TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v Dân tôc Hrê
Câu 1: Tên goi khac?
Chm Rê, Chom, Thng Ba T, Moi Luy, Moi Sn Phong, Mi a Vach, Chm Quang Ngai, Moi Chom, Rê,
Man Thach Bich.
Câu 2: Dân tôc Hrê 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 Hrê co 113.111 ngi.
Ngi Hrê sông chu yêu cac huyên phia tây tinh Quang Ngai nh Sn Ha, Ba T, Minh Long; huyên An
Lao, tinh Binh inh; môt sô it huyên Kon Plông, tinh Kon Tum.
Câu 3. Lich s hinh thanh va ngôn ng?
Ngi Hrê thuôc sô c dân sinh tu rât lâu i vung Trng Sn - Tây Nguyên.
Tiêng noi thuôc nhom ngôn ng Môn-Khmer (ng hê Nam A). Thi ky trc nm 1975, ch viêt ra i bng
cach dung hê thông ky t Latinh ê phiên âm, c s dung rông rai nhng nay a bi mai môt.
Câu 4: Hoat ông san xuât va phng tiên vân chuyên?
Hoat ông san xuât: Phân ln ngi Hrê lam ruông nc la chinh, chi co môt bô phân sông chu yêu nh
rây. Li canh tac rây phat-ôt-choc tria, vi bô nông cu n gian gôm riu, dao qum, gy choc lô, cai nao
co, khi thu hoach thi dung tay tuôt lua. Cach thc lam ruông tng t nh ngi Viêt vung Nam Trung Bô
(dung cay, ba co ôi trâu keo, biêt gieo ma va cây, dung liêm va vng ê gt…) nhng con thây dâu vêt
cua tâp quan trông lua rây.
Tng gia inh thng nuôi trâu, ln, cho, ga. Nghê thu công chi co an lat va dêt vai, nhng nay cung
không phat triên, nhât la nghê dêt chi con vai ni. Viêc giao lu hang hoa thng theo hinh thc trao ôi
vt trc tiêp. Hai lm, sn bt va anh bt ca cung câp nguôn thc n quan trong cho môi gia inh.
Phng tiên vân chuyên: Ngi Hrê quen dung gui sau lng, môi quai gui quang gi vao môt vai: ch thoc
gao thi dung gui an day; ch cui, sn thi co gui mt tha; an ông i rng hay i trân co riêng loai gui nh
chiêc tui hoc gui 3 ngn. Ngoai ra, ngi Hrê con ganh lua khi gt va ôi ô vât trên âu.
Câu 5: Quan hê xa hôi?
Gia lang co uy tin va anh hng ln. Trc kia s phân hoa xa hôi a kha sâu sc, chê ô tôi t-c biêt la i vi nco phân khc nghiêt hn nhiêu tôc Thng khac, hiên tng tranh chiêm va tâp trung ruông ât (theo o la s
xac lâp quyên thê cua môt sô ca nhân) a tng ôi phat triên. Tuy vây, trong lang vân thê hiên tinh
thân công ông công xa.
* 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.

