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NGHỊ QUYẾT
Về ðề án Bảo tồn và phát huy một số di sản văn hoá
dân tộc Kor - huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 57/ TTr – UBND ngày 09/7/2007 của UBND
huyện Trà Bồng về việc xin thông qua ðề án Bảo tồn và phát huy một số di sản văn
hoá dân tộc Kor, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp
chế HðND huyện và ý kiến của các vị ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua ðề án Bảo tồn và phát huy một số di sản văn hóa
dân tộc Kor - huyện Trà Bồng - tỉnh Quảng Ngãi theo như Tờ trình của UBND
huyện. Hội ñồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung sau:
Dân tộc Kor có nền văn hoá lâu ñời, phong phú, một bản sắc rất riêng trong
cộng ñồng các dân tộc Việt Nam. Qua hơn 20 năm ñổi mới ñất nước ñã có những
chuyển biến tích cực về nhận thức và công tác quản lý, chỉ ñạo tổ chức thực hiện.
Văn hoá truyền thống ñược bà con coi trọng và khơi dậy, gìn giữ và phát huy như:
Cồng chiêng, múa Cadháu; kiến trúc cây nêu; Gubla; trang phục; các lễ hội truyền
thống ñã ñược khai thác và làm ñề tài khoa học như: Lễ cưới, lễ ñâm trâu, lễ rước hồn
lúa…. Ngoài ra còn có nhiều ñề tài dân ca, dân nhạc, dân vũ ñược ðài truyền hình
Việt Nam khai thác và giới thiệu cho cộng ñồng các dân tộc Việt Nam và Quốc tế
trên sóng truyền hình.
Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập hiện nay văn hóa dân tộc Kor ñang ñứng
trước những thách thức: Bản sắc văn hoá dân tộc ñang có nguy cơ bị xói mòn, mai
một; nạn “chảy máu” cồng chiêng và các vật dụng bằng ñồng ñang diễn ra. Trong quá
trình sống, giao lưu nhiều nơi ñã bị pha tạp, lai căng, mất dần bản sắc văn hoá của
dân tộc Kor. Sự thâm nhập và phát triển của các tôn giáo bị kẻ xấu lợi dụng ñã tác
ñộng không tốt ñến ñời sống tâm linh của người dân. Vì vậy, các cấp, các ngành cần
tập trung chỉ ñạo và thực hiện tốt ðề án này.
ðiều 2. Mục tiêu; các giải pháp và kinh phí thực hiện
* Mục tiêu:

