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 Thực hiện Công văn số 58/SDL-KHPTDL ngày 08/02/2023 của Sở Du lịch 
về việc cung cấp thông tin xây dựng mô hình du lịch cộng đồng năm 2023. UBND 

huyện Bảo Yên cung cấp thông tin xây dựng các mô hình phát triển du lịch cộng 
đồng tại các thôn: Mường Kem, Nậm Cằm, Bản Hốc xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên 

như sau: 

1. Tài nguyên du lịch tự nhiên. 

1.1. Cảnh quan thiên nhiên 

* Bản Nặm Cằm: Nằm trong thung lũng lòng chảo của xã có cánh đồng lúa 

rộng lớn thuộc cánh đồng lúa đẹp nhất, nhì của xã, bao quanh lòng chảo là các hộ 
dân sinh sống với lối kiến trúc nhà sàn truyền thống, cảnh quan còn giữ nét nguyên 
bản của làng quê như đồi cọ, lặng tre, dòng suối...  

* Bản Hốc: Nằm trọn trong thung lũng được bao quanh bởi dãy núi Khau-
Thửa với hệ thống thác nước gồm (Tát van, Thác đôi, Phạ Phân, Thác tát Thung....) 

cảnh quan thiên nhiên nơi đây khá hoang sơ, kỳ bí với các hộ dân sinh sống dọc 
theo chân dãy núi Khau -Thửa với lối kiến trúc nhà sàn truyền thống. 

* Bản Mường Kem: Đây có thể coi là bản Trung tâm nhất của xã Nghĩa Đô, 
với cánh đồng lúa lớn nhất cả vùng, thời kỳ Pháp thuộc chọn nơi đây làm căn cứ và 

cho xây dựng Đồn (hiện còn có dấu tích Đồn Tây hay còn gọi di tích "Chiến thắng 
Nghĩa Đô") nơi đây có cánh đồng lúa rộng lớn, tương đối bằng phẳng vì thế thực 

dân Pháp cho xây dựng sân bay quân sự (người dân thường gọi cánh đồng nơi đây 
là "cánh đồng sân bay"). Là vùng có các hộ dân sinh sống với lối kiến trúc nhà sàn 

truyền thống là chủ yếu.  

1.2. Các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái 

* Bản Hốc: Địa hình núi cao là dạng địa hình chính, chiếm phần lớn diện 

tích của bản, nơi đây có các dãy núi phía Tây tạo thành lá chắn khổng lồ ôm gọn 
lấy lòng chảo, là nơi sinh sống của cả bản, trên các dãy núi này là những rừng cây 

đại ngàn. Đây cũng là khu vực có thảm thực vật hết sức phong phú với nhiều loại 
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gỗ quý, có giá trị kinh tế cao như sến, táu, dổi, lim,... và nhiều loại cây thuốc nam 
quý. Hệ động vật ở đây cũng hết sức phong phú và đa dạng.  

 * Bản Nặm Cằm: Địa hình các sườn núi dốc bắt nguồn từ cánh rừng phía 
Tây chạy dài xuống thung lũng. Các sườn núi gối nhau liên tiếp đã tạo ra nhiều 

hẻm sâu hình thành những con khe, con suối nhỏ có độ dốc cao nước chảy quanh 
năm. Đây là nguồn sinh thuỷ dồi dào phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất 

của các hộ dân. 

 * Bản Mường Kem: Địa hình lòng chảo với những cánh đồng bằng phẳng, 
trù phú thuận lợi cho canh tác lúa nước. Đây cũng chính là nơi sinh sống, sản xuất 

chủ yếu và lâu đời nhất của đồng bào các dân tộc trong xã. Địa hình vùng lòng 
chảo Nghĩa Đô có độ dốc từ 5o đến 15o, thấp dần về trung tâm, có diện tích khoảng 

240ha, từ lâu vùng lòng chảo Nghĩa Đô đã được mệnh danh là vựa lúa của huyện 
Bảo Yên. 

 * Điểm chung của 3 bản 

Về thổ nhưỡng: Do ảnh hưởng cấu tạo địa chất, nên phần lớn đất Nghĩa Đô là 

loại đất pheralít màu vàng đỏ, phát triển trên nền đá gráp điệp thạch mica. Nghĩa 
Đô là tiểu vùng có dạng núi cao trên 800m, tạo thành dãy lớn kéo dài, giữa lòng núi 

có “bồn địa”(1) tương đối rộng, có hệ thống đồi, núi thấp (từ 15m đến 80m). Trên 
sườn đồi núi phía Tây, đất bị bào mòn, phần mòn xốp bị trôi dạt xuống đồng bằng 

để lại đất vón cục pha cát rất sắc cạnh, tạo nên những cánh rừng có nhiều nhóm gỗ 
tốt, chắc chắn, đẹp hơn nhiều so với gỗ cùng loại ở nơi khác. Các dãy núi phía 
Đông, phía dưới tầng đất dày là các tầng đá đen, đá vôi có chất apatít khá dồi dào, 

phù hợp cho việc canh tác các loại cây màu như ngô, bông,....  

  Giữa các cánh đồng là đất bồi tụ hỗn hợp qua nhiều thể kỷ tạo sơn, có lớp 

“trầm tích”(2) lắng đọng, có tầng sâu không đồng nhất. Ở chân các sườn đồi, núi 
tầng canh tác từ 20cm đến 30cm; ở giữa cánh đồng, ven các con suối tầng canh tác 

trên 100cm, có nơi đến vài mét. Qua nhiều thế kỷ con người cư trú, sinh hoạt và 
sản xuất chất màu bị rửa trôi rồi lại được phủ tiếp một lượng phù sa đáng kể sau 

mùa lũ hàng năm của ngòi Nặm Luông, nên chất đất ở đây có độ pH tương đối cao, 
từ 5,6 đến 8,5.  

 Tuy nhiên, trên các sườn đồi núi, tầng đất canh tác bị rửa trôi, đất bị bạc 
màu, độ kết dính giảm. Các loại cây tự nhiên bị chặt phá qua nhiều thế hệ đã bị cạn 

kiệt, diện tích rừng nguyên sinh giảm đáng kể, thay vào đó là rừng tái sinh, rừng cỏ 
tranh, lau lách, cây bụi có thảm thực vật nghèo nàn, đất bị bạc màu có độ phì nhiêu 

thấp gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của đồng bào.  

                                                 
(1)  Thung lũng rộng, tương đối bằng phẳng. 
(2) Lớp đất đá, xác thực vật lắng đọng qua nhiều niên đai cấu tạo vỏ trái đất. 
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 Khí hậu thủy văn: Khí hậu Nghĩa Đô mang tính nhiệt đới gió mùa, nóng và 
ẩm. Đây là đặc điểm chung của khí hậu huyện Bảo Yên cũng như của miền Bắc 

nước ta. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 20oC đến 23oC. Tháng nóng nhất lên đến 
39oC, tháng lạnh nhất xuống đến 3oC. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 

1.500mm đến 2.300mm, cao hơn so với các xã khác trong huyện. Số giờ nắng trong 
năm ít hơn các nơi khác, cuối mùa đông sang mùa xuân hầu như không có nắng, 

tổng số giờ nắng hàng năm từ 1.000 đến 1.400 giờ. Do đặc điểm địa hình, cánh 
cung phía Tây dài, uốn cong ôm lấy bồn địa cao hơn dãy núi phía Đông nên về mùa 
đông, mùa Xuân khi các đợt gió mùa Đông Bắc tràn tới, gặp lá chắn phía Tây cao 

hơn, kết hợp với gió từ dưới thấp thung lũng thổi ngược từ dưới lên làm cho hơi 
nước ngưng tụ, gây mưa phùn, mưa nhỏ ở vùng thung lũng kéo dài hết cả đợt gió 

mùa Đông Bắc. Cuối Xuân đầu Hè khi các đợt gió khô, nóng phía Tây thổi tới, 
cánh cung phía Tây tản gió đó đi hai phía làm cho khí hậu vùng thung lũng mát mẻ 

hơn các nơi khác. Đặc điểm khí hậu này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông 
nghiệp của vùng: các loại cây cho thân, cho lá, măng, củ phát triển tốt, còn cây ăn 

quả như cam, mận, nhãn, mơ,... phát triển kém. Do đặc điểm địa hình nên về mùa 
mưa từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm Nghĩa Đô có khá nhiều đợt mưa lớn, gây ra 

lũ ống, lũ quét ở các con ngòi, tàn phá mùa màng, ruộng vườn, lở đất nhất là các 
cánh đồng dọc theo bờ suối ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất của 

nhân dân các dân tộc. 

1.3. Hiện trạng hệ thống giao thông trong thôn và từ thôn kết nối đến 
các trục đường chính 

Xã Nghĩa Đô được công nhận về đích NTM năm 2015 nên hệ thống giao 
thông đường liên thôn tương đối hoàn chỉnh và thông suốt giữa các tuyến đường 

liên thôn cũng như kết nối với trục đường chính đường liên xã. 

2. Tài nguyên du lịch văn hóa 

2.1. Dân số, thành phần dân tộc, số lượng hộ gia đình có thể tham gia 
hoạt động du lịch cộng đồng 

* Bản Nặm Cằm 

+ Dân cư: Tổng số hộ = 77 hộ với 406 khẩu 

+ Thành phần dân tộc: Tày = 403 người ; Kinh = 01 người; Dao = 2 người 

+ Số lượng hộ có thể tham gia hoạt động du lịch cộng đồng ước tính khoảng 

30 hộ. 

* Bản Mường Kem 

+ Dân cư: Tổng số hộ = 102 hộ với 496 khẩu 

+ Thành phần dân tộc: Tày = 491 người ; Kinh = 02 người; Dao = 03 người 
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+ Số lượng hộ có thể tham gia hoạt động du lịch cộng đồng ước tính khoảng 
42 hộ. 

* Bản Hốc 

+ Dân cư: Tổng số hộ = 78 hộ với 371 khẩu 

+ Thành phần dân tộc: Tày = 366 người ; Kinh = 02 người; Dao = 03 người 

+ Số lượng hộ có thể tham gia hoạt động du lịch cộng đồng ước tính khoảng 

20 hộ. 

2.2. Di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc  

* Bản Mường Kem: Phế tích Chiến Thắng Nghĩa Đô (Đồn Tây). 

2.3. Giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian 

 Các giá trị văn hóa truyền thống đó có thể kể đến một số nét văn hóa đặc sắc 

của đồng bào Tày xã Nghĩa Đô như sau: 

 Thứ nhất: Về tín ngưỡng tâm linh 

 + Tập quán thờ tự, người Tày vùng Nghĩa Đô đều tôn thờ ma tổ (phi đẳm) 
của từng gia đình, dòng họ, dòng tộc nhiều đời, ngoài ra còn thờ vua bếp, thổ công 

thổ địa. Các gia đình làm các nghề cúng bái, thầy then, thầy thuốc gia truyền còn 
thờ tổ thư, pháp thư là những người làm nghề đời trước đã chết.  

 + Cộng đồng người Tày xã Nghĩa Đô chia theo ba Thỏi (Thỏi là gốc tộc 
người), đó là Thỏi Tày, Thỏi Keo (Kinh) và có một nhóm họ Hoàng theo Thỏi Ngô 

(gốc Quan Hoả, Quảng Tây, Trung Quốc). Nhưng cả ba thỏi này về tập quán có rất 
nhiều nét đồng thuận, về phong tục có những nét còn bảo tồn nét riêng gốc của dân 
tộc xuất xứ.  

 Người Tày xã Nghĩa Đô quan niệm về vũ trụ có năm tầng (năm tầng vũ trụ), 
đó là:   

 *  Tầng thứ nhất là tầng thiên đường, thượng giới (mướng phạ)  

 *  Tầng thứ hai là tầng không gian vũ trụ bao la nơi mây trời gió lộng, tiếng 

Tày gọi là mướng bốn,  

 *  Tầng thứ ba là tầng thế gian là bề mặt quả đất nơi người và vạn vật cùng 

sinh sống, tồn tại và phát triển. 

 *  Tầng thứ tư là tầng dưới nước là tầng của Long Vương thuỷ tề, các con vật 

ở dưới nước  

 *  Tầng thứ năm là tầng nằm sâu trong lòng đất đó là tầng âm phủ.  

 +  Người Tày vùng Nghĩa đô tin ở các thầy then, mo, một làm nghề cúng bái, 
nhưng không tin một cách tuyệt đối, mù quáng.  
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 Thứ hai: Về ngôn ngữ Tày Nghĩa Đô 

 Có thể nói, về ngôn ngữ (từ vựng), dân tộc Tày trên lãnh thổ Việt Nam đều 

giống nhau và gần giống nhau, còn về âm vựng lại khác nhau rất đáng kể, âm vựng 
Tày vùng Nghĩa Đô khi nói giọng trong, cứng dứt khoát, rõ ràng, người Tày tỉnh 

Hà Giang (vùng liền kề), giọng nói nặng nề, âm đục, thỉnh thoảng có tiếng đế sau. 
 Trong tiếng Tày vùng Nghĩa Đô, ngoài 24 chữ cái chung của tiếng Việt ra, 

con có 4 âm vựng cận kề với 4 chữ cái tiếng Việt, có một số từ khi nói tiếng Tày 
bằng thanh sắc, chuyển sang tiếng Kinh lại dịch sang thanh huyền. 

 Thứ ba: Nét văn hoá đậm đà bản săc dân tộc Tày Nghĩa Đô  

 * Văn hoá vật chất gồm: 

 + Văn hoá ẩm thực (tập quán ăn uống): Các món ăn của dân tộc Tày Nghĩa 

Đô rất phong phú và đa dạng có thể kể đến một số món ăn truyền thống nơi đây 
như: xôi ngũ sắc; vịt bầu Nghĩa Đô lam ống nứa; da trâu xào mẻ; rau rớn nộm; cá 

nướng 2 lửa; thịt trâu sấy; thịt gà nấu canh với củ kiệu…  

 + Văn hoá mặc (trang phục): Trước kia trang phục của người Tày Nghĩa Đô 

thường được may từ vải bông tự dệt lấy rồi nhuộm trong nước cốt chàm đen. Nam 
giới mặc áo cánh tứ thân hoặc áo dài năm thân, quần ta màu đen rộng đũng, đầu đội 

mũ và vải khâu kiểu mũ nồi Pháp, đi giày vải; Nữ giới mặc áo cánh, áo dài 5 thân, 
khăn đội đầu, chân đi giày vải; các loại đồ trang sức đi kèm như đôi hoa tai, vòng 

cổ, vòng tay, bộ xà tích bên hông. Ngoài ra phụ nữ còn đội nón khi đi làm việc hay 
đi hội. 

 + Văn hoá ở (nhà ở): người Tày vùng này chủ yếu ở nhà sàn, cho đến nay đã 

qua 5 thế hệ nhà đó là lều, nhà lều, nhà con ma, nhà cai tư, nhà sàn có hành lang 
bốn bức đây là loại nhà sàn hiện đại đang thịnh hành. Tập quán dựng nhà từ xưa 

người ta dựng theo gian nhà số lẻ là 3,5,7 gian kiêng dùng số chẵn nhất là nhà 4 
gian vì số 4 trùng với số tử (sinh, lão, bệnh, tử). 

 * Văn hoá tinh thần gồm: 

 + Về đạo đức lẽ sống, trong cộng đồng người Tày mọi người đều bình đẳng, 

cùng tôn trọng các quy tắc xã hội, trước pháp luật nhà nước, có quyền lợi, nghĩa vụ 
thực hiện các quy tắc xã hội, coi đó là lẽ sống để làm người. Trong quan hệ ứng xử, 

phải kính trên nhường dưới. tôn trọng người cao tuổi, người bề trên của nội tộc, 
ngoại tộc và trong xã hội. 

 + Văn hoá ứng xử, người Tày vùng Nghĩa Đô quan hệ ứng xử trong dòng tộc 
cả, dòng trên là anh, thứ, dòng dưới là em (xanh đầu con nhà bác, bạc đầu con nhà 

chú), trong xã hội người nào tuổi cao hơn là anh, ít tuổi hơn là em.  

 + Văn hoá quan hệ, giao tiếp: từ thời xa xưa, người Tày vùng Nghĩa Đô rất 
quý khách và mến khách, nhà có khách đến có nghĩa là người ta đem sự may mắn, 

hạnh phúc về cho mình, có thể nói văn hoá tiếp khách, quý khách, mến khách là 
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bản chất của người Tày Nghĩa Đô, thể hiện ở lời chào hỏi, chậu nước mát rửa tay 
trước bữa cơm, bày tỏ thái độ vui tươi của các thành viên trong gia đình, trong bữa 

cơm rượu tổ chức trang trọng, với lời tâm sự thật lòng giữa chủ và khách.  

 * Văn hoá dân gian trong đồng bào Tày vùng Nghĩa Đô: 

 Nền văn hoá dân gian là văn hoá truyền miệng, giữ gìn từ đời này qua đời 
khác, Văn hoá dân gian Tày biểu hiện ở các mặt: về tục ngữ, thành ngữ, đồng giao, 

thơ ca lắc láy; về mảng dân ca có các lời hát yếu (mà Tày vùng khác gọi là hát 
khắp, hát cọi ), lời hát ru con trẻ, lời hát các loại then, một, mo trong cúng bái của 
làng thầy cúng; các làn điệu diễn tấu trong đám ma tang với 38 kiều 8 bước theo 

các nghi thức, luật tục từ xưa để lại; mảng chuyện cổ tích, ngụ ngôn, truyền thuyết, 
sự tích… 

 * Tập quán, văn hoá cưới xin, sinh đẻ: 

 + Văn hoá tìm hiểu, yêu đương (xa căn, lỉn căn) trước khi trở thành vợ chồng 

đôi trai gái phải biết nhau, yêu nhau rồi mới đến các bước thủ tục cưới xin, mới 
thành. Văn hoá cưới xin, người Tày Nghĩa đô tiến hành các bước dạm ngõ, ăn hỏi 

theo ba hình thức, thứ nhất là ăn hỏi nhỏ từ bốn đến sáu con gà; ăn hỏi lớn là 12 
con gà trống thiến, hoặc một con lợn trên 50kg; ăn hỏi theo hình thức 2 lễ dồn một 

lễ, gồm 12 con gà và một con lợn trên 50kg. 

 + Tập quán sinh đẻ: Một số tục lệ liên quan đến sinh đẻ: trong thuyết định 

mệng, người Tày cho rằng, sinh đẻ là quy luật phát triển của cuộc sống, giới sinh 
vật đều có sinh sản, phát triển, già cỗi, mất đi (chết). Theo tục lệ, sau khi đẻ phải có 
một số điều kiêng kỵ đó là: sau đẻ đến trước lúc chạt mát, bố, ông bà, gia đình 

không được đi ra ngoài xã hội; chưa được 30 ngày không được đi đám tang, ma kể 
cả gia đình người thân yêu ruột thịt mà ở khác nhà (khác chủ); vợ có chửa chồng 

không được làm các công việc phục vụ cho người chết... 

 * Văn hoá lễ hội. 

 Hàng năm diễn ra ba lễ hội mang tính chất cả vùng, cả mường tham gia đó là 
hội vui Xuân, hội Xuống đồng, hội Kiệu trâu tế đền mường và một số lễ mang tính 

nghề nghiệp, hội gia đình gồm: 

 + Hội chơi Xuân mừng năm mới, tổ chức vào dịp tết Nguyên đán đây là dịp 

để mọi thế hệ người trong vùng đến gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi, tìm hiểu với 
nhau…, mở ra một năm mới phát tài, ăn nên, làm ra và biết bao nhiêu điều may 

mắn hạnh phúc đang chờ ở năm mới, cùng nhau hướng tới. 

 + Hội Xuống đồng (hội Lồng tồng) vùng này thường gọi là (hội Cấu múa pi 

mấư), thời gian tổ chức vào thời điểm bắt đầu làm ruộng mạ lúa mùa chính vụ, bắt 
đầu từ ngày ngọ cuối tháng tư âm lịch. 

 + Lễ hội kiệu trâu vào tế Đền mường (hội khẩu Đến), tổ chức hàng năm từ 

ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch ( lúc mới khánh thành Đền ấn định lấy ngày 
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14 tháng 7 hàng năm, sau các cụ quy định từ ngày 10 tháng 7 nhưng không được 
qua ngày 14 tháng 7 âm). Lễ hội này tổ chức lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 

Canh Tuất (năm 1850), năm khánh thành Đền, năm đổi tên từ mường Khuông sang 
mường Nghĩa Đô. 

 Ngoài ba lễ hội chính ấy còn có các lễ hội của hội nghề nghiệp như lễ hội 
Pang của làng thầy cúng, lễ cấy lúa mùa, lễ mừng cốm, lễ ăn cơm mới. 

 Ngoài các giá trị văn hóa truyền thống kể trên đồng bào Tày xã Nghĩa Đô 
còn có: Nghề thêu dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống, các di tích, danh lam thắng 
cảnh như: Dòng Nậm Luông hiền hòa, thác Phạ Phân, hệ thống thác bản Hốc, thác 

Vằng Kheo, các đồi cọ trải dài trên các sườn đồi. 

Trên đây là các thông tin tổng hợp về xây dựng các mô hình phát triển du 

lịch cộng đồng tại các thôn: Mường Kem, Nậm Cằm, Bản Hốc xã Nghĩa Đô, huyện 

Bảo Yên, đề nghị Sở Du lịch tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Ban Quản lý DT và PTDL; 
- UBND xã Nghĩa Đô; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
   
 

 
 

Nguyễn Anh Dũng 
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