TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v Dân tôc Nùng
Câu 6. Phong tuc, tâp quan c trng?
n: nhiu vùng, ngi Nùng n ngô là chính. Ngô c xay thành bt nu cháo c nh bánh úc. Thc n thng c ch
bin bng cách rán, xào, nu, ít khi luc. Nhiu ngi kiêng n tht trâu, bò, chó.
Mc: Y phc truyn thng ca ngi Nùng khá n gin, thng làm bng vi thô t dt, nhum chàm và hu nh không
có thêu thùa trang trí. Nam gii mc áo c ng, x ngc, có hàng cúc vi. Ph n mc áo nm thân, cài cúc bên
nách phi, thng ch dài quá hông.
: Phn ln nhà sàn. Mt s nhà t làm theo kiu trình tng hoc xây bng gch mc. ven biên gii, trc kia còn
có loi nhà làm theo kiu pháo ài, có lô ct và l châu mai chng gic cp.
Ci xin: Nam n c t do yêu ng, tìm hiu và khi yêu nhau h thng trao tng nhau mt s k vt. Các chàng trai
tng các cô gái òn gánh, gi ng con bông (hp lì) và gi ng con si (cm lót). Còn các cô gái tng các
chàng trai áo và túi thêu.
Tuy nhiên, hôn nhân li hoàn toàn do b m quyt nh, trên c s hai gia ình có môn ng, h i không và lá s
ôi trai gái có hp nhau hay không. Nhà gái thng thách ci bng tht, go, ru và tin. S lng dn ci càng nhiu
thì giá tr ca ngi con gái càng cao. Vic ci xin gm nhiu nghi l, quan trng nht là l a dâu v nhà chng.
Sau ngày ci, cô dâu vn nhà b m cho n khi sp có con mi v hn nhà chng.
Sinh : Ngoài l t bàn th bà m và l mng tr y tháng, mt s nhóm Nùng còn t chc l t tên cho tr khi chúng
n tui trng thành.
Ma chay: Có nhiu nghi l vi mc ích chính là a hn ngi cht v bên kia th gii.
Nhà mi: Làm nhà mi là mt trong nhiu công vic h trng. Vì th, khi làm nhà, ngi ta rt chú ý ti vic chn t,
xem hng, chn ngày dng nhà và lên nhà mi vi c mong có cuc sng yên vui, làm n phát t.
Th cung: Th t tiên là chính. Bàn th t ni trang trng, c trang hoàng p, v trí trung tâm là bc phùng sln
vit bng ch Hán cho bit t tiên thuôc dòng h nào. Ngoài ra còn th Th công, Pht bà Quan Âm, Bà m,
ma ca, ma sàn, ma ngoài sàn (phi hang chàn)…và t chc cu cúng khi thiên tai, dch bnh. Khác vi ngi
Tày, ngi Nùng t chc mng sinh nht và không cúng gi
L tt: Ngi Nùng n Tt ging nh ngi Vit và ngi Tày.
Lch: Ngi Nùng theo âm lch.
Hoc: Có ch Nôm da theo ch Hán, c theo ting Nùng và ch Tày-Nùng trên c s ch cái Latinh.
Vn nghê: Sli là hát giao duyên ca thanh niên nam n di hình thc din xng tp th, thng là ôi nam, ôi n
hát i áp vi nhau và c hát theo hai bè.
Ngi ta thng sli vi nhau trong nhng ngày hi, ngày l, ngày ch phiên, thm chí ngay trên tàu, trên xe.
Chi: Trong các ngày tt, ngày l, ngày hi, thng có mt s trò chi nh tung còn, ánh cu lông, ánh quay,
kéo co…
* 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.

