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iền Tây Nghệ An là vùng núi non trùng điệp, giàu có về
tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và đa dạng sinh học,
đặc biệt có các khu rừng đặc dụng: Vƣờn quốc gia Pù
Mát, các khu BTTN Pù Huống, Pù Hoạt với nhiều hệ sinh
thái, cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, hệ động thực vật phong
phú, nhiều loài đặc hữu quý hiếm có ý nghĩa bảo tồn cho cả
Việt Nam và thế giới. Đây còn là địa bàn sinh sống của đồng
bào 6 dân tộc anh em tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng và độc
đáo.

M

Theo chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc, UBND tỉnh Nghệ
An luôn chú trọng gắn kết bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học
với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các
dân tộc miền núi nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội miền
Tây Nghệ An. Nhờ những giá trị sẵn có và hiệu quả của các nỗ
lực bảo tồn, ngày 18 tháng 9 năm 2007, Tổ chức Văn hóa, Khoa
học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã công nhận
“Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An” nằm trên địa bàn 9
huyện miền Tây Nghệ An.
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Để hiểu hơn về các giá trị đặc trƣng, về cách thức tổ chức,
phối hợp quản lý, tiềm năng - lợi thế của khu DTSQ miền Tây
Nghệ An, chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn sách “Cẩm nang giới
về Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An” để cung
cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu về khu dự
trữ sinh quyển, cũng nhƣ các tổ chức, dự án tìm cơ hội đầu tƣ
miền Tây Nghệ An.
Xin trân trọng cảm ơn!
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
TRƢỞNG BAN QUẢN LÝ
KHU DTSQ MIỀN TÂY NGHỆ AN

ĐINH VIẾT HỒNG

PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG

I. KHÁI NIỆM VỀ KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN

Theo định nghĩa của UNESCO, khu dự trữ sinh quyển là
những vùng có các hệ sinh thái trên cạn hoặc ven biển có quy
mô và tầm ảnh hƣởng lớn đƣợc quốc tế công nhận trong phạm
vi Chƣơng trình Con ngƣời và Sinh quyển (MAB) của Tổ chức
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO)
nhằm thúc đẩy các giải pháp để cân bằng giữa bảo tồn đa dạng
sinh học và sử dụng bền vững và trình diễn mối quan hệ giữa con
ngƣời và thiên nhiên.
Khái niệm khu dự trữ sinh quyển ra đời nhằm tìm kiếm một
giải pháp tạo nên sự cân bằng giữa bảo tồn đa dạng sinh học,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và duy trì các giá trị văn hóa
truyền thống. Các khu DTSQ là đại diện mẫu chuẩn của các hệ
sinh thái trên Trái Đất và đƣợc coi là phòng thí nghiệm sống
cho việc nghiên cứu và giám sát các hệ sinh thái đem lại lợi ích
cho ngƣời dân địa phƣơng.
II. PHÂN BIỆT KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN VÀ KHU BẢO TỒN
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Khu bảo tồn và khu DTSQ đều có điểm giống nhau là góp
phần bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học, di sản, cảnh quan nhƣng
có điểm khác nhau về cấu trúc không gian, cơ chế quản lý.
Về phạm vi, khu bảo tồn là một phần, bộ phận cấu thành
của khu DTSQ, là “vùng lõi” của khu DTSQ đƣợc vận hành theo
quy chế quản lý rừng đặc dụng của Chính phủ.
5
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Vận hành: Khu DTSQ là không gian rộng lớn mà trong đó
khu bảo tồn, rừng đặc dụng là diện tích trực thuộc và đƣợc vận
hành lồng ghép theo cơ chế điều phối liên ngành.
Quan điểm bảo tồn: Khu DTSQ hƣớng đến bảo tồn trong thế
mở, phát triển kinh tế, xã hội con ngƣời ở thế cân bằng với thiên
theo quan điểm “Bảo tồn để phát triển và Phát triển để bảo tồn”
trong khi khu bảo tồn là các khu vực khép kín, bảo vệ nghiêm ngặt
theo quy chế quản lý rừng đặc dụng (Luật BV&PTR, năm 2004).
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tham gia trong lĩnh vực sinh quyển nhằm phát triển bền vững mạng lƣới
sinh quyển Việt Nam.
Thông tin liên hệ của Ban thƣ ký Ủy ban Quốc gia Chƣơng
trình Con ngƣời và Sinh quyển Việt Nam:
Địa chỉ: Phòng 403-405, Nhà V, Trƣờng ĐH Sƣ phạm Hà
Nội, số 136, đƣờng Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04 62598148
Email: hoangtri1951@gmail.com
Website: http://mabvietnam.com
IV. MẠNG LƢỚI CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI
TẠI VIỆT NAM

Ảnh: Mô hình khu DTSQ phá vỡ
“Quan điểm bảo tồn truyền thống”
(Nguồn: Chương trình MAB quốc tế)
III. ỦY BAN QUỐC GIA CHƢƠNG TRÌNH CON NGƢỜI
VÀ SINH QUYỂN VIỆT NAM (MAB VIỆT NAM)

Ủy ban quốc gia Chƣơng trình “Con ngƣời và Sinh quyển”
Việt Nam, trực thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, là
cơ quan điều phối các hoạt động trong nƣớc và quốc tế của các
khu DTSQ thế giới của Việt Nam đã đƣợc UNESCO công
nhận, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác,
nghiên cứu khoa học, giám sát và giáo dục môi trƣờng tại các
khu vực này, thông qua đó đƣa ra các kiến nghị và tƣ vấn cần
thiết cho các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu và các bên
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Ảnh: Mạng lưới các khu DTSQ thế giới
đã được công nhận tại Việt Nam
Tính đến tháng 6 năm 2015, Việt Nam đã có 9 KDTSQ đƣợc
UNESCO công nhận (sắp xếp theo năm công nhận và diện
tích), cụ thể:

1. Khu DTSQ Rừng ngập mặn Cần Giờ, năm
2000, diện tích 71.370ha;
2. Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà, năm 2004, diện tích
26.241 ha;
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3. Khu DTSQ Châu thổ sông Hồng, năm 2004, diện tích
105.557 ha;
4. Khu DTSQ Kiên Giang, năm 2006, diện tích 1.188.104 ha;
5. Khu DTSQ miền Tây NghệAn, năm 2007, diệntích 1.299.795 ha;
6. Khu DTSQ Mũi Cà Mau, năm 2009, diện tích 371.306 ha;
7. Khu DTSQ Cù Lao Chàm-Hội An, năm 2009, diện tích
33.146 ha;
8. Khu DTSQ Đồng Nai, năm 2011, diện tích 989.993 ha;
9. Khu DTSQ Langbiang, năm 2015, diện tích 275.439 ha.
MAB Việt Nam là cơ quan trực tiếp điều phối các hoạt động
của mạng lƣới các KDTSQ trong nƣớc. MAB Việt Nam
có trách nhiệm liên hệ với các cấp chính quyền địa phƣơng tạo
điều kiện cho các hoạt động của các KDTSQ; cung cấp tƣ vấn
các vấn đề kỹ thuật, các chuyên gia, các nhà khoa học trong các
lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và quản lý.
V. PHƢƠNG CHÂM PHÁT TRIỂN CÁC KHU DTSQ THẾ GIỚI
TẠI VIỆT NAM

Phƣơng châm phát triển các khu sinh quyển là “Tƣ duy hệ
thống - Quy hoạch cảnh quan - Điều phối liên ngành - Kinh tế chất
lƣợng” viết tắt là SLIQ (System thinking; Landscape planning;
Intersectoral coordination và Quality economy).
Tƣ duy hệ thống: Tƣ duy hệ thống là xem xét sự vật, hiện
tƣợng vận động một cách tổng thể, thông qua các mối quan hệ
giữa các phần trong một hệ thống thay vì nhận xét từng phần
riêng rẽ. Bằng cách nhìn thực tế thông qua lăng kính “tƣ duy hệ
thống”, chúng ta sẽ có đƣợc những giải pháp để giải quyết vấn đề
trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.
Quy hoạch cảnh quan: Quy hoạch cảnh quan có cơ sở lý
luận và phƣơng pháp luận sinh thái học cảnh quan. Về mặt không
gian, mỗi khu dự trữ sinh quyển phải quy hoạch thành ba vùng
rõ rệt: Vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Vùng lõi là khu
8
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vực dành riêng cho bảo tồn đa dạng sinh học, các hoạt động giám
sát, nghiên cứu, giáo dục tác động tối thiểu tới các hệ sinh thái.
Vùng đệm thƣờng bao quanh vùng lõi, phát triển kinh tế trên cơ
sở bền vững sinh thái nhằm quản lý và phát triển bền vững nguồn
lợi. Quy hoạch cảnh quan đƣợc áp dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc
biệt là liên quan đến sử dụng đất và mô hình hóa, dự báo sự biến
đổi cảnh quan, môi trƣờng trong tƣơng lai.
Điều phối liên ngành: Các khu dự trữ sinh quyển thƣờng có
diện tích lớn bao trùm lên các vƣờn quốc gia, khu bảo tồn thiên
nhiên, khu bảo vệ do đó trong một khu dự trữ sinh quyển sẽ có
rất nhiều các văn bản, pháp quy của cả quốc gia và quốc tế và địa
phƣơng. Công việc quản lý các khu dự trữ sinh quyển thực chất
là điều phối và tận dụng tối đa các văn bản, nguồn nhân lực và tài
chính hiện có tại địa phƣơng.
Kinh tế chất lƣợng: Khu dự trữ sinh quyển là một danh
hiệu đƣợc thế giới công nhận và vinh danh, đây là sự khẳng
định của “thƣơng hiệu địa phƣơng” về giá trị đa dạng sinh học,
bản sắc văn hóa, mô hình quản lý bền vững thân thiện với thiên
nhiên. Do đó danh hiệu là một lợi thế của địa phƣơng trong các
kế hoạch đầu tƣ hàng năm mà khi so sánh với những địaphƣơng
khác không có. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý
là mô hình phát triển kinh tế dựa trên danh hiệu các khu DTSQ.
Tiêu biểu nhƣ hình ảnh logo khu DTSQ Cát Bà gắn trên các sản
phẩm và dịch vụ có nguồn gốc khu sinh quyển nhƣ nhà hàng,
khách sạn, nƣớc mắm Cát Hải, mật ong, gà Liên Minh đã nâng
giá trị lên nhiều lần.
VI. ĐỐI TƢỢNG HƢỞNG LỢI TỪ KHU DTSQ

Các đối tƣợng hƣởng lợi từ khu DTSQ bao gồm:
- Những ngƣời làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp
đƣợc hƣởng lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ môi
trƣờng đƣợc duy trì và bảo vệ, từ các dự án trình diễn trên địa
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bàn, đƣợc đào tạo về cách thức quản lý và sử dụng tài nguyên
thiên nhiên bền vững, tham gia quá trình quản lý khu DTSQ và
đối thoại với các bên tham gia;
- Là “phòng thí nghiệm sống”, các nhà khoa học đƣợc
hƣởng lợi từ khu DTSQ thông qua các hoạt động nghiên cứu
chuyên sâu và liên ngành trong mọi lĩnh vực từ đó tìm kiếm và
thử nghiệm các giải pháp nhằm giải quyết một trong những
thách thức quan trọng mà thế giới đang phải đối mặt – làm thế
8
nào để cân bằng giữa phát triển kinh tế và xã hội đồng thời giải
quyết các mối đe doạ toàn cầu đang hiện hữu nhý nghèo đói,
khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, suy thoái môi trýờng
và các tác động của biến đổi khí hậu;
- Cộng đồng địa phƣơng đƣợc hƣởng lợi từ việc các nguồn
tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ hệ sinh thái đƣợc duy trì và
bảo vệ giúp ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm, duy trì
truyền thống văn hóa và tri thức bản địa. Ngoài ra, cộng đồng
còn đƣợc tham gia trong mọi hoạt động của khu DTSQ từ đó
giảm thiểu tối đa mâu thuẫn, lôi kéo sự đồng thuận và tập trung
các nguồn lực;
- Các cán bộ lãnh đạo và cơ quan nhà nƣớc đƣợc hƣởng lợi
từ các kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, nâng cao
năng lực, đƣợc sự ủng hộ của nhân dân trong quản lý bền vững
tài nguyên thiên nhiên. Đây cũng cách thức mà mỗi quốc gia
thực hiện nghĩa vụ của mình đối với các công ƣớc quốc tế nhƣ
Công ƣớc đa dạng sinh học, Công ƣớc chống Sa mạc hóa,
Chƣơng trình nghị sự 21;
- Cộng đồng quốc tế đƣợc hƣởng lợi từ các thành quả bảo
tồn đa dạng sinh học, phát triển giáo dục, văn hóa, giải trí và du
lịch, tăng cƣờng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong một
“Ngôi nhà chung – Trái Đất - Sinh quyển khổng lồ”.
Ngoài hƣởng lợi trực tiếp, các doanh nghiệp, cộng đồng địa
phƣơng còn đƣợc hƣởng lợi gián tiếp thông qua các hoạt động
sản xuất, kinh doanh khi các sản phẩm, dịch vụ đƣợc gắn với
nhãn hiệu sinh quyển. Ngoài ra thông qua danh hiệu khu
DTSQ, khu vực sẽ đƣợc biết đến rộng rãi cả trong và ngoài
nƣớc từ đó tạo điều kiện thúc đẩy các loại hình du lịch sinh thái
và du lịch dựa vào cộng đồng mang lại nguồn thu cho khu vực.
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PHẦN II
KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN
MIỀN TÂY NGHỆ AN

I. PHẠM VI, CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An đƣợc UNESCO
chính thức công nhận ngày 18 tháng 9 năm 2007, là khu DTSQ
trên cạn lớn nhất Việt Nam với diện tích 1.299.795 ha, là hành
lang xanh kết nối 3 khu rừng đặc dụng tạo nên sự liên tục về môi
trƣờng và sinh cảnh.
Khu DTSQ nằm phía Tây tỉnh Nghệ An theo trục Bắc Nam, bao gồm toàn bộ lƣu vực đầu nguồn sông Cả với 3 chi
lƣu quan trọng là sông Hiếu, sông Nậm Nơn và sông Nậm Mộ,
thuộc phạm vi vùng sinh thái dãy Trƣờng Sơn. Điểm cực Tây của
KDTSQ là đỉnh núi Pù Xơi, xã Mƣờng Ải, huyện Kỳ Sơn. Điểm
cực Bắc là đỉnh núi Bản Liên, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.
Cực Đông - Nam là tận cùng của huyện Thanh Chƣơng giáp ranh
ngã 3 với huyện Nam Đàn và tỉnh Hà Tĩnh.
Tên đầy đủ: Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An
Tên tiếng Anh: Western Nghe An Biosphere Reserve
Diện tích: 1.299.795ha , dân số 927.029 ngƣời
11
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Sau khi khu DTSQ miền Tây Nghệ An đƣợc công nhận,
UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 5232/QĐ-UBND
ngày 05/11/2013 về việc thành lập Ban Quản lý KDTSQ miền
Tây Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt
động của khu DTSQ.
2. BAN QUẢN LÝ KHU DTSQ

Ảnh: Trưởng Đại diện Văn phòng UNESSCO tại Việt
Nam trao bằng công nhận Khu DTSQ miền
Tây Nghệ An cho tỉnh Nghệ An

Vị trí địa lý:
Toàn bộ khu DTSQ đề xuất nằm trong tọa độ:
- Kinh độ: 103,874345 - 105,500152;
- Vĩ độ:

18,579179 - 19,727594

Phạm vi: Khu DTSQ nằm trong địa giới hành chính của 9
huyện miền núi với 182 xã và thị trấn, 2.125 xóm, bản. Cụ thể:
huyện Kỳ Sơn (21 đơn vị hành chính cấp xã với 193 xóm, bản);
huyện Tƣơng Dƣơng (18 đơn vị hành chính cấp xã với 154 xóm,
bản); huyện Con Cuông (13 đơn vị hành chính cấp xã với 127
xóm, bản); huyện Anh Sơn (21 đơn vị hành chính cấp xã với 252
xóm, bản); huyện Thanh Chƣơng (40 đơn vị hành chính cấp xã
với 504 xóm, bản); huyện Tân Kỳ (22 đơn vị hành chính cấp xã
với 268 xóm, bản); huyện Quỳ Hợp (21 đơn vị hành chính cấp xã
với 287 xóm, bản); huyện Quỳ Châu (12 đơn vị hành chính cấp
xã với 146 xóm, bản) và huyện Quế Phong (14 đơn vị hành chính
cấp xã với 194 xóm, bản).
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Ban Quản lý Khu DTSQ miền Tây Nghệ An
Ban quản lý khu DTSQ đƣợc thành lập theo Quyết định số
5232/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An, là
cơ quan tham mƣu giúp UBND tỉnh trong việc điều phối các
hoạt động theo hƣớng liên ngành nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát
triển bền vững trên địa bàn khu DTSQ miền Tây Nghệ An.
Ban quản lý có 18 thành viên, bao gồm: 1 Trƣởng ban,
4 Phó trƣởng ban và các Ủy viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ
kiêm nhiệm (có kiện toàn lại khi các thành viên thay đổi c/tác) .
Cơ quan thƣờng trực Ban quản lý Khu DTSQ miền Tây
Nghệ An
Cơ quan thƣờng trực của Ban quản lý khu DTSQ miền Tây
Nghệ An là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An
Địa chỉ: Số 129, đƣờng Lê Hồng Phong, thành phố Vinh,
Nghệ An.
Điện thoại: 0383.841.638
Website: sonnptnt.nghean.vn
Bộ phận giúp việc
Ban Quản lý có bộ phận giúp việc là Ban quản lý Chƣơng
trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
(Thành lập theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 14/3/2016
của UBND tỉnh Nghệ An - BQL PTLNBV).
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Địa chỉ: Số 129, đƣờng Lê Hồng Phong, thành
phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0383.525.175
Website: http://www.sinhquyennghean.vn
3. BIỂU TƢỢNG VÀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
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Tin, bài viết mới đăng tải trên trang website đƣợc chi trả theo
quy định tại Nghị định 18/2014/NĐ-CP. Tin, bài viết gửi về Văn
phòng BQL Khu DTSQ miền Tây Nghệ An, Địa chỉ: số 129,
đƣờng Lê Hồng Phong, TP. Vinh, Nghệ An hoặc email:
sinhquyennghean@gmail.com.

Biểu tƣợng đại diện khu DTSQ
Biểu tƣợng đƣợc thiết kế
năm 2014, nội dung bao gồm:
Chữ (Tiếng Việt và Tiếng
Anh) bố trí vòng ngoài:“Khu Dự
trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ
An”.
Hình ảnh gồm các yếu tố:
Đa dạng sinh học (cây sa mu
dầu, sao la, đỉnh núi Pù Mát), đa
dạng văn hóa (nhà sàn ngƣời Thái); cảnh quan (thác nƣớc,
sông, suối) đảm bảo hài hòa về kết cấu và màu sắc.
Logo đã đƣợc UBND tỉnh công nhận đại diện cho khu
DTSQ theo Công văn số 9983/UBND-NN ngày 30/12/2014; và
đƣợc Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận số 3865/2015/
QTG ngày 08/9/2015.
Cổng thông tin điện tử BQL khu DTSQ miền Tây Nghệ An
Tên miền: http://www.sinhquyennghean.vn
Ban biên tập website: Đƣợc kiện toàn theo Quyết
định số 629/QĐ.SNN-KDTSQ bao gồm 9 thành viên (trong đó
Trƣởng Ban biên tập là Phó Trƣởng ban Thƣờng trực BQL Khu
DTSQ; và 8 thành viên Tổ thƣ ký).
Cổng thông tin điện tử thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá,
hỗ trợ công tác điều hành hoạt động và thu hút đầu tƣ vào khu
DTSQ, kênh chính thức công bố các công trình nghiên cứu, kết
quả điều tra, khảo sát trên địa bàn khu sinh quyển.
14

Ảnh: Website chính thức Khu DTSQ miền Tây Nghệ An
http://www.sinhquyennghean.vn

Nội dung tin/bài viết về công tác nghiên cứu khoa học, bảo
tồn, phục vụ tuyên truyền chính sách pháp luật, hiệu quả các mô
hình trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tài nguyên, văn hóa,
bảo vệ môi trƣờng của khu DTSQ; hoạt động các ngành nghề
liên quan đến khu DTSQ.
4.HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN LÝ KHU DTSQ MIỀN TÂY NGHỆAN
Kế hoạch hoạt động hàng năm của BQL đƣợc UBND tỉnh phê
duyệt và triển khai thực hiện bởi cơ quan thƣờng trực và bộ phận
giúp việc. Theo đó chức năng, nhiệm vụ cụ thể của BQL khu
DTSQ miền Tây Nghệ An đƣợc UBND tỉnh Nghệ An quy định
tại Quyết định số 1065/QĐ-UBND:
15
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C. PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG KHU DTSQ
Nhằm đảm bảo mục tiêu bảo tồn và sử dụng hợp lý, khôn
khéo các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khu DTSQ miền Tây
Nghệ An đƣợc phân thành 3 vùng chức năng:

A. Chức năng
- Chức năng bảo tồn: Đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng
cảnh quan, hệ sinh thái, loài và di truyền;
- Chức năng phát triển: Thúc đẩy phát triển kinh tế trên cơ
sở bảo đảm phát triển bền vững môi trƣờng và thực nghiệm bảo
tồn nghiên cứu khoa học;

- Vùng lõi: Diện tích 168.301 ha, bao gồm: Vƣờn Quốc
gia Pù Mát và 2 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống và Pù Hoạt
thuộc các huyện: Con Cuông, Tƣơng Dƣơng, Quế Phong, Quỳ
Châu, Quỳ Hợp.
- Vùng đệm: Diện tích 608.547 ha, dân số 314.207 ngƣời,
thuộc các huyện: Con Cuông, Tƣơng Dƣơng, Quế Phong, Quỳ
Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Thanh Chƣơng.
- Vùng chuyển tiếp: Diện tích khoảng 522.947 ha, dân số
611.869 ngƣời, thuộc địa giới hành chính các huyện: Con Cuông,
Tƣơng Dƣơng, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Anh
Sơn, Thanh Chƣơng, Tân Kỳ.

- Chức năng hỗ trợ: Nghiên cứu, giám sát, đào tạo và giáo
dục cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững ở phạm vi địa
phƣơng, quốc gia và quốc tế.
B. Nguyên tắc quản lý
Về quản lý Khu DTSQ miền Tây Nghệ An, Ban Quản lý thực
hiện theo các nguyên tắc:
- Quản lý Khu DTSQ bằng các biện pháp tổng hợp trên cơ
sở có sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng;
- Quản lý Khu DTSQ phải tuân thủ các quy định của pháp
luật Việt Nam hiện hành và quy định của các công ƣớc quốc tế liên
quan đến lĩnh vực đa dạng sinh học mà Việt Nam là thành viên.
- Quản lý Khu DTSQ phải tuân thủ 12 nguyên tắc tiếp cận
hệ sinh thái (theo Công ƣớc Đa dạng sinh học).
C, Phƣơng thức quản lý
Ban Quản lý là đầu mối điều phối, thống nhất phối hợp các
hoạt động chung của Khu DTSQ với những mục tiêu đã đƣợc xác
định theo nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, nhằm đạt hiệu quả cao
nhất; Ban Quản lý không trực tiếp quản lý về mặt lãnh thổthay
vào đó tập trung vào tổ chức điều phối hoạt động trên địa bàn khu
DTSQ dựa trên các quy định của luật pháp Việt Nam và các công
ƣớc quốc tế đồng thời đảm bảo sự tham gia tích cực của cộng
đồng địa phƣơng.

Ảnh: Bản đồ phân vùng chức năng khu DTSQ miền Tây Nghệ An
(Nguồn:BQL Khu DTSQ miền Tây Nghệ An,2016)
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và xã Quang Phong huyện Quế Phong; phía Đông giáp các xã
Châu Bình, Châu Tiến huyện Quỳ Châu; phía Tây giáp nƣớc
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông
huyện Tƣơng Dƣơng.
II. ĐẶC ĐIỂM KHU DTSQ MIỀN TÂY NGHỆ AN

1. ĐA DẠNG SINH HỌC
- Đặc trƣng đa dạng sinh học
Đa dạng hệ thực vật: KDTSQ miền Tây Nghệ An là nơi
hội tụ của nhiều hệ thực vật, là nơi trộn lẫn đan xen của các yếu
tố địa lý thực vật, có mặt đầy đủ các yếu tố cổ nhiệt đới, cận
nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới.
Đa dạng hệ sinh thái và cảnh quan: KDTSQ miền Tây
Nghệ An có đủ 4 lớp quần hệ, đó là rừng kín, rừng thƣa, cây bụi
và cây thảo. Về hệ sinh thái có 12 hệ với kiểu đặc trƣng chủ đạo
là rừng kín thƣờng xanh nhiệt đới gió mùa.
Đa dạng loài: Đa dạng về loài trong KDTSQ vô cùng
phong phú, đơn cử và đại diện là Vƣờn quốc gia Pù Mát hiện đã
phát hiện đƣợc 2.488 loài thực vật bậc cao thuộc 941 chi, 202 họ;
662 loài động vật có xƣơng sống thuộc 35 bộ, 109 họ.
Đa dạng các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu: Đã
phát hiện nhiều loài quý hiếm trong các khu rừng đặc dụng của
KDTSQ. Riêng VQG Pù Mát đã phát hiện 76 loài thực vật đƣợc
ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, 68 loài đƣợc ghi trong Sách Đỏ
của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN); về động
vật có 85 loài đƣợc ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, 420 loài đƣợc
ghi trong Sách Đỏ của IUCN (2007).
- Hệ sinh thái tiêu biểu
Các kết quả điều tra cho thấy KDTSQ miền Tây Nghệ An
có 12 kiểu hệ sinh thái, sau đây là các hệ sinh thái tiêu biểu nhất:
20

Ảnh: Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới, hỗn giao

Rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới, hỗn giao
Đây là kiểu rừng này có nhiều loài thực vật quý hiếm và đặc
hữu. Về mặt khoa học đây là kiểu rừng có giá trị lớn nhất về đa
dạng thực vật, xuất hiện nhiều loài thực vật cổ xƣa nhƣ pơ mu,
sa mu, bách xanh, kim giao.
Kiểu rừng này có thành phần thực vật với các họ Dẻ, họ
Dâu tằm, họ Nguyệt quế, họ Mộc lan, họ Long não, Thích, Hoa
hồng… các họ Hạt trần nhƣ Hoàng đàn, Bụt mọc, Kim giao với
các loài điển hình nhƣ re, chắp, giẻ... Rừng có cấu trúc 3 - 5 tầng,
tầng cây trội vƣợt tán với các họ Mộc lan và Re có chiều
cao trung bình khoảng 30m, tầng ƣu thế sinh thái cao khoảng
25m với các loài cây thuộc họ Dẻ, tầng dƣới tán rừng chiều cao
trung bình là 15m, hai tầng dƣới gồm tầng cây bụi với chiều cao
trung bình khoảng 6m và tầng dƣới cùng là tầng thảm cỏ cao 1-2m
Tầng ƣu thế sinh thái tạo thành tán rừng với các loài cây lá
rộng điển hình nhƣ sa mu dầu, pơ mu. Về mặt sinh khối, kiểu
rừng này trữ lƣợng trung bình đạt 160 - 200m /ha, chiều cao
trung bình 16 - 20m, đƣờng kính 22 - 28cm.
21
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Kiểu phụ rừng lùn
Xuất hiện tại nhiều khu vực có độ cao tuyệt đối trên 1.500m
Tại VQG Pù Mát phân bố trên 1500m trên các giông và chỏm núi
dốc có đá nổi. Tại KBTTN Pù Huống, thực vật điển hình là đỗ
quyên, sơn liễu, truông treo phân bố ở đỉnh tam giác Pù Huống.
Tầng rừng chỉ cao không quá 5m, đƣờng kính cây gỗ nhỏ
dƣới 30cm, cây gỗ nhỏ, lá cứng. Tầng thảm mục chƣa phân hóa,
luôn có mây che phủ, ẩm ƣớt và lạnh. Tại KBTTN Pù Hoạt
rừng lùn xuất hiện độ cao trên 2300m của đỉnh Pù Hoạt.
Kiểu rừng kín lá rộng thƣờng xanh mƣa mùa trên núi
đá vôi
Hệ sinh thái này không liên tục mà phân bố rải rác trong khu
vực, có nhiều hang động là nơi cƣ trú, sinh sống của các
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loài thú, các loài linh trƣởng. Do sự chi phối của mặt địa hình
nên mặt tán thƣờng nhấp nhô không đều, thành phần chủ yếu là
các họ xoan, dâu tằm, bồ hòn, côm, dẻ, thị và thực vật chỉ thị
núi đá nhƣ mạy tèo, ô rô, nghiến, đại phong tử, dâu da xoan.
Tại đây cây tái sinh xuất hiện cục bộ trong hang hốc, khe rãnh,
chân dốc trung bình từ 800-1.000 cây/ha, các loài điển hình nhƣ
săng quýt, mạy tèo, dâu da xoan.
Kiểu rừng tre nứa
Kiểu này phân bố ven hệ thống suối do đặc điểm đất ẩm và
giàu mùn. Rừng nứa phân bố theo bụi với cấu trúc 2 tầng chủ
yếu. Tầng rừng chính là loài cây nứa cao trung bình từ 6 đến
10m. Tầng dƣới là thảm tƣơi với các loài cây dƣơng xỉ và lá
dong cao khoảng 1m đến 2m. Trong kiểu phụ thứ sinh có sự tác
động này còn có các loài cây khác với ƣu hợp là cây giang
(phân bố rải rác) mà mật độ che phủ cao trên 85%.
Hệ sinh thái rừng trồng
Hầu hết là rừng thuần loại đƣợc trồng chủ yếu cho mục tiêu
kinh tế kết hợp phòng hộ bao gồm các loài: keo các loại, mỡ, lát
hoa, quế, tre mét, xoan đâu.
- Động vật quý hiếm
Sao la: (Tên khoa học: Pseudoryx nghetinhensis)

Ảnh : Rừng đặc dụng săng lẻ
tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương
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Sao la trong tiếng Thái nghĩa là cái xe sợi, là một trong
những loài thú hiếm nhất trên thế giới sinh sống trong vùng núi
rừng Trƣờng Sơn tại Việt Nam và Lào, đƣợc các nhà khoa học
phát hiện vào năm 1992. Sao la đƣợc xếp hạng ở mức Nguy cấp
(có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao) trong Sách Đỏ
IUCN và trong Sách Đỏ Việt Nam. Việc khám phá ra loài sao la
đã gây chấn động trên thế giới vì giới khoa học đã cho rằng việc
tìm thấy một loài thú lớn vào cuối thế kỷ 20 là chuyện khó có
thể xảy ra.
23
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Ảnh: Quần thể Voi tại KDTSQ Miền Tây Nghệ An

Ảnh: Sao la Pseudoryx nghetinhensis (Nguồn: Internet)

Kết quả nghiên cứu ADN năm 1999 cho thấy sao la thật sự
thuộc về Phân họ Trâu bò (Bovinae) mà nếu nhìn thoáng qua thì
rất ít có điểm giống nhau. Họ hàng gần của sao la là chi Bò (Bos)
và bò rừng Bison. Sao la dài khoảng 1,3 đến 1,5m, cao 90cm và
có trọng lƣợng khoảng 100kg. Da màu nâu sẫm, trên mỗi móng
có một đốm trắng. Sừng sao la dài và mảnh, hƣớng thẳng về
phía sau và có thể dài đến 51cm.
Voi châu Á: Voi châu Á (Tên khoa học là Elephas maximus)
là loài thú có kích thƣớc lớn thuộc Bộ Có vòi (Proboscidea),
thƣờng sống ở rừng thứ sinh, rừng rụng lá, rừng tre nữa và rừng
hỗn giao gỗ tre nữa. Voi sống theo đàn có tổ chức xã hội rất chặt
chẽ, tập tính bảo vệ đồng loại khá cao.
Trƣớc đây Nghệ An có số lƣợng voi nhiều, tuy nhiên, do
nhiều áp lực của con ngƣời nhƣ săn bắn lấy ngà, thuần dƣỡng
phục vụ khai thác, xuất khẩu gỗ của các lâm trƣờng nên hiện tại
toàn tỉnh Nghệ An chỉ còn tồn tại từ 13 đến 17 cá thể ngoài tự
nhiên, phân bố tại ba khu vực: vùng lõi và vùng đệm VQG
24

Pù Mát; vùng lõi và vùng đệm các Khu BTTN Pù Huống và Pù
Hoạt, các khu vực này đều nằm trên dải rừng của dãy Trƣờng
Sơn.
Chà vá chân nâu: (Tên khoa học Pygathrix nemaeus) có
đặc điểm bộ lông nhiều màu, đỉnh đầu, trán màu đen. Lông mặt
dầy tạo thành đĩa mặt, màu từ trắng xám đến xám. Cổ và ngực
màu hung đỏ từ rực rỡ đến nhạt. Lƣng màu xám nhạt hoặc lốm

Ảnh: Chà vá chân nâu Pygathrix nemaeus (nguồn Internet)
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đốm trắng, lông ở vai màu xám đen. Chân, tay dài. Cánh tay từ
khuỷu đến mu bàn tay trắng xám. Đùi màu đen, ống chân hung
đỏ đến nâu đỏ thẫm. Mu bàn chân và ngón màu đen. Đuôi rất dài.
Chà vá chân nâu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và trong
danh sách những loài động thực vật nghiêm cấm khai thác và
buôn bán trong Nghị định 32/HĐBT (ngày 30 tháng 03 năm 2006),
hiện đang đƣợc bảo tồn và nghiêm cấm tuyệt đối khai thác ở
VQG Pù Mát.
Hổ Đông Dƣơng(Tên khoa học là Panthera tigris)
Tên thƣờng gọi là cọp, hùm, kễnh, khái, ông ba mƣơi hay
chúa sơn lâm, là loài động vật có vú thuộc họ Mèo (Felidae), 1
trong 4 loại “mèo lớn” thuộc chi Panthera. Hổ là 1 loại thú dữ
ăn thịt sống, chúng là động vật to lớn nhất trong họ mèo và là
động vật lớn thứ 3 trong các loài thú ăn thịt.
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giữ đƣợc trên địa bàn tỉnh. Trong đó 2 cá thể hổ Đông Dƣơng do
công an huyện Quỳnh Lƣu thu đƣợc trƣớc đó, sau quá trình chăm
sóc đã đƣợc vƣờn bàn giao cho Trung tâm Động vật Hoang dã
Hà Nội để tiếp tục chăm sóc, nuôi dƣỡng.
Vƣợn đen má trắng (Tên khoa học Nomascus leucogenys)
Đây là loài vƣợn bản địa của Việt Nam, Lào và tỉnh Vân
Nam, Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ, chúng bị săn bắt ráo
riết để tiêu dùng và buôn bán, dẫn đến số lƣợng bị suy giảm nhanh
chóng. Vƣợn đen má trắng hiện nay đang đứng trƣớc nguy cơ
tuyệt chủng cao, Sách Đỏ Việt Nam (2007) đã xếp loài này vào
bậc Nguy cấp (EN) và Sách Đỏ IUCN (2010) xếp vào bậc DD
do thiếu số liệu xếp hạng.

Ảnh: Vượn đen má trắng (nguồn Internet)

Ảnh: Cá thể hổ Đông Dương thu giữ được chăm sóc
tại VQG Pù Mát năm 2014

Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã thuộc VQG Pù Mát
là nơi điều dƣỡng, chăm sóc nhiều cá thể động vật quý hiếm thu
26

Năm 2011, Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI) đã phát hiện một
quần thể 455 con vƣợn đen má trắng gồm nhiều đàn nhỏ (khoảng
130 đàn) tại VQG Pù Mát, gần biên giới với Lào. Quần thể này
nằm cách xa khu dân cƣ và chiếm 2/3 số lƣợng vƣợn đen má
trắng tại Việt Nam.
27
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Theo số liệu CI thu thập đƣợc, chỉ có khoảng 200 đàn vƣợn
đen má trắng trên toàn lãnh thổ Việt Nam; là loài đặc hữu khu
vực, vƣợn đen má trắng phân bố chủ yếu ở Trung Quốc, Việt
Nam, Lào, tuy nhiên ở Trung Quốc loài này gần nhƣ đã tuyệt
chủng. Tuy không có nhiều giá trị kinh tế nhƣng đây là loài có
giá trị lớn về mặt khoa học, hiện số lƣợng đàn vƣợn đen má trắng
ngày càng giảm, mỗi đàn chỉ có một con đực, một con cái và
một con non trƣởng thành. Chúng sinh sản ít, mỗi năm chỉ một
lứa, mỗi lứa chỉ một con nên nguy cơ suy giảm của loài này
ngày càng cao.
Chimtrĩ (Tênkháclà Trĩsao, Tênkhoahọc Pheinardia ocellata)
Trĩ sao là loài chim lớn (dài tới 235cm) và đẹp mắt với bộ lông
màu vàng da bò và đen với các đốm nâu sẫm, mỏ đỏ, mống mắt nâu
và lớp da màu xanh lam xung quanh mắt. Đầu nhỏ, trang trí bằng các
lông vũ màu trắng dựng đứng quanh mào. Trĩ sao trống có đuôi
thuôn dài và rộng bản với 12 lông vũ dài gần tới 2m (từng đƣợc
coi là lông vũ dài nhất trong số các loài chim sống hoang dã). Trĩ sao
mái nhìn gần tƣơng tự, với mào và đuôi ngắn hơn. Đây là loài duy
nhất của chi Rheinardia.
Trĩ sao là loài chim nhút nhát và hay tránh ngƣời, sinh sống
trong các khu rừng thuộc Việt Nam, Lào và Malaysia. Thức ăn
chủ yếu là lá cây, hoa quả, sâu bọ, dòi, nhộng và các động vật
nhỏ.

Ảnh: Chim trĩ Pheinardia ocellata- Ảnh chụp từ bẫy ảnh
tại VQG Pù Mát
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- Cây di sản Việt Nam
Cây sa mu dầu tại Vƣờn quốc gia Pù Mát
Tên gọi: sa mu dầu, mậy pẹc (tiếng Thái).
Tên khoa học: Cunninghamia konishii Hayata, thuộc họ
Taxodiaceae.
Cây sa mu dầu tại Vƣờn quốc gia Pù Mát đã đƣợc Hội Bảo
vệ Thiên nhiên và Môi trƣờng Việt Nam (gọi tắt là VACNE)
công nhận là “Cây Di sản Việt Nam” cần đƣợc bảo tồn và phát triển
nguồn gen.

Ảnh: Cây sa mu dầu - cây Di sản Việt Nam đã được VACNE
công nhận tại VQG Pù Mát

Đặc điểm: Cây sa mu dầu sinh trƣởng và phát triển rất
lâu năm ở thƣợng nguồn Khe Bu, hiện vẫn sinh trƣởng và phát
triển bình thƣờng, có tán lá thƣa, hình nón hẹp, thân thẳng, không
có bạnh với chiều cao khoảng 70m; có chu vi thân đo đƣợc là
23,7m, đƣờng kính thân 5,4m.
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Cây sanh ngàn năm tuổi tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ
Tên gọi: Sanh
Tên khoa học: Ficus benjamina L, thuộc họ Moraceae.
Ngày 27/8/2015, VACNE đã trao bằng chứng nhận cây sanh
Ficus benjamina L tại bản Kẻ Mui, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ
là “Cây Di sản Việt Nam” cần đƣợc bảo tồn.
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Quần thể sa mu dầu và săng vì quý hiếm tại BQL khu
BTTN Pù Hoạt - huyện quế Phong
Nằm ở độ cao hơn 1.700m tại Tiểu khu 60, xã Hạnh Dịch,
huyện Quế Phong, quần thể cây sa mu dầu quý hiếm thuộc pham vi
quản lý của Khu BTTN Pù Hoạt. Tháng 6 năm 2016, VACNE đã
tổ chức quy trình xét duyệt và kết luận 56 cây sa mu dầu tại
Tiểu khu 60 cùng với 5 cây phay sừng (săng vì) ở tiểu khu 59 xã
Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, thuộc Khu BTTN Pù Hoạt, huyện
Quế Phong là Cây Di sản Việt Nam.
Cùng với cây samu dầu thuộc VQG Pù Mát, quần thể sa
mu dầu thuộc khu BTTN Pù Hoạt là quần thể quý hiếm do sa
mu dầu là loài thực vật nguy cấp với đặc trƣng chiều cao vƣợt
tán lớn trong rừng tự nhiên, là biểu tƣợng hùng vĩ không chỉ
riêng cho Pù Hoạt mà cho toàn bộ thực vật Việt Nam.
Phay sừng (tên khoa học: Duabanga grandiflora; tên địa
phƣơng: chờ pháy; săng vì) thuộc họ Bần (Sonneratiaceae) có
đƣờng kính trung bình 1.5m đến 2.1m, chiều cao 40m đến 45m.

Ảnh: Cây sanh ngàn năm tuổi - Cây Di sản Việt Nam đã
được VACNE công nhận tại xã Giai Xuân, huyện Tân
Kỳ

Đề xuất công nhận hệ thống Cây Di sản Việt Nam là nội
dung quan trọng trong chiến lƣợc phát triển bền vững của khu
DTSQ miền Tây Nghệ An. Trong đó, việc công nhận danh hiệu
Cây Di sản Việt Nam cho các đối tƣợng là cơ sở phối hợp liên
ngành nhằm thực hiện Kế hoạch Bảo vệ Rừng hàng năm (Sở
Nông nghiệp và PTNT) và Quy hoạch bảo tồn hệ thống di tích
và danh thắng tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm
2050 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đặc điểm: Cây cao 27m, tán lá rộng 35m,gốc và thân ôm
trọn 2 khối đá hoa cƣơng có hình thù tƣợng trƣng cho sự tích
bánh chƣng, bánh dày. Trong đó, khối đá to nhất nằm ở mặt đất
có hình chữ nhật với chiều dài gần 10m. Bốn rễ cây to gần bằng
một ngƣời ôm cắm thẳng xuống đất quanh tảng đá.
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2. CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC VÀ NỀN VĂN HÓA ĐẶC SẮC
A. Lịch sử hình thành các nhóm dân tộc trong vùng
Theo số liệu thống kê năm 2014, dân số của 9 huyện
KDTSQ miền Tây Nghệ An là 900.289 ngƣời, trong đó Kỳ Sơn
73.678 ngƣời, Tƣơng Dƣơng 72.331 ngƣời, Con Cuông
68.588 ngƣời, Anh Sơn 104.919 ngƣời, Tân Kỳ 133.109 ngƣời,
Thanh Chƣơng 221.867 ngƣời, Quỳ Hợp 121.646 ngƣời, Quỳ
Châu 55.630 ngƣời và Quế Phong 66.480 ngƣời.
Khu DTSQ miền Tây Nghệ An là ngôi nhà chung của 6 dân
tộc anh em: Dân tộc Thái gồm các nhóm: Man Thanh, Hàng
Tổng, Tày Mƣời thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái; dân tộc Thổ
gồm các nhóm: Cuối, Mọn, Đan Lai - Ly Hà và Tày Pọong
thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mƣờng; dân tộc Khơ Mú và dân tộc
Ơ Đu thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me; dân tộc Mông gồm
các nhóm Mông trắng và Mông đen thuộc nhóm ngôn ngữ
Mông - Dao.
Địa bàn phân bố dân cƣ của các tộc ngƣời thiểu số Nghệ An
từ trƣớc đến nay tập trung chủ yếu ở các huyện núi cao: Kỳ Sơn,
Tƣơng Dƣơng, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp,
một bộ phận sống ở các huyện vùng núi thấp Nghĩa Đàn, Tân Kỳ,
Anh Sơn. Khu DTSQ miền Tây Nghệ An là điểm cực Nam của cƣ
dân Mông ở nƣớc ta, ranh giới phía nam của cƣ dân Tày - Thái, là
điểm duy nhất ở nƣớc ta có ngƣời Ơ Đu, là nơi tập trung nhất và
đông nhất dân cƣ Khơ Mú và là nơi có cƣ dân Thổ nhiều nhất với
các nhóm địa phƣơng rất phức tạp và đang là một trong những
điểm nóng nghiên cứu khoa học về thành phần các dân tộc ít
ngƣời có liên quan đến nguồn gốc dân tộc Việt (Theo Nguyễn
Đình Lộc, Các dân tộc thiểu số ở Nghệ An, năm 1994).
Dân tộc Mông có mặt ở miền núi Nghệ An khoảng trên dƣới
200 năm nay, thƣờng cƣ trú những nơi có độ cao từ 800 mét trở
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lên, tập trung chủ yếu tại huyện Kỳ Sơn và một số xã của huyện
Quế Phong, Tƣơng Dƣơng.
Cƣ dân Khơ Mú mới vào miền núi Nghệ An khoảng vài ba
trăm năm nay, sống ở đầu nguồn các con suối thuộc lƣu vực sông
Lam, vùng cƣ trú của họ thuộc lƣng chừng núi, khoảng giữa của
ngƣời Mông và ngƣời Thái, tập trung nhiều tại các huyện Kỳ
Sơn, Tƣơng Dƣơng và Quế Phong.
Bộ phận dân cƣ lớn nhất, đóng vai trò rất quan trọng trong
việc thay đổi bộ mặt miền núi tỉnh Nghệ An trong lịch sử cũng nhƣ
hiện nay là dân tộc Thái. Hầu hết các huyện miền núi và trung du
tỉnh Nghệ An đều có cƣ dân ngƣời Thái sinh sống nhƣ Quế Phong,
Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông,
Tƣơng Dƣơng và Kỳ Sơn. Sau chủ trƣơng tái định cƣ xây dựng
thủy điện Bản Vẽ ở Tƣơng Dƣơng, năm 2009-2010 có hơn 2000
hộ gia đình ngƣời Thái tái định cƣ tại huyện Thanh Chƣơng và lập
nên 2 xã mới là Ngọc Lâm và Thanh Sơn. Nhóm cƣ dân Hàng
Tổng của ngƣời Thái cƣ trú dọc quốc lộ 7A có nguồn gốc từ
Mƣờng Muồi, Thuận Châu, Sơn La. Ngƣời Man Thanh cƣ trú chủ
yếu dọc tuyến quốc lộ 48 có nguồn gốc từ Mƣờng Thanh, Điện
Biên, Lai Châu.
Dân tộc Thổ mới đƣợc hình thành khoảng 100-150 năm
nay, sinh sống chủ yếu tại Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp (Nhóm Mọn),
nhóm Keo và nhóm Ho cƣ trú tại Nghĩa Đàn, nhóm Cuối cƣ trú
tại Nghĩa Đàn và Tân Kỳ, Nhóm Đan Lai - Ly Hà cƣ trú ở Con
Cuông, nhóm Tày Poọng cƣ trú ở Tƣơng Dƣơng.
Ngƣời Ơ Đu là dân tộc ít ngƣời nhất tại Nghệ An, cƣ trú tại
bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tƣơng Dƣơng.
So với cả nƣớc, các dân tộc thiểu số tại KDTSQ miền Tây
Nghệ An còn có các đặc điểm riêng sau đây: Có 2 bộ phận ở 2
khu vực tƣơng đối khác biệt là vùng núi Tây Bắc (dọc tuyến quốc
lộ 48) và vùng núi Tây Nam (dọc tuyến quốc lộ 7). Quá trình
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hình thành các tộc ngƣời diễn ra khá đa dạng. Một tộc ngƣời có
thể nhiều nhóm cƣ dân khác nhau nhƣng chung sống hòa hợp tự
nhiên; hiện tƣợng song ngữ, đa ngữ khá phổ biến trong đó tiếng
Thái đƣợc xem nhƣ “ngôn ngữ phổ thông” của đồng bào dân tộc;
Quan hệ giữa các tộc ngƣời hình thành tự nhiên và bền vững. Trình
độ phát triển, trình độ nhận thức giữa các tộc ngƣời còn nhiều sự
chênh lệch; có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các bộ tộc Lào.
- Giới thiệu các dân tộc trong khu DTSQ miền
Tây Nghệ An
Dân tộc Thái
Tên tự gọi: Tay hoặc Thay
Nhóm địa phƣơng: Ngành Ðen (Tay Ðăm), Ngành Trắng
(Tay Ðón hoặc Khao).
Ngôn ngữ: Thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái (ngữ hệ Thái
- Ka Ðai).
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Lịch sử: Ngƣời Thái có cội nguồn ở vùng Đông Nam Á lục
địa, có mặt ở Tây Bắc Việt Nam từ rất sớm.
Mặc: Phụ nữ Thái mặc áo cánh ngắn, đủ màu sắc, đính
khuy bạc hình bƣớm, nhện, ve sầu... chạy trên đƣờng nẹp xẻ
ngực, bó sát thân, kèm với váy vải màu thâm, hình ống; thắt eo
bằng dải lụa màu xanh lá cây; đeo dây xà tích bạc ở bên hông.
Màu quần áo phổ biến là đen, có thể màu gạch non, hoa kẻ sọc
hoặc trắng. Bình thƣờng cuốn khăn đen theo kiểu mỏ rìu, khi vào
lễ cuốn dải khăn dài một sải tay.
Ăn: Gạo nếp là lƣơng thực truyền thống, gạo nếp đƣợc chế
biến bằng cách ngâm, đổ vào chõ, đồ thành xôi. Trên mâm ăn
không thể thiếu đƣợc món ớt giã hòa muối, tỏi, có rau thơm,
mùi, lá hành có thể thêm gan gà luộc chín, ruột cá, cá nƣớng...
gọi chung là chẻo, nếu ăn thịt các con vật ăn cỏ thuộc loài nhai
lại thì buộc phải có nƣớc nhúng lấy từ lòng non (nặm pịa).
Ngƣời Thái ƣa thức ăn có các vị: Cay, chua, đắng, chát, bùi, ít
dùng các món ngọt, lợ, đậm, nồng, uống rƣợu cần tự cất.

Ảnh: Kiến trúc nhà sàn dân tộc Thái
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Ảnh: Phụ nữ dân tộc Thái trong trang phụctruyền thống
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Ở: Ở nhà sàn với nhiều hình dáng khác nhau: Nhà mái tròn
khum hình mai rùa, hai đầu mai rùa, hai đầu mái hồi có khau
cút; nhà 4 mái mặt bằng sàn hình chữ nhật gần vuông, hiên có
lan can; nhà sàn dài, cao, mỗi gian hồi làm tiền sảnh; nhà mái
thấp, hẹp lòng, gần giống nhà ngƣời Mƣờng.
Hoạt động sản xuất: Ngƣời Thái trồng lúa nƣớc trên các
cánh đồng, thung lũng với hệ thống thuỷ lợi đƣợc phát triển phù
hợp với điều kiện địa phƣơng, đúc kết trong câu thành ngữ “mƣơng, phai, lái, lịn” (khơi mƣơng, đắp đập, dẫn nƣớc qua vật
chƣớng ngại, đặt máng).
Quan hệ xã hội: Cơ cấu xã hội cổ truyền đƣợc gọi là bản
mƣờng hay theo chế độ phìa tạo tông tộc Thái gọi là Ðằm. Mỗi
ngƣời có 3 quan hệ dòng họ trọng yếu: Ải Noong (tất cả các
thành viên nam sinh ra từ một ông tổ bốn đời); Lung Ta (tất cả
các thành viên nam thuộc họ vợ của các thế hệ); Nhinh Xao (tất
cả các thành viên nam thuộc họ ngƣời đến làm rể).
Chữ viết: Hiện nay, các tác phẩm văn học dân gian đƣợc ghi
chép lại bằng chữ Thái cổ có khoảng 3.000 tác phẩm. Chữ Thái
thống nhất và chữ Thái cải tiến đã đƣợc soạn thảo thành sách,
đƣợc đƣa vào dạy trong một số trƣờng học, câu lạc bộ.

Ảnh: Câu lạc bộ học chữ Thái ở Quỳ Hợp, Nghệ An
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Dân tộc Thổ
Tên tự gọi: Thổ
Nhóm địa phƣơng: Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà,
Tày Poọng
Về nguồn gốc lai lịch, dân tộc Thổ Nghệ An do ba bộ phận
hợp thành từ khoảng thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, đa số trong đó có
nguồn gốclàngƣời Kinhtừcáchuyện đồngbằng miềnxuôidohoàn
cảnh xã hội di dân lên đồng hóa với số ngƣời Cuối và ngƣời Mƣờng
từ Thanh Hóavào. Từ tháng 12/1973, thể theo đề nghị và căn cứ vào
những phong tục tập quán, sinh hoạt, tộc danh Thổ đƣợc Nhà nƣớc
chính thức công nhận là một dân tộc riêng biệt. Ngƣời Thổ có nhiều
dòng họ, trong đó họ Trƣơng là một họ lớn chiếm số đông trong
cộng đồng, tiếp đến là các họ Lê, họ Nguyễn, họ Phạm…
Ngôn ngữ: Tiếng Thổ thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mƣờng
(Ngữ hệ Nam Á).
Hoạt động sản xuất: Ngƣời Thổ sống chủ yếu dựa vào
hoạt động nƣơng, rẫy và một bộ phận nhỏ làm ruộng nƣớc. Cây
lƣơng thực chủ yếu là lúa sau đó đến sắn và ngô. Công cụ sản xuất
điển hình là chiếc “ cày nại” (cần nọn) gần giống chiếc cày chìa
vôi của dân tộc Kinh.
Ngƣời Thổ giỏi đánh bắt cá trên các ao hồ, sông suối bằng
những dụng cụ đánh bắt đặc trƣng khá đa dạng nhƣ chài lƣới,
đăng, xúc… đƣợc xem là nghề cổ truyền. Đặc biệt tất cả các
dụng cụ dùng để đánh bắt cá đều do họ tự làm tạo nên những
nét tinh tế trong nghề đan lát của dân tộc Thổ.
Ăn: Trƣớc đây, ngƣời Thổ ăn gạo nếp là chính, trong các
ngày lễ, tết ngƣời Thổ thƣờng làm các loại bánh chƣng, bánh
dầy, bánh gai.
Mặc: Quần áo của họ thƣờng mua bán trao đổi với ngƣời
Thái và ngƣời Kinh, do vậy y phục dân tộc Thổ không đồng nhất,
không có bản sắc riêng. Áo của phụ nữ Thổ thƣờng là loại áo 5
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và Tân Kỳ vẫn còn phong tục “ngủ mái”- Một hình thức kết bạn,
đi tìm hiểu ngƣời yêu. Sau đêm “ngủ mái” nếu ngƣời con trai và
ngƣời con gái đồng ý lấy nhau thì bàn các bƣớc thực hiện những
nghi thức bắt buộc nhƣ nhờ ngƣời làm mai mối (ông Pin) sau đó là
những cuộc thăm hỏi thƣờng xuyên rồi dạm hỏi và xin cƣới.
Sinh đẻ: Khi sinh đƣợc 3 ngày thì cúng bà mụ để đặt tên
cho con và ngƣời mẹ phải kiêng cữ trong vòng một tháng, trong
tháng đó ngƣời lạ không đƣợc vào nhà.
Ma chay: Quan tài của ngƣời Thổ là một cây gỗ nguyên,
đục bụng, giống nhƣ cách làm thuyền, làm máng đập lúa. Khi đặt
quan tài cho phía chân xuôi theo dòng nƣớc chảy. Sau khi chôn
cất, cúng ngƣời chết vào dịp 30 ngày, 50 ngày và 100 ngày.
Ảnh 12: Phụ nữ dân tộc Thổ trong trang phục truyền thống

thân màu nâu hoặc trắng gần giống áo của ngƣời Kinh. Phụ nữ
đều đội khăn vuông trắng giống ngƣời Mƣờng và để tang bằng
khăn dài trắng giống ngƣời Việt.
Ở: Ngƣời Thổ sống thành những làng bản đông đúc, thiết
lập các điểm dân cƣ thành từng làng bản dọc theọ các con sông,
con suối lớn. Mỗi bản từ vài đến vài chục nóc nhà. Nhà ở truyền
thống là loại nhà sàn che xung quanh bằng liếp, nứa hoặc gỗ.
Quan hệ xã hội: Đơn vị hành chính nhỏ nhất trƣớc kia của
ngƣời Thổ là làng với một ông trùm làng đứng đầu. Gia đình nhỏ
phụ quyền là chủ yếu. Mối quan hệ trong gia đình cũng nhƣ làng
xóm là tình tƣơng trợ hữu ái.
Cƣới xin: Hôn nhân trong cộng đồng dân tộc Thổ thƣờng là
hôn nhân nội tộc. Có thể xem nhƣ là một biểu hiện cao nhất về ý
thức củng cố cộng đồng trong điều kiện sống xen kẽ với các dân
tộc khác.
Hiện tại, một số nhóm họ dân tộc Thổ ở Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp
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Thờ cúng: Ngƣời Thổ thờ rất nhiều loại thần, ma, khi có
ngƣời ốm, ngƣời ta cúng “ vía mụ bà” và buộc “ vòng vía” cho
bệnh nhân. Ngƣời Thổ rất coi trọng lễ xuống đồng (cầu móng)
đầu năm mới, lễ cúng cơm mới, lễ mừng nhà mới… với những
nghi thức trang trọng.
Chữ viết: Ngƣời Thổ không có văn tự riêng, chỉ một số
ngƣời biết chữ Hán.
Văn nghệ: Vốn văn nghệ dân gian Thổ khá đa dạng, các bài
hát đồng dao vẫn đƣợc lƣu truyền, ca dao, tục ngữ rất phong
phú, có nhiều làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo mang đậm dấu ấn
đặc trƣng nhƣ Đu đu điềng điềng, Ên ên- Ạc ạc, hát thuôm, hát
ghẹo, hát cuối, hát dặm, múa sạp, múa nón… Đặc biệt phải kể
đến cây đàn tính tang - loại đàn đƣợc làm từ một ống tre có hai
dây bằng chính thanh cật tre tƣớc ra và căng ngay trên phần mặt
có cữ tăng giảm âm vực, sử dụng bằng cách dùng một thanh tre
nhỏ có bọc vải một đầu gõ lên, cho âm thanh rất hay.
Chơi: Trò chơi gồm kéo co, múa sƣ tử, chơi cờ tƣớng. Trẻ
em thích chơi đá cầu và đánh cù.
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Dân tộc Khơ Mú
Tên tự gọi: Kmụ, Kƣm Mụ
Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me
(ngữ hệ Nam Á).
Lịch sử: Khơ Mú là cƣ dân đã cƣ trú lâu đời ở miền Tây
Bắc Việt Nam. Bộ phận Khơ Mú cƣ trú tại miền núi Nghệ An do
chuyển cƣ từ Lào sang.
Hoạt động sản xuất: Sinh sống chủ yếu bằng canh tác
nƣơng rẫy nên đƣợc gọi là “Xá ăn lửa”. Ngoài hình thái du canh
du cƣ là chủ yếu, bộ phận định cƣ thƣờng canh tác nƣơng theo
chu trình vòng tròn khép kín. Hái lƣợm và săn bắn vẫn có vai trò
quan trọng trong đời sống kinh tế.
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Ăn: Ngƣời Khơ Mú thƣờng đồ xôi hay đồ ngô, độn sắn. Họ
thích ăn những món có vị cay, chua, đắng, các thức ăn nƣớng có
mùi nhƣ chẻo, nậm pịa, cá chua...
Mặc: Ngƣời Khơ Mú mặc giống ngƣời Thái, điểm khác
biệt là cách trang trí những hàng tiền bạc và vỏ ốc ở phía thân
áo của phụ nữ.
Ở: Sống du canh, du cƣ nên bản làng thƣờng nhỏ, rải rác.
Nhà sàn chủ yếu dùng cột không ngoãm, vách phên, sàn bƣơng.
Hiện nay nhiều nơi đã làm nhà khang trang, vững chãi hơn.
Phƣơng tiện vận chuyển: Cơ bản là gùi có dây đeo trên
trán, có ách và các loại túi đeo, bộ phận ngƣời Khơ Mú làm ruộng
dùng thêm sọt gánh.
Quan hệ xã hội: Ngƣời Khơ Mú quan hệ chặt chẽ giữa những
ngƣời đồng tộc và những ngƣời láng giềng, nhất là ngƣời Thái.
Những dòng họ ngƣời Khơ Mú đều mang tên thú, chim, cây cỏ...
có thể chia làm 3 nhóm tên họ. Nhóm tên thú gồm Hổ, Chồn, Cầy
hƣơng... Nhóm tên chim gồm Phƣợng hoàng đất, Chìa vôi, Cuốc,
Bìm bịp... Nhóm tên cây gồm Guột, Rau dớn, Dƣơng xỉ, Tỏi... Ngoài
ra còn một số họ mang tên vật vô tri nhƣ: Rọ lợn, muôi múc
canh...
Cƣới xin
Hộôtndnòhnâgnhtọh.eT
oro
ngu
biẫệut
trong phạm vi:m
ngyhêônntắnchâthnu, ậnnhicềhuiếtàun, đdặƣc m
hệ còn tồn tại nhƣ tục ở rể, chồng mang họ vợ, hôn nhân anh em
vợ, chị em chồng.
Ma chay: Ðám ma của ngƣời Khơ Mú gồm nhiều nghi thức
tín ngƣỡng. Ðặc biệt bài cúng tiễn hồn ngƣời chết kéo dài hàng
giờ sau đó mới đem thi hài đi chôn.

Ảnh: Phụ nữ dân tộc Khơ mú trong trang phục truyền thống
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Lễ tết: Ngoài Tết Nguyên đán, ngƣời Khơ Mú còn ăn Tết cơm
mới. Tết đƣợc tổ chức sau vụ gặt tháng 10 âm lịch. Tết cơm mớicủa
ngƣời Khơ Mú thể hiện sắc thái văn hóa tộc ngƣời đậm nét.
Ngƣời Khơ mú vẫn còn duy trì nhiều nghi lễ liên quan đến
nông nghiệp, trồng trọt.
41
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Thờ cúng: Ngƣời Khơ Mú quan niệm có 5 loại ma quan
trọng nhất là ma trời, ma đất, ma thuồng luồng, ma tổ tiên và ma
nhà. Ngƣời Khơ Mú có các lễ cúng mƣờng, lễ cúng bản, đặc biệt
lễ cúng ma nhà trong các dịp tết và khi con cháu trong nhà đau
ốm. Các dòng họ vẫn duy trì tục thờ ma dòng họ với nghi thức và
các động tác mang tính đặc trƣng riêng.
Lịch: Ngoài cách tính ngày tháng theo lịch Thái, ngƣời
Khơ Mú phổ biến cách tính ngày giờ căn cứ theo bảng cà la để
vận dụng trong việc dựng nhà, cƣới gả...
Học: Nhiều ngƣời biết đọc, viết chữ Thái.
Văn nghệ: Làn điệu dân ca quen thuộc nhiều ngƣời ƣa thích
là Tơm. Ngƣời Khơ Mú thích xòe, múa, thổi các loại sáo, các bộ
gõ bằng tre, nứa tự tạo, đặc biệt là thổi kèn môi.
Chơi: Trong các ngày lễ tết, trẻ em hay đánh cầu lông làm
bằng lông gà, đánh quay và các trò chơi dân gian khác.
Dân tộc Mông
Tên tự gọi: H’Mông, Na Miẻo
Nhóm địa phƣơng: Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Ðỏ,
Mông Ðen, Mông Xanh, Na Miẻo
Ngƣời Mông còn gọi là ngƣời Miêu hay Mèo, ngôn ngữ
thuộc nhánh Miêu - Dao, hệ Hán - Tạng. Tại huyện Kỳ Sơn,
tỉnh Nghệ An, ngƣời Mông có hai nhánh là Mông trắng và
Mông hoa. Ngƣời Mông có các họ Vừ, Hạ, Mùa, Xùng, Lầu,
Và, Cự, Tra, Thò, Giàng, Dành và Kha. Các dòng họ sống đoàn
kết và hợp quần bên nhau thành bản làng. Họ bảo tồn đƣợc nhiều
vốn văn hóa truyền thống, từ kiến trúc nhà ở tới phong tục tang
ma, cƣới hỏi, lễ hội và trang phục. Tại tỉnh Nghệ An có khoảng
28.734 ngƣời Mông chiếm gần 7% số dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh và chiếm gần 1% dân số toàn tỉnh.
42

Ảnh: Người Mông ở xã Tây Sơn, Kỳ Sơn

Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc ngôn ngữ hệ Mông - Dao.
Hoạt động sản xuất: Nguồn sống chính là làm nƣơng định
canh hoặc nƣơng du canh trồng ngô, lúa, lúa mạch. Ngựa thồ là
phƣơng tiện vận chuyển hiệu quả trên vùng cao núi đá, gần gũi
và thân thiết với từng gia đình ngƣời Mông. Về công cụ lao
động đáng chú ý là công cụ sắt đều do đồng bào tự chế. Vùng cao
Quế Phong hiện vẫn lƣu giữ nghề rèn truyền thống, ngoài ra còn
các nghề thủ công nhƣ đan lát, rèn, làm yên cƣơng ngựa, đồ gỗ,
nhất là các đồ đựng, làm giấy bản, đồ trang sức bằng bạc phục vụ
nhu cầu và thị hiếu của ngƣời dân.
Ăn: Đồng bào Mông ở Nghệ An đều ăn cơm gạo tẻ, khác
với những ngƣời đồng tộc của họ ở Tây Bắc phổ biến chế biến
các món ăn từ ngô.
Mặc: Trang phục của ngƣời Mông rất sặc sỡ, đa dạng giữa
các nhóm.
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Phụ nữ Mông Trắng trồng lanh, dệt vải lanh, váy màu trắng,
áo xẻ ngực, thêu hoa văn ở cánh tay, yếm sau, cạo tóc, để chỏm,
đội khăn rộng vành.
Phụ nữ Mông Hoa mặc váy màu chàm có thêu hoặc in hoa
văn bằng sáp ong, áo xẻ nách, trên vai và ngực đắp vải màu và
thêu, để tóc dài, vấn tóc cùng tóc giả.
Phụ nữ Mông Ðen mặc váy bằng vải chàm, in hoa văn bằng
sáp ong, áo xẻ ngực.
Phụ nữ Mông Xanh mặc váy ống. Phụ nữ Mông Xanh đã có
chồng cuốn tóc lên đỉnh đầu, cài bằng lƣợc móng ngựa, đội khăn
ra ngoài tạo thành hình nhƣ hai cái sừng.
Trang trí trên y phục chủ yếu bằng đắp ghép vải màu, hoa văn
thêu chủ yếu hình con ốc, hình vuông, hình quả trám, hình chữthập.
Quan hệ xã hội: Ngƣời Mông rất coi trọng dòng họ bao gồm
những ngƣời có chung tổ tiên. Ngƣời cùng họ dù không biết nhau,
dù cách xa bao đời, địa phƣơng, quốc gia khác nhau nhƣng qua
cách trao đổi các đặc trƣng (nhƣ tên gọi hoặc cùng tập tục trong
giao tiếp và thờ cúng, ma chay…) có thể nhận ra họ của mình.
Gia đình nhỏ, phụ hệ. Vợ chồng rất gắn bó, luôn ở bên nhau khi đi
chợ, đi nƣơng, thăm hỏi họ hàng. Phổ biến tục cƣớp vợ.
Học: Chữ Mông tuy đƣợc soạn thảo theo bộ vần chữ quốc
ngữ từ những năm 60 của thế kỷ 20 nhƣng cho đến nay vẫn
chƣa thực sự phổ biến.
Lễ tết: Tết của ngƣời Mông từ đầu tháng 12 âm lịch, sớm
hơn Tết Nguyên đán một tháng theo cách tính lịch cổ truyền của
ngƣời Mông, phù hợp với nông lịch truyền thống.
Văn nghệ: Thanh niên thích chơi khèn, vừa thổi vừa múa.
Khèn, trống còn đƣợc sử dụng trong đám ma, lúc viếng, trong
các lễ cúng cơm. Kèn lá, đàn môi là phƣơng tiện để thanh niên
trao đổi tâm tình.
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Dân tộc Ơ Đu
Tên tự gọi: Ơ Đu, I Đu, Phrom Ơ đu
Tộc ngƣời Ơ Đu ở Tƣơng Dƣơng (Nghệ An) là một trong số
5 tộc ngƣời có dân số ít nhất Việt Nam hiện nay. Số liệu thống kê
mới đây nhất thì số dân Ơ Đu ở Tƣơng Dƣơng chỉ còn hơn
400 ngƣời, nhƣng thực tế số lƣợng ngƣời Ơ Đu còn ít hơn, bởi lẽ
con số 400 bao gồm cả dân số cƣ trú tại bản Văng Môn, xã Nga
My nơi đồng bao Ơ Đu đang sinh sống, thực tế có một số gia
đình không hoàn toàn là ngƣời Ơ Đu, mà con dâu, hay con rể có
thể là tộc ngƣời Thái hay Khơ mú.
Tộc ngƣời Ơ Đu từng rất phồn thịnh và có nền văn hóa đặc
sắc. Trƣớc đây, dân tộc Ơ Đu sống độc lập, có “nhà nƣớc”, có nô
lệ và nhiều bầy voi, có vua cai trị. Họ sống bằng nghề làm
ruộng, phát nƣơng làm rẫy, đào đãi vàng, chài lƣới, và buôn bán
trên sông, những địa danh nhƣ Xiêng Tắm, Xiêng Lăm, Tạ Xiêng
luôn tấp nập thuyền bè xuôi ngƣợc.
Nhƣng hiện tại, dân tộc Ơ Đu đang bị đồng hóa với tốc độ
ngày càng mạnh mẽ trƣớc sự xâm thực của văn hóa đƣơng đại,
đặc biệt văn hóa dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú. Không gian văn
hóa Ơ Đu truyền thống cũng nhƣ các phong tục, tập quán, tín
ngƣỡng và ngôn ngữ đang dần bị mai một.
- Đa dạng văn hóa trong KDTSQ
Đa dạng văn hóa trong KDTSQ miền Tây Nghệ An thể hiện qua
các đặc điểm sau:
- Có 6 cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống trong
các khu rừng đặc dụng gồm có đồng bào dân tộc Thái, Khơ
Mú,Thổ, Mông, Ơ Đu, tộc ngƣời Đan Lai.
- Đặc điểm đặc trƣng các truyền thống văn hóa bản địa là truyền
thống văn hóa dân tộc Thái (định cƣ lâu đời nhất). Các dân tộc Khơ
Mú, Mông định cƣ muộn hơn, ảnh hƣởng bản địa đan xen.
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- Phƣơng thức canh tác truyền thống là sản xuất lúa nƣớc,
canh tác đất dốc, canh tác nƣơng rẫy, vƣờn nhà tự cấp tự túc,
đánh bắt cá trên sông.
- Về văn hóa truyền thống: Là một trung tâm định cƣ lâu đời
của dân tộc Thái (dòng Man Thanh) với nền văn hóa lâu đời, giàu
bản sắc, có phạm vi ảnh hƣởng rộng lớn trong vùng. Có di sản
văn hóa dân tộc bản địa Ơ Đu gắn với địa vực cổ đại Ơ Đu ở vùng
Nậm Nơn, Sông Cả.
- Sinh kế và đói nghèo: Thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh
Nghệ An mặc dù đã đƣợc cải thiện nhiều so với trƣớc đây song
đời sống của ngƣời dân vẫn còn nghèo, chậm phát triển, nhất là tại
các bản vùng cao, vùng sâu. Bảo tồn các giá trị thiên nhiên và giá
trị văn hóa nhân văn của liên khu bảo tồn Pù Hoạt - Pù Huống- Pù
Mát sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn tổng hợp vùng đầu
nguồn lƣu vực sông Cả miền núi phía Tây Nghệ An.
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Bia Ma Nhai và di tích thành Trà Lân ở xã Bồng Khê,
huyện Con Cuông
Theo sử sách, năm 1335, Thái thƣợng hoàng Trần Minh
Tông trực tiếp cầm quân vào vùng ấp Nam Nhung (tức miền Tây
xứ Nghệ) để dẹp giặc Ai Lao, giữ yên bờ cõi. Khi thắng trận,
Trần Minh Tông cử Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn cho quân sỹ
mài nhẵn vách đá trên núi Thành Nam, thuộc đất Tƣơng Dƣơng
(nay là xã Chi Khê, Con Cuông) để khắc bia ghi lại chiến công
của triều đình nhà Trần và đƣợc gọi là “Ma Nhai kỷ công bi văn”
(bia Ma Nhai). Trải qua gần 700 năm lịch sử, những nét chữ của
ngƣời xƣa vẫn còn nguyên vẹn.

- Có thể nói đây là những giá trị hiếm có của một tổ hợp cácdi
sản thiên nhiên, văn hóa đồ sộ đi kèm với giá trị đa dạng sinh học
phong phú, với nhiều loài động thực vật hoang dã quý hiếm cùng
với di sản văn hóa các cộng đồng tộc ngƣời vùng Sông Hiếu, Sông
Nậm Nơn, truyền thống bản địa Ơ Đu - Thái.
III. TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI
1. ĐIỂM ĐẾN THAM QUAN, DU LỊCH
Theo Ban Quản lý Di tích Danh thắng tỉnh Nghệ An, đến ngày
20/7/2015 toàn tỉnh Nghệ An có 134 di tích lịch sử văn hóa, danh
thắng đƣợc xếp hạng cấp quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch), trong đó trên địa bàn KDTSQ miền Tây Nghệ An có 18 di
tích danh thắng; trong số 195 di tích danh thắng đƣợc xếp hạng
cấp tỉnh, KDTSQ miền Tây Nghệ An có 40 di tích danh thắng.
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Ảnh : Bia Ma Nhai
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Bia Ma Nhai có 14 dòng với 155 chữ, khắc sâu trên vách
núi đá vôi, ngoảnh mặt trông ra sông Lam là minh chứng hào khí
Đông A và tinh thần bảo vệ bờ cõi của tổ tiên. Tháng 7 năm 2011,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận Bia Ma
Nhai là Di tích Lịch sử, Văn hóa cấp quốc gia.
Nằm về phía Tây Bắc của huyện Con Cuông, Nghệ An, cách
trung tâm huyện lỵ hơn 2km. Thành Trà Lân hiện tại nằm trên
đất Tân Hoà, xã Bồng Khê, bên này sông là Vƣờn quốc gia Pù Mát,
bên kia sông Lam là Thành Trà Lân.
Đây là miền đất lịch sử oai hùng, thuộc phủ Trà Lân, một
trong 8 phủ của xứ Nghệ. Theo Đại Việt Sử ký Toàn thƣ của
Ngô Sỹ Liên, thế kỷ 13, huyện Con Cuông có tên là Nam Nhung,
Kiềm Châu, sau đó đổi là Mật Châu. Năm 1406, nhà Minh xâm
chiếm và đổi nƣớc ta thành quận Giao Chỉ và cũng đổi Mật Châu
thành Trà Long, rồi Trà Thanh. Thời Hậu Lê, vùng này gọi là Trà
Lân, thủ phủ của khu vực Tây Bắc xứ Nghệ, là nơi diễn ra trận
chiến Trà Lân vang dội trong khởi nghĩa Lam Sơn và đƣợc anh
hùng dân tộc Nguyễn Trãi ca ngợi trong áng thiên cổ hùng văn
Bình Ngô Đại cáo: “Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật/ Miền Trà
Lân trúc chẻ tro bay”. Trải qua hơn 600 năm bị mƣa nắng, bão lũ
và tác động của con ngƣời, hịên nay Thành Trà Lân hầu nhƣ đã
bị tàn phá chỉ còn lại một số dấu tích.
Thác Khe Kèm ở VQG Pù Mát, Con Cuông
Cách thị trấn Con Cuông khoảng 25km, thác Khe Kèm đƣợc coi
là một kỳ quan của thiên nhiên ban tặng cho Vƣờn quốc gia Pù
Mát. Từ độ cao 500m, nƣớc từ đổ mạnh xuống qua ba thang
bậc, tung bọt trắng xoá. Nhìn từ xa thác Khe Kèm trông nhƣ dải lụa
trắng trên nền xanh thắm của VQG Pù Mát.
Phía trên và hai bên thác là cả một thảm thực vật với hàng
trăm loài hoa quanh năm khoe sắc. Mỗi mùa có một loài hoa nên
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Anh: Cơm Lam và gà nƣớng, đặc sản
do ngƣời dân sinh sống tại thác Khe Kèm chế biến

tạo cho du khách có cảm
giác nhƣ lạc vào vƣờn
hoa đại ngàn. Dƣớichân
thác là khe nƣớc dài với
những phiến đá phẳng
lỳ nhƣ những chiếc bàn
lớn làm chỗ nghỉ chân
cho du khách. Cũng tại
chân thác có những hồ
nhỏ có độ nông, sâu
khác nhau tạo nên một
bức tranh phong cảnh
thiên nhiên tuyệt vời.
Về mùa hè, nhiệt độ tại
khu vực thác là 20oC
tạo nên bầu không khí
luôn mát mẻ.
Du khách có thể
men theo đƣờng mòn
lên đỉnh thác, thỏa sức

Ảnh: Thác Khe Kèm ở Vườn quốc
gia Pù Mát
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ngắm cảnh núi rừng. Từ đây du khách cũng có thể đi ngƣợc lên
thung lũng Khe Bu hoặc đi bộ leo núi Pu Loong - một ngọn núi
cao thuộc Vƣờn Quốc gia Pù Mát (thời gian đi về từ 6-8 tiếng).
Hiện nay đã có một con đƣờng trải nhựa từ thị trấn Con Cuông
đến thác Khe Kèm. Tại đây đã có một số cơ sở lƣu trú và dịch
vụ du lịch phục vụ du khách. Thác Khe Kèm hứa hẹn là điểm du
lịch thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nƣớc trong
những năm tới.
Thác Sao Va ở xã Tiền Phong, huyện Quế phong
Thác Sao Va thuộc địa bàn huyện Quế Phong, cách thành phố
Vinh khoảng 170km về phía Tây Bắc. Xao Va theo tiếng Thái là
“hai mƣơi sải” vì có những thác nƣớc dài chảy cuồn cuộn giữa vùng
rừng núi nhấp nhô, sông suối uốn quanh ghềnh thác. Từ trên cao
nhìn xuống, dòng thác Sao Va tuôn xả nhƣ mái tóc trắng muốt của
các nàng tiên, buông dài nhƣ dải lụa, vắt ngang mềm mại giữa màu
xanh của thƣợng ngàn, nơi đây đƣợc ví nhƣ một Cam Ly của xứ Nghệ.

Ảnh: Thác Sao Va còn có tên là thác Hai Mươi sải (huyện Quế Phong)
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Đến với Sao Va, quý khách sẽ đƣợc chiêm ngƣỡng cảnh
tƣợng kỳ thú khi ngắm nhìn dòng nƣớc chảy từ trên cao xuống,
nghe tiếng thác nƣớc reo vui xen lẫn tiếng chim rừng lảnh lót và
tiếng dân ca của đồng bào Thái, Thổ vẳng lại từ xa xa.
Khách du lịch sẽ có dịp tĩnh tâm lắng nghe tiếng gió mơn man
lƣớt trên dòng Nậm Việc tạo thành một bản nhạc đa âm sắc.
Hãy đến Sao Va để cùng các chàng trai, cô gái Thái chung uống
chung một sừng rƣợu cần, hát vài điệu nhuôn, lăm đằm thắm.
Thác 7 tầng - Thác nƣớc kỳ vỹ giữa rừng nguyên sinh
Nằm ở cuối bản Hủa Mƣơng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong
thuộc vùng lõi Khu BTTNPù Hoạt, thác 7 tầng là một trong những
thác nƣớc đẹp nhất của Nghệ An. Quần thể thác nƣớc nằm trải
dài khoảng 7km với 7 tầng nƣớc lớn và hàng ngàn tầng thác
nhỏ khác nhau, chính vì vậy thác đƣợc gọi là thác 7 tầng.
Ngọn thác này bắt nguồn từ Lào, chảy vắt qua khu rừng
nguyên sinh thuộc khu BTTN Pù Hoạt kiến tạo nên cảnh tƣợng

Ảnh: Thác 7 tầng thuộc xã Hạnh Dịch huyện Quế Phong
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kỳ thú mê hoặc lòng ngƣời. Mỗi tầng thác nhƣ một nốt nhạc trong
khuông nhạc khổng lồ. Qua hàng ngàn năm, từ những đứt gãy
của địa chất đã góp phần tạo nên nhiều nét độc đáo của dòng
thác ví dụ nhƣ những khối đá bị dòng nƣớc bào mòn phẳng lỳ..
Quần thể thác 7 tầng nằm trong vùng lõi Khu BTTN Pù Hoạt nên
không khó để bắt gặp những thân cây cổ thụ to lớn bị phủ dày
bởi rêu phong và thực vật ký sinh. Bên cạnh thác còn có những
khu vực canh tác, sản xuất của ngƣời dân địa phƣơng tạo nên nét
chấm phá khiến khung cảnh thiên nhiên càng trở nên kì diệu.
Để vào vùng lõi của Khu BTTN Pù Hoạt, con đƣờng thuận
tiện nhất là đi từ bản Thái cổ Mƣờng Đán, xã Hạnh Dịch.
Mƣờng Đán là bản có nét đặc sắc rất riêng biệt, hầu hết các ngôi
nhà đều lợp mái bằng gỗ sa mu dầu đen nhánh.
Cùng với quần thể rừng nguyên sinh, thác 7 tầng đang đƣợc
Ban quản lý Khu BTTN Pù Hoạt đề nghị xây dựng thành khu du lịch
sinh thái trong tƣơng lai gần.
Mƣờng Lống - Cổng trời xứ Nghệ ở huyện Kỳ Sơn
Tên gọi “Mƣờng Lống” vốn ban đầu hiểu theo tiếng Thái là
“Lống Tang”, có nghĩa là “lạc đƣờng”, nằm trên đỉnh núi có độ
cao 1.485m so với mặt biển - Mƣờng Lống có 13 bản, gần 4.300
nhân khẩu thuần Mông.
Mƣờng Lống đƣợc xem nhƣ “Đà Lạt giữa lòng miền Trung”
hay “Sa Pa trong vùng đất gió Lào”. Nếu bạn đến vào mùa thu,
khi cổng trời phủ đầy sƣơng mù, những phụ nữ Mông với chiếc
gùi chất đầy củi trên lƣng, hiện ra rồi lại dần khuất trong màn
sƣơng chắc chắn sẽ là một trong những hình ảnh khó quên của
vùng đất này. Nếu để trốn cái nắng nóng nhƣ thiêu nhƣ đốt của
tiết hè miền Trung, bạn có thể vào thăm một rừng mận chín.
Đặc biệt, vào mùa xuân đứng nơi “cổng trời” xứ Nghệ
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Ảnh: Mường Lống vào xuân

bạn sẽ thấy hoa đào nở rộ, hoa mận nở bung giữa thung lũng nhƣ
một tấm khăn voan trắng khổng lồ làm rộn rã một tình yêu quê
hƣơng Việt Nam tƣơi đẹp.
Đến đây, du khách còn có cơ hội khám phá những nét văn
hóa của đồng bào Mông, có thể tham gia thu hoạch hoa quả
cùng bà con dân bản, đặc biệt là đƣợc sống trong những mái
nhà nền đất mát rƣợi, cùng ăn một bữa cơm gia đình với đồng
bào Mông với món gà đen Kỳ Sơn nổi tiếng. Đến với Mƣờng
Lống, hãy đến phiên chợ vùng cao. Mỗi tháng có 2 phiên họp vào
đầu tháng và giữa tháng. Ngƣời Mông đi chợ chủ yếu để gặp gỡ
giao lƣu chứ không chỉ vì mƣu sinh. Nếu ví Kỳ Sơn là một bức
tranh đa sắc màu, thì Mƣờng Lống chính là nét chấm phá gợi
cảm nhất.
Làng Thái cổ với nghề dệt thổ cẩm ở các huyện Con
Cuông và Quỳ Châu
Ngƣợc miềnTây xứ Nghệ 180km theo đƣờng 48 về với bản
Hoa Tiến (ở Quỳ Châu), hoặc theo đƣờng 7 đến Bản Nƣa, bản
Yên Thành (ở Con Cuông) là những nơi lƣu giữ nhiều nét đặc
t rƣng r i êng của dân tộc Thái cổ , đó l à những nếp nhà
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Làng nghề hƣơng trầm ở huyện Quỳ Châu
“Tổ tiên một nén hương trầm
Nối dòng máu đỏ âm thầm thiết tha”
Hƣơng trầm là một sản phẩm truyền thống của ngƣời dân
Quỳ Châu. Hiện nay, thị trấn Tân Lạc có khoảng 25 cơ sở sản
xuất hƣơng trầm quy mô lớn, những ngày giáp Tết, thị trấn Tân
Lạc, huyện Quỳ Châu trở nên tấp nập hơn bởi nhiều ngƣời về đây
mua hƣơng trầm đem về xuôi bán. Nghề làm hƣơng ở vùng này
bắt nguồn từ những ngƣời miền xuôi lên lập nghiệp. Từ chỗ làm
vƣờn rừng, họ phát hiện ra Phủ Quỳ là cả một vùng nguyên liệu
dồi dào cho nghề làm hƣơng, dần dần hƣơng trầm hiệu Quỳ
Châu trở nên nổi tiếng.

Ảnh: Dệt thổ cẩm - bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu

sàn kiên cố, ché rƣợu cần nồng nàn... cùng với làng nghề dệt thổ
cẩm truyền thống.
Nơi đây du khách đƣợc trải nghiệm và hòa mình vào cuộc
sống của đồng bào Thái, đƣợc thăm quan, tìm hiểu các phong
tục tập quán của các nếp nhà sàn cổ, đƣợc nghe các mẹ, các chị
giới thiệu văn hóa đặc trƣng qua hoa văn thổ cẩm. Nếu muốn,
du khách cũng có thể thử dệt cửi, xe tơ dƣới sự hƣớng dẫn của
các bà, các mẹ ngƣời Thái. Về đây, du khách còn đƣợc giã gạo
bằng tay, đƣợc tự mình vào bếp để chế biến các món ăn dân dã
của đồng bào Thái, đặc biệt đƣợc hòa mình trong điệu nhảy sạp,
khắc luống rộn ràng và ngây ngất trong men rƣợu cần.
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Ảnh: Hương trầm Quỳ Châu - sản phẩm truyền thống mang
hương vị Tết Việt
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Làng Ngói Cừa ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ
Ngói Cừa là sản phẩm gạch, ngói truyền thống đƣợc sản
xuất lâu đời tại làng nghề Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ. Sản phẩm làng
nghề đã có thƣơng hiệu từ lâu, hiện đang tiêu thụ mạnh ở nhiều
tỉnh nhƣ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… đã đƣợc
Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu hàng hóa ngày 10/4/2007.
Ngày nay cùng với kinh nghiệm sản phẩm truyền thống, quy
trình sản xuất Ngói Cừa đã ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ sản xuất mới để có những sản phẩm ngói chất lƣợng
tốt, độ kết dính cao, ngói bóng, mịn, đẹp, không rạn nứt,
không lẫn tạp chất.
UBND tỉnh Nghệ An đã công nhận danh hiệu làng nghề
Ngói Cừa vào năm 2006, đƣợc Liên minh HTX Việt Nam trao
bằng chứng nhận danh hiệu làng nghề điển hình toàn quốc 5
năm liền.
Làng nghề đan lát ngƣời Khơ Mú ở bản Đỉnh Sơn 1, Kỳ Sơn
Đan lát đã từ bao đời nay là nghề thủ công có truyền thống
lâu đời và rất nổi tiếng của ngƣời Khơ Mú. Ngƣời Khơ Mú có
câu“Đã là người Khơ Mú ta thì ai cũng biết đan, chỉ có điều là
đan đẹp hay chưa đẹp mà thôi...”. Nghề đan lát ở bản Đỉnh Sơn
1 thuộc xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã phát triển
tới mức “nhà nhà đan, ngƣời ngƣời đan”.
Ngƣời Khơ Mú tạo ra đƣợc rất nhiều loại sản phẩm đan lát,
từ đồ đựng, phƣơng tiện vận chuyển, công cụ sản xuất, dụng cụ
đánh bắt cá đến một số vật dụng để thực hành nghi lễ... Các sản
phẩm đều đƣợc những ngƣời thợ ở đây làm rất công phu, đƣợc
ken hay đƣợc quấn bằng mây rất độc đáo thể hiện đặc trƣng dân
tộc tƣơng đối rõ nét nhƣ nhƣ gùi lúa, mâm, ghế, hòm đựng quần
áo, hộp đựng xôi, hộp đựng kim chỉ... Gùi lúa của ngƣời Khơ
Mú (yăng) thuộc loại sản phẩm đặc sắc nhất, miệng gùi loe rộng
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Ảnh: Người Khơ Mú mang sản phẩm trên đường xuống chợ

đƣợc quấn mây rất đẹp, gùi có dây quàng qua trán và ách tỳ vào
gáy ngƣời đeo. Bộ ép xôi của ngƣời Khơ Mú có thể đƣợc coi là
một trong những kiệt tác của nghệ thuật đan lát sử dụng chất liệu
cật tre, có sức cuốn hút đặc biệt đối với bất kỳ một khách hàng
khó tính nào. Đặc biệt chiếc mâm của đồng bào Khơ Mú đƣợc
rất nhiều khách hàng Nhật Bản ƣa chuộng.
2. CÁC LỄ HỘI
Lễ hội Hang Bua ở Quỳ Châu
Hàng năm vào ngày 18-19 tháng Giêng, đồng bàocác dân tộc
vùng miền Tây Bắc NghệAn lại nô nức trẩyhội Hang Bua (Tiếng Thái
gọi Bua, “thẳm” nghĩa là Hang).
Lễ hội Hang Bua ở xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu - Nghệ
An) đƣợc Bộ VHTT&DL công nhận Danh thắng Quốc gia và
cấp bằng vào năm 1997.
Hang Bua gắn với truyền thuyết Nàng Ni xinh đẹp, vì nhớ
thƣơng ngƣời yêu đã hy sinh bảo vệ dân làng khi diệt trừ loài
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thủy quái, nàng đã khóc cho đến khi nƣớc mắt cạn kiệt nơi phiến
đá lớn trên đỉnh Thẳm Bua. Nhớ thƣơng ngƣời con gái chung
tình, phiến đá từ đó đƣợc ngƣời đời gọi là Choong Nang (giƣờng
đá Nàng Ni); những giọt nƣớc mắt của nàng ngấm qua đá núi từ
bao đời thành những giọt thạch nhũ long lanh.

Ảnh: Trong lòng Thẳm Bua ở xã Châu Tiến (Quỳ Châu) - Danh
thắng Quốc gia được Bộ VHTT&DL công nhận và cấp bằng năm
1997

Ảnh: Khắc luống tại lễ hội hang Bua
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Lễ hội Đền Chín gian ở Quế Phong
Đền Chín gian đƣợc xây dựng từ đầu thế kỷ XIV tại Pú Chò
Nhàng (bản Khoẳng, Châu Kim, Quế Phong), đền đƣợc công nhận
Di tích Văn hoá cấp tỉnh năm 2008. Trong tâm thức của đồng bào
Thái vùng Phủ Quỳ thì đây là nơi hƣớng về trong tín ngƣỡng tâm
linh đối với Thẻn Phà (trời), Náng Xỉ Đả (con gái trời) và Tạo Ló Ỳ
- ngƣời đƣợc coi là có công đầu trong việc khai mƣờng, lập đất. Đền
có tên là “Tến xớ quái” (Đền hiến trâu), nhƣng vì có 9 gian nên bà con
thƣờng gọi là “Tến cau hoong” (có nghĩa là đền chín gian).
Điểm nhấn đặc sắc, độc đáo của Lễ hội Đền Chín gian là lễ
“hắp quái”- tức lễ hiến trâu. Đã thành lệ, lễ vật đầu tiên và không

Ảnh: Lễ hội đền chín gian (huyện Quế Phong, Quế Phong)
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đến ngày 25 tháng 12 âm lịch với các nghi thức lễ khai quang,
lễ yết cáo, lễ rƣớc, lễ đại tế và lễ tạ. Phần hội diễn ra sôi nổi với
các hoạt động giao lƣu văn nghệ, thi trang phục dân tộc và các
trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc (kéo co,
đẩy gậy, ném còn, bắn nỏ....). Đây là dịp để đồng bào các dân
tộc huyện Kỳ Sơn gửi gắm niềm tin tâm linh, vui chơi giải trí
để bắt đầu một mùa sản xuất mới, cũng là dịp để bảo tồn và
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Lễ hội Đền Bạch Mã ở Võ Liệt, Thanh Chƣơng
Đền Bạch Mã nằm ở thôn Tân Hà, xã Võ Liệt, huyện Thanh
Chƣơng, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 45km về
phía Tây. Đền Bạch Mã (tên chữ gọi là “Bạch Mã Từ”) đƣợc xây

Ảnh: Cổng Đền Bạch Mã, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chƣơng
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dựng từ thời Lê để thờ Phan Đà (thần Bạch Mã) - vị tƣớng tài đã
có công lớn trong cuộc chiến chống quân xâm lƣợc nhà Minh.
Tục ngữ Nghệ Tĩnh có câu: “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã,
tứ Chiêu Trƣng”. Đây là 4 ngôi đền mang những giá trị đặc biệt
về lịch sử, văn hóa trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng
này. Đền đƣợc Bộ VHTT&DL xếp hạng là Di tích Lịch sử Văn
hoá Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1994.
Du khách có thể đến thăm di tích này theo đƣờng bộ và
đƣờng thủy. Lễ hội đền Bạch Mã đƣợc tổ chức vào ngày 9-10
tháng 2 âm lịch với phần lễ và phần hội.
Lễ hội uống nƣớc nhớ nguồn tại Nghĩa trang Hữu nghị
Việt Lào huyện Anh Sơn
Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào đƣợc xây dựng tại Thị trấn
huyện Anh Sơn, cách thành phố Vinh 100km, cách ngã ba thị
trấn Diễn Châu 64 km. Nghĩa trang có tổng diện tích 6,8ha, có
qui hoạch kiến trúc nghiêm trang, đẹp đẽ, tạo đƣợc cảm giác vừa
gần gũi, vừa linh thiêng. Đến nay nghĩa trang đã quy tập đƣợc
hơn 10.000 ngôi mộ liệt sỹ. Nghĩa trang Việt - Lào đƣợc xây
dựng dựa trên tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia
là Việt Nam và Lào, nơi qui tập mộ của các chiến sĩ tình nguyện
Việt Nam sang chiến đấu và hy sinh tại nƣớc bạn Lào.
Kể từ năm 1997, hàng năm vào ngày 26 - 27 tháng 7 dƣơng
lịch - Ngày Thƣơng binh Liệt sĩ, tỉnh Nghệ An và huyện Anh Sơn
lại tổ chức lễ hội “Uống nƣớc nhớ nguồn” tại Nghĩa trang liệt sĩ
Việt - Lào. Đây là một lễ hội đặc biệt, có ý nghĩa nhân văn cao
cả, với tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” và “Ăn quả nhớ kẻ trồng
cây”, tƣởng nhớ tới những ngƣời đã hy sinh để cho đất nƣớc
đƣợc độc lập, nhân dân đƣợc sống trong hoà bình, hạnh phúc,
ấm no, nên đã thu hút hàng vạn ngƣời dân trong nƣớc và nƣớc
bạn Lào về dự.
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thể thiếu mà dân Mƣờng Tôn dâng lên trong các dịp lễ tế trời và
Tạo Ló Ỳ bao giờ cũng là một con trâu cái trắng - vật lễ trong các
cuộc cúng tế linh thiêng nhất. Hai mƣờng khác là mƣờng Quáng
và mƣờng Puộc cũng hiến trâu trắng nhƣng là trâu đực, những
mƣờng còn lại cúng trâu đen, nhƣng phải là trâu không bị khuyết
tật, đặc biệt do hổ vồ. Sau khi trâu đƣợc đƣa xuống tắm ở bến
sông Tà Tạo (bến Quan), lễ chém trâu sẽ đƣợc tiến hành trong
tiếng reo hò của bà con về dự lễ. Thịt trâu đƣợc đặt lên bậc sạp
cao nhất của gian đền. Bà Mo làm lễ nạp trâu suốt ba ngày đêm,
rồi đem chia ra, nấu lên cho mọi ngƣời cùng ăn.
Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào ở Cửa Rào, Tƣơng Dƣơng
Đền Vạn - Cửa Rào nằm ở ngã ba dòng Nậm Nơn - Nậm Mộ,
nay thuộc xã Cửa Rào, huyện Tƣơng Dƣơng. Đền thờ tƣớng quân
Đoàn Nhữ Hài, vị tƣớng có công lớn đã hy sinh khi giúp Thƣợng hoàng
Trần Nhân Tông đánh tan quân Ai Lao xâm phạm bờ cõi năm 1335.
Ban đầu đến có tên là Đền Trần (thế kỷ XIV), khoảng cuối
thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX, đƣợc dân vạn chài quanh vùng
trùng tu nên còn đƣợc gọi là Đền Vạn. Từ năm 2005, thể theo
nguyện vọng của đồng bào các dân tộc tại đây, sau khi đƣợc

PHẦN II. KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN MIỀN TÂY NGHỆ AN

nhận Di tích Văn hoá cấp tỉnh năm 2009. Đây là Di tích Lịch sử
Văn hoá có bề dày truyền thống với Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào
đƣợc phục dựng và chính thức trở thành lễ hội chính đáp ứng
nguyện vọng và nhu cầu trong đời sống văn hoá của đồng bào
các dân tộc vùng đất lịch sử “Trận Bồ Đằng sấm vang chớp
giật- Miền Trà Lân trúc chẻ, tro bay”.
Lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu ở Hữu Kiệm, Kỳ Sơn
Đền Pu Nhạ Thầu tọa lạc trên đỉnh núi thuộc bản Na Lƣợng, xã
Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Đây là điểm sinh hoạt văn hóa
tâm linh của đông đảo bà con dân tộc thiểu số vùng cao. Đền Pu Nhạ
Thầu thờ Mẫu Thƣợng Ngàn, Đốc tƣớng Đoàn Nhữ Hài và ngƣời
mẹ già nuôi quân dƣới trƣớng của Ngài. Đền tọa lạc nơi tƣơng truyền
ngày xƣa là địa điểm tập kết quân lƣơng của Đốc tƣớng Đoàn Nhữ
Hài vì thế, Đền Pu Nhạ Thầu còn có tên gọi Đền Trần.
Năm 2009, đền Pu Nhạ Thầu đƣợc công nhận Di tích Lịch
sử cấp tỉnh. Lễ hội Pu Nhạ Thầu hàng năm diễn ra từ ngày 24

trùng tu, ngôi đền chính thức mang tên Đền Vạn- Cửa Rào và đƣợc công

Ảnh 24: Đám rước đền Vạn - Cửa Rào (huyện Tương Dương)
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Ảnh: Lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu, năm 2008
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Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ ở huyện Con Cuông
Tháng 4/1931, chi bộ Đảng Môn Sơn ra đời. Ngày 9/8/1931,
chi bộ Đảng Môn Sơn lãnh đạo 300 quần chúng nhân dân các dân
tộc Thái, Đan Lai, Lý Hà, Kinh tham gia biểu tình. Từ đây, phong
trào cách mạng ở miền núi miền Tây Nghệ An cùng hòa nhịp vào
làn sóng đấu tranh ở miền xuôi.

Ảnh: Lễ hội Môn Sơn- Lục Dạ huyện Con Cuông

Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ đƣợc tổ chức hàng năm vào ngày
14 đến 15 tháng 4 âm lịch là dịp để thế hệ trẻ, nhân dân và đồng
bào các dân tộc miền Tây xứ Nghệ tƣởng nhớ tới các cán bộtiền
bối, những ngƣời con ƣu tú của quê hƣơng đã một lòng đi theo
Đảng làm cách mạng, vừa góp phần phát huy bản sắc văn hóa
mà ngƣời dân nơi đây đã xây dựng, gìn giữ qua hàng ngàn năm.
3. ẨM THỰC, ĐẶC SẢN
Với điều kiện địa lý, khí hậu, địa hình, thổ nhƣỡng và sinh
thái nhân văn phong phú, phong tục tập quán đa dạng của đồng
bào các dân tộc sinh sống trong KDTSQ đã tạo nên nền văn hóa
ẩm thực rất phong phú, độc đáo.
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Dƣới đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lƣợc một số sản vật đặc
trƣng tạo nên văn hóa ẩm thực độc đáo của KDTSQ miền Tây
Nghệ An.
Vịt bầu Quỳ
Vịt bầu Quỳ chỉ
có ở vùng đất Phủ Quỳ
(bao gồm các huyện Quế
Phong, Quỳ Châu, Quỳ
Hợp và Nghĩa Đàn). Đây
là giống đặc sản của dân
tộc Thái, tỉnh Nghệ An.
Các nhà chăn nuôi đánh
giá đây là giống vịt ngon
nhất Việt Nam hiện nay.
Ảnh: Vịt bầu Quỳ Châu
Thịt vịt bầu Quỳ chắc,
hơi dai, không nhũn nhƣ
các giống vịt công nghiệp. Thêm nữa thịt vịt bầu Quỳ thơm chứ
không hôi nhƣ các giống vịt khác, thớ thịt dày, không mỏng nhƣ
các giống vịt trứng. Thực khách nhớ nhất vịt bầu ở chất lƣợng
thịt thơm ngon, vị ngọt, thế mới có câu: “Đến Quỳ Châu chƣa
nếm vịt bầu Quỳ coi nhƣ chƣa đến”.
Thịt chua (còn gọi là Chịn xồm) của ngƣời Thái
Món này làm từ thịt trâu, thịt lợn, thịt bò, đôi khi là thú rừng,
chỉ lấy thịt nạc. Chịn xồm mang thái miếng, kẹp rau thơm rừng
chấm muối ớt (hoặc nƣớc mắm ớt), ăn có mùi vị chua, béo và bùi,
rất tinh khiết, thanh nhã.
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Món ăn này đƣợc làm
khá kỳ công: Thịt nhúng
nƣớc sôi, ƣớp với muối
trắng, trộn với cơm nguội
rồi cho vào ống nứa tƣơi,
sau đó đem ống bỏ lên gác
bếp khoảng 3 ngày, dỡ thịt
ra trộn thêm thính gạo rồi
Ảnh: Thịt chua (Chịn xồm)
lại cho vào ống nứa buộc
lại, để lên gác bếp nhƣ cũ, 3 ngày sau thì thịt chín và có vị chua.
Cá mát sông Giăng
Cá mát sông Giăng
là món đặc sản dân dã.
Ngoài kho tƣơng, ăn với
cơm nóng, cá mát còn
đƣợc kẹp vào vỉ tre tƣơi
và nƣớng giòn trên nồi
than hoa, chấm mắm
gừng rất ngon. Cá mát
Ảnh: Cá mát sông Giăng
không phải là giống cá
lớn, thƣờng chỉ bằng 2
hoặc ba ngón tay ngƣời lớn. Cá mát sống từng đàn ở nơi
nƣớc xiết và khe đá, kiếm ăn vào ban đêm. Thịt cá mát rất
lành, bổ, thơm ngon, hơi có vị đắng vì khi chế biến không vứt
bỏ ruột (ruột cá rất sạch vì chủ yếu ăn thức ăn thực vật), mỡ
béo ít xƣơng và ngon nhất là phần đầu (không nhƣ các loại cá
khác, đầu cá mát rất mềm). Ăn cá mát có thể hạn chế các
chứng bệnh về tim mạch, lợi cho ngƣời lớn tuổi, béo phì. Đối
với phụ nữ thai sản, cá mát là món ăn rất lợi sữa. Cá mát có
thể kho, rán, nƣớng… Dù chế biến theo kiểu nào thịt cũng
rất bùi và thơm.
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Nhút Thanh Chƣơng
Ở Thanh Chƣơng,
nhút là thức ăn dân dã,
truyền thống. Vật liệu làm
nhút gồm mít xanh và muối
trắng không i-ốt. Mít chƣa
già nhƣng không còn quá
non, vỏ cứng của lõi hạt vừa
Ảnh: Nhút Thanh Chƣơng
chớm hình thành, ngƣời ta
hái xuống, gọt vỏ ngoài, không rửa mà dùng lá chuối khô lau đến
hết nhựa, băm thái thành sợi nhỏ, ngắn, cho vào cối giã, ngâm
nƣớc muối rồi vắt, bỏ vào vại sành, khoả đều, phủ đậy bằng một
chiếc vửng đan bằng nứa, chặn đá, đổ tiếp nƣớc muối, đậy lại, ủ
khoảng 3 đến 6 ngày là dùng đƣợc.
Nhút có thể chấm nƣớc mắm, làm nộm, xào. Với các món
này, có một thứ rau thơm không thể thiếu đƣợc là lá kinh giới.
Nhút chua nấu canh cá, nhất là cá diếc hoặc cá rô đồng, cho lá
ngò tàu (mùi tàu), rau ngổ ăn có vị chua bùi và rất thơm. Thanh
Chƣơng còn một loại nhút khác, đó là lấy xơ mít mật (mít bở)
chín, đồ nhuyễn với muối, gói vào mo cau tƣơi ủ ít ngày, thái
nhát mỏng ăn có thêm vị ngọt và hƣơng mít chín. Có thể chế biến
thành các món nhƣ loại nhút làm từ mít xanh.
Măng đắng
Măng đắng là sản vật,
là món ăn phổ biến của
đồng bào các dân tộc Thái,
Mông. Măng đắng có thể
chế biến theo nhiều cách
nhƣ xào mẻ, hầm (hoặc nấu
canh) xƣơng, luộc và nhất

Ảnh: Măng đắng
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là nƣớng; măng nƣớng thơm bùi chấm muối - thứ muối tinh đƣợc
nghiền kĩ với ớt tạo một màu trắng pha xanh lục. Măng đắng
mới ăn lần đầu cảm giác vô cùng đắng nhƣng càng nhai kỹ, nhai
lâu vị đắng sẽ mất dần, thay vào đó là vị thoang thoảng ngọt,
nhè nhẹ cay, rất lạ. Măng đắng có hầu nhƣ quanh năm, nhƣng
nhiều nhất là mùa mƣa. Quý khách thƣởng thức măng đắng sẽ
thấu cảm đƣợc vị muối, vị ngọt kết tinh của rừng, và cao hơn
hết là cái nhẹ nhàng, sâu lắng mà tinh tế của thiên nhiên.
Khoai sọ Kỳ Sơn
Cuối năm lên huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn - Nghệ An,
hầu hết khách miền xuôi đều mua về một ít khoai sọ để ăn hoặc
làm quà. Bởi cuối năm là thời điểm chính của vụ thu hoạch,
khoai sọ đang ở thời điểm ngon và nhiều tinh bột nhất. Dọc
quốc lộ 7A chạy qua thị trấn Mƣờng Xén, thứ khoai của núi
rừng này đƣợc bày bán khá nhiều. Ở Kỳ Sơn, khoai sọ đƣợc
trồng tập trung tại các xã Huồi Tụ, Mƣờng Lống, Đoọc Mạy, Na
Ngoi và Tây Sơn. Đây là những vùng đồi núi cao, là nơi cƣ trú
của đồng bào dân tộc Mông. Nói nhƣ vậy để biết rằng, cây
khoai sọ ở đây ƣa độ cao, khí hậu mát và điều kiện thổ nhƣỡng
thích hợp. Khoai sọ Kỳ Sơn có thể luộc ăn, nấu hầm với xƣơng
lợn làm canh, hoặc rán đều rất ngon.
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PHẦN III
THÔNG TIN KẾT NỐI

I. CHƢƠNG TRÌNH, TOUR, TUYẾN THAM QUAN

A. Tuyến du lịch nội tỉnh
1. Vinh - Nam Đàn - Thanh Chƣơng: 60km
Trên tuyến du lịch này, khách du lịch sẽ đi dọc quốc lộ 46 và
tham quan các điểm du lịch chính nhƣ: Các di tích, danh thắng
của thành phố Vinh, khu di tích Kim Liên, Nam Đàn
- Quê hƣơng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thờ Phan Bội Châu,
đền thờ và miếu mộ Vua Mai Hắc Đế, đình Hoành Sơn, hồ Tràng
Đen, núi Thiên Nhẫn, đền Bạch Mã, cửa khẩu Thanh Thủy ...
Thời gian tham quan trên tuyến này khoảng 1-2 ngày với
các điểm lƣu trú và ăn nghỉ tại thành phố Vinh, thị trấn Nam Đàn,
thị trấn Dùng.
2. Vinh - Anh Sơn - Con Cuông - Tƣơng Dƣơng: 188km
Tham quan trên tuyến này khách du lịch có thể đi theoquốc
lộ 7 với các điểm du lịch chính nhƣ: Các di tích, danh thắng của
thành phố Vinh, Lèn Kim Nhan (Anh Sơn), VQG Pù Mát, thác
Khe Kèm, đập Phà Lài, sông Giăng (Con Cuông), rừng Săng Lẻ
(Tƣơng Dƣơng).
Thời gian tham quan trên tuyến này từ 3 - 4 ngày, khách du
lịch có thể lƣu trú, ăn nghỉ tại Vinh, thị trấn Con Cuông.
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3. Vinh - Quỳ Châu - Quế Phong: 180km
Trên tuyến du lịch này, khách có thể tham quan các điểm
du lịch chính nhƣ: Các di tích, danh thắng của thành phố Vinh,
hang Bua, Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Nghệ An, hang Thẩm
Ồm, Thẩm Chạng (huyện Quỳ Châu), thác Sao Va, đền Chín gian
(huyện Quế Phong), ...
Thời gian tham quan trên tuyến này từ 3 - 4 ngày, khách có
thể lƣu trú, nghỉ ngơi ở trên thành phố Vinh, thị trấn Quỳ Châu,
thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong).
4. Vinh - Đô Lƣơng - Tân Kỳ - Nghĩa Đàn: 102km
Tuyến du lịch theo quốc lộ 15A và đƣờng mòn Hồ Chí Minh,
theo tuyến này, khách du lịch có thể tham quan các điểm du lịch
chính nhƣ: Các di tích, danh thắng của thành phố Vinh, quần
thể khu di tích Kim Liên - quê Nội, quê Ngoại Bác Hồ, tƣợng đài
thanh niên xung phong Truông Bồn, suối nƣớc nóng Giang Sơn,
đền thờ Lý Nhật Quang (Đô Lƣơng), cột mốc số 0 đƣờng mòn Hồ
Chí Minh (Tân Kỳ), suối nƣớc nóng Cồn Soi (Nghĩa Đàn).
Thời gian trên tuyến tham quan này từ 1-3 ngày, điểm lƣu
trú ăn nghỉ tại Vinh, thị trấn Tân Kỳ.
B. Tuyến du lịch quốc tế
Vinh - Kỳ Sơn qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - Lào - Thái
Lan và các nƣớc khác trong khu vực.
II. PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG KẾT NỐI MIỀN TÂY
A. Xe Buýt
Tuyến xe buýt nội tỉnh:
Tuyến Vinh - Cửa Hội - Cửa Lò;
Tuyến Vinh - Quán Bánh - Quốc lộ 46 - Cửa Lò;
Tuyến Vinh - Hƣng Nguyên - Nam Đàn - Thanh Chƣơng;
Tuyến Vinh - Quán Hành - Diễn Châu - Quỳnh Lƣu;
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Tuyến Vinh - Đô Lƣơng;
Tuyến Vinh - Yên Thành;
Tuyến Vinh - Thị xã Hoàng Mai.
Tuyến Vinh - Hƣng Nguyên - Thanh Chƣơng - Anh Sơn
Tuyến Vinh - Thị xã Thái Hòa;
Tuyến Vinh - Hƣng Nguyên - Đô Lƣơng - Tân Kỳ
Thời gian hoạt động từ 5h00’ đến 18h55’ hàng ngày các
điểm dừng đỗ xe buýt có dọc theo các tuyến đƣờng chính: Quang
Trung, Lê Lợi, Lý Thƣờng Kiệt, Phan Bội Châu, Trần Phú, Lê
Duẩn, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Sinh Sắc hoặc các
trục đƣờng chính của các huyện Hƣng Nguyên, Nam Đàn, Thanh
Chƣơng, Diễn Châu.
Tuyến xe buýt nội thành
Tuyến 1: Bến Thủy - Ngã 4 Đại học Vinh - Chợ Vinh - Siêu thị
Maximak - Bến xe Vinh - Ga Vinh - Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị
(Cũ) - Trƣờng CĐSP Nghệ An - Ngã 3 Cửa Hội - Cửa Lò.
Tuyến 2: Bến Thủy - Ngã 4 Đại học Vinh - Trƣờng Lê Viết Thuật
- Ngã 5 Hải Quan - Trƣờng Phan Bội Châu - Bến xe Vinh - Ga Vinh
- Ngã 3 Quán Bánh - Nhà máy sữa Vinamilk - Cửa Lò.
B. Xe Taxi
Các hãng Taxi
- Taxi Mai Linh
Điện thoại: 0383.575.757 (tại TP. Vinh) - 0383.788.788 (tại
Diễn Châu) 0383.819.819 (tại Nghĩa Đàn).
- Taxi Vạn Xuân
Điện thoại: 0383.989.898
- Taxi Vinh
Điện thoại: 0383.848.484
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C. Xe Khách
Bến xe Vinh
Đ/c: số 77 - Lê Lợi - TP. Vinh
ĐT: 0383.844.127 (phòng bán vé)
Xe khách Phúc Lợi
VP Vinh: 118 - Lý Thƣờng Kiệt - TP. Vinh
ĐT: 0383.539.366
VP Cửa Lò: 01 - Mai Thúc Loan - TX Cửa Lò
ĐT: 0383.956.639
VP Hà Nội: 71 - Khuất Duy Tiến
ĐT: 0435.430.540
Xe khách Văn Minh
VP Vinh: 101 - Lý Thƣờng Kiệt - Vinh
ĐT: 0383.579.579
VP Hà Nội: 90B - Trần Duy Hƣng - Hà Nội
ĐT: 0437.834.179
Xe khách H&N
VP Vinh: Số 1 - Lý Thƣờng Kiệt - Vinh
ĐT: 0383.585.010/ 0983.952.403
VP Hà Nội: P. 102 nhà C3, Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân
ĐT: 0466.508.074
D. Ga Vinh
ĐC: số 1 - Trƣờng Chinh - TP Vinh
ĐT: 0383.853.302 (phòng bán vé)
E. Máy Bay
Cảng hàng không quốc tế Vinh có 3 hãng hàng không đang
hoạt động bao gồm: Hãng VietnamAirlines; hãng Jesta Pacific;
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hãng Vietjet Air đang khai thác bình quân 26 lƣợt chuyến bay/
ngày. Có thể đáp ứng các chuyến bay đi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng. Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Viêng Chăn, Thái Lan.
ĐC: Nghi Liên - Thành phố Vinh - Nghệ An
ĐT: 0383.851.476
- Văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại TP. Vinh
ĐC: Số 7 - Đại lộ Lê Nin - TP. Vinh
ĐT: 0383.595.777
III. THÔNG TIN LIÊN HỆ MỘT SỐ CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 3 - Trƣờng Thi - TP. Vinh
Điện thoại: 0383.844.619
Ban Quản lý khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An
Địa chỉ: Số 2A - Trần Huy Liệu - TP. Vinh
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