßng hä râ nÐt h¬n lμ hé kh¸ gi¶. Cã 
®Õn 70,0 % hé nghÌo cho r»ng sù gióp ®ì 
cña dßng hä lμ rÊt quan träng vμ quan 
träng. Nh−ng chØ cã 26,7% hé kh¸ cho r»ng 
sù gióp ®ì cña dßng hä lμ rÊt quan träng vμ 
quan träng (B¶ng 4).  

B¶ng 4. NhËn thøc vÒ vai trß dßng hä trong ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh 
                 §¬n vÞ: % 

Giúp đỡ của Nhà nước Giúp đỡ của xóm làng Giúp đỡ của dòng họ 

Loại hộ Tổng 
số 

Rất 
quan 
trọng 

Quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Rất 
quan 
trọng 

Quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Rất 
quan 
trọng 

Quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Khá 100,0 50,0 33,3 16,7 43,3 40,0 16,7 26,7 40,0 33,3 
Trung bình 100,0 66,7 22,2 11,1 44,4 44,4 11,1 33,3 33,3 33,3 
Nghèo 100,0 66,7 20,0 13,3 53,3 13,3 33,3 53,3 33,3 13,3 
BQ chung 100,0 61,1 25,6 13,3 45,6 37,8 16,7 34,4 35,6 30,0 

Nguồn: Điều tra năm 2007 

Nguån vèn s¶n xuÊt cña c¸c hé kh¸ 
nμy th−êng cÇn nhiÒu nªn chØ cã ng©n 
hμng míi ®¸p øng ®−îc. Cßn hé nghÌo cÇn 
Ýt kinh phÝ ®Ó s¶n xuÊt, tiªu dïng th× cã 
thÓ vay anh, em trong hä hoÆc lμ vay ng©n 
hμng. Nhê cã sù ®éng viªn, gióp ®ì cña 
dßng hä c¶ vÒ tinh thÇn vμ vËt chÊt mμ 
mét sè ng−êi cã hoμn c¶nh nh− anh 
NguyÔn Duy Th«ng sau gÇn 10 n¨m khi 
hoμn thμnh nghÜa vô qu©n sù trë vÒ l¹i 
tiÕp tôc häc hμnh thi ®ç ®¹i häc. Råi mét 
thêi gian sau ®ã, anh l¹i ®−îc cö ®i ®μo t¹o 
ë n−íc ngoμi vμ ®· trë thμnh tiÕn sü. Dßng 
hä ë M·o §iÒn cã vai trß quan träng trong 
phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi vμ gióp ®ì 
nhau ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh. 

4.6. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt 
Nghiªn cøu truyÒn thèng dßng hä víi 

sù ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi t¹i x· 
M·o §iÒn, xin cã mét sè ®Ò xuÊt sau: 

1. X©y dùng “Dßng hä v¨n ho¸”, “Chi 
hä v¨n ho¸” lμ mét trong nh÷ng néi dung 
kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc vËn ®éng x©y 
dùng “nÕp sèng v¨n minh”, “gia ®×nh v¨n 

ho¸” ë n«ng th«n. Trong th«n, b¶n, tû lÖ 
c¸c “Dßng hä v¨n ho¸”, “Chi hä v¨n ho¸” 
trªn tæng sè dßng hä, chi hä cña th«n, b¶n 
®−îc lμ coi lμ mét trong c¸c tiªu chÝ ®¸nh 
gi¸ danh hiÖu “Lμng v¨n ho¸” cÊp huyÖn, 
cÊp tØnh hay cÊp quèc gia. 

C¸c ®Þa ph−¬ng cÇn ®Æt ra c¸c tiªu 
chuÈn cho danh hiÖu “Dßng hä v¨n ho¸”, 
“Chi hä v¨n ho¸”. Mçi dßng hä, chi hä ph¶i 
®Æt kÕ ho¹ch cô thÓ cho toμn dßng hä phÊn 
®Êu ®Ó ®¹t ®−îc danh hiÖu nμy. Tuú theo 
®iÒu kiÖn, hoμn c¶nh cô thÓ mμ mçi dßng 
hä cÇn x©y dùng nÐt v¨n ho¸ ®Æc thï cña 
dßng hä m×nh. Nh÷ng nÐt v¨n ho¸ ®ã ®−îc 
b¾t nguån tõ truyÒn thèng l©u ®êi cña 
dßng hä, ®−îc l−u gi÷, b¶o tån tõ ®êi nμy 
sang ®êi kh¸c. C¸c thÕ hÖ con, ch¸u trong 
dßng hä cÇn ph¶i biÕt g×n gi÷, ph¸t triÓn, 
lμm r¹ng danh nÐt v¨n ho¸ cña dßng hä. 

2. Tæ chøc th−êng xuyªn vμ ®Þnh kú 
c¸c cuéc héi th¶o, cuéc häp víi c¸c tr−ëng 
hä, tr−ëng téc hoÆc ng−êi ®¹i diÖn, ®øng 
®Çu trong mçi hä. §¶ng uû, Héi ®ång nh©n 
d©n, Uû ban nh©n d©n, MÆt trËn Tæ quèc 
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c¸c cÊp nªn th−êng xuyªn hoÆc ®Þnh kú 
häp mÆt ®¹i diÖn c¸c dßng hä, chi hä trong 
®Þa ph−¬ng m×nh. Ngoμi néi dung phæ biÕn 
chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ - 
x· héi cña ®Êt n−íc, ®Þa ph−¬ng, cuéc häp 
cßn mang tÝnh chÊt ®Þnh h−íng ho¹t ®éng 
cho c¸c dßng hä. Gi÷ g×n b¶n s¾c, v¨n ho¸ 
dßng hä, chi hä. Ho¹t ®éng cña dßng hä, 
chi hä trong khu«n khæ cña ph¸p luËt quy 
®Þnh. 

3. Ph¸t ®éng vμ x©y dùng “Quü 
khuyÕn häc, khuyÕn tμi” ë mçi dßng hä, chi 
hä. Quü nμy lín hay nhá lμ tuú thuéc ®iÒu 
kiÖn cña dßng hä. Quü ®−îc sö dông vμo 
môc ®Ých khuyÕn khÝch con, ch¸u trong 
dßng hä, chi hä ch¨m häc, ch¨m lμm, ph¸t 
huy truyÒn thèng cha, «ng gãp phÇn x©y 
dùng ®Êt n−íc ngμy cμng giÇu ®Ñp. Quü 
khuyÕn häc, khuyÕn tμi ®−îc sö dông ®óng 
môc ®Ých kh«ng chØ khuyÕn khÝch mμ cã 
thÓ cßn gióp ®ì con, ch¸u trong hä ®μo t¹o 
nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é, gióp ®ì c¸c ch¸u 
cã hoμn c¶nh khã kh¨n v−¬n lªn trong 
cuéc sèng. 

4. Ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña dßng 
hä trong ®êi sèng, v¨n ho¸, tinh thÇn ë 
n«ng th«n. Dßng hä cÇn ®éng viªn, tuyªn 
truyÒn c¸c con, ch¸u sèng, häc tËp, lμm 
viÖc theo hiÕn ph¸p, ph¸p luËt, chÊp hμnh 
tèt chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ 
Nhμ n−íc. KhuyÕn khÝch con, ch¸u gi÷ g×n 
gia phong, kû c−¬ng, phÐp n−íc, nèi tiÕp 
truyÒn thèng cha, «ng, lμm viÖc thiÖn. Vai 
trß cña dßng hä kh«ng thÓ thiÕu ®−îc 
trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò quan 
hÖ kinh tÕ, x· héi n¶y sinh ë n«ng th«n. §ã 
võa lμ tr¸ch nhiÖm võa lμ ®¹o lý con 
ng−êi, nhÊt lμ ng−êi sèng trong cïng mét 
dßng téc. 

5. KÕT LUËN 

Nh©n d©n ViÖt Nam vèn cã truyÒn 
thèng hiÕu häc, cÇn cï, lao ®éng s¸ng t¹o, 
biÕt duy tr×, ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n 
téc vμ tiÕp thu c¸c gi¸ trÞ tiÕn bé. Nh÷ng 
tμi s¶n tinh thÇn ®ã lu«n tån t¹i trong mçi 

gia ®×nh, dßng hä, mçi céng ®ång d©n c−. 
§ã lμ thÕ m¹nh trong viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ 
t−¬ng lai tr−íc nh÷ng biÕn ®éng cña x· héi 
trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ. §Ó thÕ hÖ 
trÎ trë thμnh chñ nh©n t−¬ng lai cña ®Êt 
n−íc, kh«ng chØ trang bÞ cho hä kiÕn thøc 
chuyªn m«n kü thuËt, kiÕn thøc qu¶n lý 
kinh tÕ, x· héi mμ ph¶i gi¸o dôc hä biÕt 
ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn, gi÷ g×n 
b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Dßng hä lμ n¬i 
l−u gi÷ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa, tinh thÇn 
cña d©n téc. Dßng hä cã vai trß quan träng 
trong c«ng t¸c khuyÕn häc, ph¸t triÓn 
nguån lùc con ng−êi. Dßng hä ®· gãp phÇn 
phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, ph¸t triÓn 
kinh tÕ gia ®×nh. 

Kh¼ng ®Þnh gi¸o dôc truyÒn thèng 
dßng hä ®· cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù 
ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi. Ph¶i ph¸t 
huy h¬n n÷a vai trß cña dßng hä. Mçi ®Þa 
ph−¬ng cÇn ®Æt ra tiªu chuÈn cô thÓ x©y 
dùng vμ t«n vinh c¸c “Dßng hä v¨n ho¸, 
“Chi hä v¨n ho¸”. C¸c cÊp chÝnh quyÒn, tæ 
chøc x· héi ë ®Þa ph−¬ng cÇn quan t©m 
h¬n n÷a ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c dßng hä, 
chi hä. ThÕ hÖ trÎ cÇn kh«ng ngõng häc 
tËp, båi d−ìng kiÕn thøc khoa häc, kü 
thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô, ph¸t huy 
truyÒn thèng tæ tiªn trong sù nghiÖp CNH-
H§H ®Êt n−íc. 
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