TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v Dân tôc Ha Nhi
Câu 1: Tên goi khac va nhom ia phng?
Tên goi khac: U Ni, Xa U Ni.
Nhom ia phng: Ha Nhi Cô Chô, Ha Nhi La Mi, Ha Nhi en.
Câu 2: Dân tôc Ha Nhi co bao nhiêu ngi va ia ban c tru ch yu âu?
Tính n Tng iu tra Dân s và Nhà nm 2009, dân tc Ha Nhi co 17.535 ngi.
ia ban c tru cua ngi Ha Nhi chu yêu la cac huyên Bat Xat (Lao Cai), Mng Te (Lai Châu).
Câu 3. Lich s hinh thanh va ngôn ng?
C dân Ha Nhi a tng sinh sông lâu i nam Trung Quôc va Viêt Nam. T thê ky VIII th tich cô a viêt vê
s co mt cua ho Tây Bc Viêt Nam. Nhng phân ln tô tiên ngi Ha Nhi hiên nay la lp c dân di c ên Viêt
Nam khoang 300 nm tr lai ây.
Tiêng noi thuôc nhom ngôn ng Tang-Miên (ng hê Han-Tang), gân vi Miên hn.
Câu 4: Hoat ông san xuât va phng tiên vân chuyên?
Hoat ông san xuât: Ngi Ha Nhi sm biêt trông lua trên ruông bâc thang. Ho gioi viêc khai khân tao
nên nhng tha ruông trên sn nui dôc vi nhng mng dân nc kheo leo. Ho quen dung phân chuông va
phân tro trong canh tac lua nc; ông thi cung lam nng cay hoc nng cuôc ê trông ngô hoc rau âu,
bâu bi, bông, cham,...
Phat triên chn nuôi gia suc, gia câm theo lôi chn tha t nhiên. an trâu nuôi tha rông trong rng co ên
hang trm con.
Nghê trông bông, dêt vai am bao nhu câu vai mc truyên thông. Co ni do khi hâu lanh nên không
trông c bông phai em cac san phâm nh cham, ô an, gia câm ôi lây bông. Phu n dêt vai trên khung
ci nho, khô 20cm. Vai bên do ky thuât dêt va c nhuôm cham nhiêu lân. Trông cham va nhuôm
cham la môt hoat ông rât c sc ngi Ha Nhi.
Hai lm con chiêm vi tri ang kê trong i sông hang ngay.
Phng tin vn chuyn: Ngi Ha Nhi ph bin dùng gùi eo qua trán, mt s ni dùng nga trong vic i li và
chuyên ch.
Câu 5: Quan hê xa hôi?
Tinh công ông trong lang ban biêu hiên kha tp trung không chi trong san xuât ma ca trong linh vc
vn hoa tinh thân, tôn giao, tin ngng.
Gia inh nho phu quyên song ngi phu n vân c trân trong trong xa hôi. Co nhiêu ho khac nhau, môi
ho lai chia ra thanh nhiêu chi. Tên chi goi theo tên ông tô. Ngi Ha Nhi không co tuc th cung chung
toan dong ho ma chi th cung theo gia inh. Viêc th cung do con trai ca, dong trng am nhn. Nêu
dong trng không co ngi tha kê thi viêc th cung chuyên cho con trai ut. Cac thanh viên trong gia inh,
du a ra riêng, nêu bi chêt phai a xac vê quan trc ban th bô me thi ngi qua cô mi c th cung chung vi
tô tiên.
Hang nm vao tôi 30 Têt, môt nghi lê rât quan trong trong gia inh c thc hiên. o la lê tng nh tô tiên
dong ho, oc tên tng tô tiên va moi ngi cung nhc lai. Tên tng ngi c goi theo cach goi phu t liên danh,
tên cha nôi vi tên con, nên co vân iêu dê nh. Co ho nhc ti 71 tên goi trong buôi lê nay. Co ni nghi
lê nay cung c thc hiên trong lê nhâp quan cho ngi chêt.
* Tài liu tham kho: Hoi va ap vê 54 dân tôc Viêt Nam, Nha xuât ban chinh tri quôc gia
TNG ÀI DCH V CÔNG tip tc ng ti thông tin v các danh nhân, a danh, tên ng ph, mc son lch s, dân
tôc Viêt Nam khác trên a bàn TP. à Nng.
Chi tit các danh nhân, a danh, tên ng ph, mc son lch s, dân tôc Viêt Nam khác, Quý anh/ch
vui lòng liên h ng dây nóng 0236 1022 c cung cp (cc gi in 200+/phút, KHÔNG THU PHÍ PHC V).
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t

4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

