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Nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp 
Trung học cơ sở là nội dung giáo dục bắt buộc, có vị trí tương đương các môn học khác. 
Nội dung tài liệu chứa đựng những vấn đề cơ bản, mang tính thời sự về văn hoá, lịch sử, 
địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp của tỉnh Lạng Sơn nhằm trang bị cho 
học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống; bồi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về quê hương, 
gắn bó và có trách nhiệm với quê hương, cộng đồng; giáo dục sự trân trọng và có ý thức 
giữ gìn truyền thống quê hương; phát huy tiềm lực và thế mạnh địa phương, vận dụng 
những kiến thức và kĩ năng đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của địa 
phương, chuẩn bị cho cuộc sống xã hội và nghề nghiệp.   

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lạng Sơn, lớp 6 được biên soạn bao gồm khung 
chương trình và tài liệu dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục; được thiết kế gồm 9 
chủ đề thuộc 3 cụm lĩnh vực với tổng thời lượng là 35 tiết/năm học. Việc biên soạn tài 
liệu được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật liên quan. Nội dung, 
thông tin thể hiện tính khoa học, tính sư phạm cao; đồng thời bám sát mục tiêu đổi mới 
giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh tương ứng với lớp, cấp 
học, giúp cho giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học tích 
cực, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tối đa tính tự giác, tích cực, 
sáng tạo của giáo viên và học sinh. 

Nhóm biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lạng Sơn, lớp 6 là các chuyên gia, 
các nhà khoa học; các thầy, cô giáo là cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Trung học cơ sở, 
Trung học phổ thông của tỉnh Lạng Sơn, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 
Tài liệu đã nhận được sự góp ý của các cơ quan, các nhà khoa học, cán bộ quản lí giáo dục, 
giáo viên cấp Trung học cơ sở trong và ngoài tỉnh thông qua các hội nghị, hội thảo; 
đồng thời đã được tổ chức dạy thực nghiệm tại trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, 
được các thầy, cô và học sinh đánh giá là tài liệu có tính khả thi và thực tiễn cao.    

Tài liệu đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt. Đây là Tài liệu Giáo dục địa phương chính thức được sử dụng trong tất cả các 
trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Chúc các em học tập tốt và trải nghiệm thật vui! 
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Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi: 

Đây là hình ảnh lễ hội nào? Em biết 
gì về lễ hội đó? Lễ hội này có liên quan 
đến truyền thuyết nào? 

 

 

 

 

CHUẨN BỊ 

Khi đọc truyền thuyết dưới đây, em cần chú ý: 

‒ Nội dung truyện. 

‒ Những địa danh gắn liền với tỉnh Lạng Sơn. 

‒ Yếu tố kì ảo. 

‒ Các hiện tượng tự nhiên. 

‒ Những mong muốn của nhân dân thể hiện trong truyện. 

● Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như cốt truyện, nhân vật, cốt lõi 
lịch sử, yếu tố kì ảo,… qua một truyền thuyết tiêu biểu của Lạng Sơn. 

● Viết được đoạn văn bày tỏ cảm xúc về một nhân vật trong truyền thuyết đã học.  

● Kể lại được truyền thuyết đã học. 

● Tóm tắt được một truyền thuyết khác của Lạng Sơn. 

● Biết yêu quý, trân trọng và có ý thức giữ gìn, lưu truyền những truyền thuyết của 
tỉnh Lạng Sơn. 

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 

VĂN HOÁ, LỊCH SỬ 

TRUYỀN THUYẾT XỨ LẠNG 1 



 6 

VĂN BẢN  

SỰ TÍCH HỘI BƯA LỪA(1) 

Ngày xưa, tại Pác Cáp, Văn Mịch(2) có hai vợ chồng làm nghề đánh cá sống hoà thuận, 
thương yêu nhau, vậy mà trên bốn mươi tuổi vẫn không có một mụn con. 

Một đêm, bà vợ nằm mơ về thăm ngoại. Đi được nửa đường mưa to ập đến, sấm 
chớp ầm ầm, một tia sét đánh trúng mạng sườn. Bà giật mình tỉnh giấc và kể lại cho 
chồng nghe. Họ đều cho là điềm lành. Từ đấy bà có thai. Hai vợ chồng vẫn ngày đêm đi 
đánh cá. 

Hôm ấy, họ vẫn đi đánh cá như thường lệ. Mẻ lưới đầu tiên chẳng được con cá nào 
mà chỉ được một quả trứng. Họ ném quả trứng đi thật xa và xuống Hát Quang(3) đánh 
cá. Mẻ lưới thứ hai kéo lên lại vẫn quả trứng ấy. Họ lại ném đi và bơi ngược dòng lên Hát 
Lải(4) kéo lưới. Lạ thay lần này vẫn được quả trứng ấy. Họ nhận ra quả trứng vì có một 
chấm rất đỏ. Hai vợ chồng đem về cho gà ấp thử, một thời gian sau trứng nở ra một con 
rắn có mào đỏ trên đầu, ông bà đánh cá bèn nhận nó là con. Từ ngày ấy mỗi lần đi đánh 
cá họ thường bắt được rất nhiều. Nhờ vậy, chẳng mấy chốc kinh tế gia đình trở nên 
sung túc.  

Bà vợ mang thai đủ tháng, đủ ngày và sinh ra được một cậu con trai. Vì sinh sau rắn 
nên cậu là em. Ngày tháng đi qua, hai anh em càng lớn càng quý mến nhau. Hằng ngày 
bố mẹ đi đánh cá, rắn ở nhà trông em. Một hôm bố mẹ đi đánh cá xa, buổi trưa nóng và 
oi hai anh em rủ nhau ra sông Văn Mịch tắm. Rắn lặn được sâu và bơi được xa hơn. Cậu 
em bơi yếu không dám theo. Rắn càng bơi càng thích thú. Thừa lúc rắn không để ý, 
thuồng luồng xông tới bắt mất cậu em. Vô cùng buồn bã, rắn bò về nhà và chui vào chỗ 
ngủ của mình. Tối đến, bố mẹ về thấy nhà tối om, cứ tưởng hai con mải chơi ở đâu. Vào 
nhà chỉ thấy rắn mà không thấy cậu con trai đâu, bố mẹ hỏi rắn: 

‒ Em đâu? 

Rắn giàn giụa nước mắt kể lại: 

                                                           
(1) Bưa Lừa: (còn gọi là Phài lừa) bơi bè, chèo bè. 
(2), (3, (4)  Pác Cáp, Văn Mịch, Hát Quang, Hát Lải:  các địa danh thuộc xã Hồng Phong, huyện Bình Gia. 
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‒ Em bị thuồng luồng bắt mất rồi. 

Ông bà đánh cá kêu trời, khóc lóc thương cho số phận hẩm hiu của cậu con trai. Ông 
bà buồn bã chẳng thiết làm gì nữa. Rắn thì càng ngày càng ăn khoẻ, lớn nhanh như thổi. 
Chẳng mấy chốc nó dài và to như cột nhà, mào to như quạt nan đỏ rực. Một bữa ăn của 
rắn bằng ông bà ăn mấy ngày. Vì thế số của cải làm ra chẳng mấy chốc mà hết. Kinh tế 
ngày một cạn kiệt, không nuôi nổi rắn nữa, ông bà phải nói với rắn rằng: 

‒ Nay bố mẹ đã già yếu và nghèo khó quá không nuôi nổi con nữa. Con hãy tự kiếm 
sống ở nơi nào đó cho đỡ khổ. Nhưng nhớ thỉnh thoảng về nhà thăm bố mẹ. 

Rắn hiểu lòng bố mẹ và rất buồn bởi mất em rồi lại phải xa bố mẹ. 

Dân làng nghe nói ông bà đánh cá có người con bị thuồng luồng bắt, trong nhà lại 
nuôi một con rắn to nên kéo nhau đến chia buồn và xem rắn. Nhìn thấy con rắn to có 
mào đỏ rực họ khẳng định đây là thuồng luồng. Vì thế, dù rất sợ nhưng dân làng vẫn 
reo hò, cầm dao, nhặt đá đuổi rắn đi để khỏi gây tai vạ cho con người. Ngày ấy là ngày 
25 tháng 3 âm lịch, rắn bò ra khỏi nhà và đau đớn vì dân làng không hiểu được mình. 
Buồn bã, rắn đến cây đa to ở Pác Cáp, bò lên ngọn cây treo mình mấy ngày liền làm 
cho dân làng càng sợ hơn. Họ đi mời thầy về yểm bùa. Rắn trườn xuống gốc đa nằm 
một ngày, một đêm. Rạng sáng ngày 4 tháng 4 âm lịch, rắn từ gốc đa trườn xuống 
sông nơi trước đây em trai mình bị thuồng luồng bắt. Rắn vặn mình ba cái và thét lớn rằng: 

‒ Tao sẽ giết hết chúng mày, lũ thuồng luồng độc ác. Chúng mày đã gieo tai hoạ cho 
con người và làm tao phải vạ lây bị đuổi, xa cha mẹ. 

Rắn quăng xuống sông bơi ngược, bơi xuôi vào tất cả các hang hốc giết chết tất cả 
thuồng luồng trên dòng sông Văn Mịch, xong rắn về từ biệt mẹ cha, hẹn cứ ba năm về 
thăm một lần rồi xuống sông đi theo dòng ra sông Kỳ Cùng. Từ đó người dân Văn Mịch 
không phải lo sợ thuồng luồng như trước nữa. 

Hai vợ chồng người đánh cá ngày càng già yếu. Vào một ngày nọ, ông bà qua đời 
cùng một lúc. Dân làng chôn ông ở cạnh cây đa Pác Cáp và dựng lên một cái đình gọi là 
Đình Ông, bà vợ được chôn cất bên kia sông và cũng lập một cái đình đối diện gọi là 
Đình Bà. 

Từ đó trở đi cứ năm nhuận vào ngày 4 tháng 4 âm lịch, rắn lại về Văn Mịch thăm bố 
mẹ và bà con hàng xóm. Biết ơn rắn đã trừ được thuồng luồng độc ác nên vào ngày 
tháng này bà con Văn Mịch lại tổ chức một lễ hội trọng thể để đón rắn về thăm. Đó là 
hội Bưa Lừa. 

                    (Theo Nguyễn Duy Bắc, Truyện cổ xứ Lạng, NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội,1998) 
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1. Viết đoạn văn (khoảng 5 ‒ 7 câu) thể hiện cảm nghĩ của em về nhân vật rắn trong
truyền thuyết trên.

2. Kể lại Sự tích hội Bưa Lừa trước lớp.

3. Lắng nghe, nhận xét nội dung kể, cách kể chuyện của bạn.

1. Tìm đọc một số truyền thuyết khác được lưu hành ở Lạng Sơn.

2. Viết đoạn văn (khoảng 10 – 12 câu) tóm tắt lại một truyền thuyết mà em thích.
Trao đổi về những cảm nhận, suy nghĩ của em khi đọc truyền thuyết đó.

● Truyền thuyết Lạng Sơn có hai nhóm tiêu biểu: nhóm truyền thuyết về các vị thần tự
nhiên (Ông Dài, ông Cộc; Sự tích lễ hội đình Vằng Khắc; Động Song Tiên và Giếng Tiên) và
nhóm truyền thuyết về anh hùng chống ngoại xâm (Tềnh Tổng, Ngõ Thề, Làng Lìu).

● Trong văn hoá dân gian, rắn là vật linh được nhân dân thờ với ý nghĩa là biểu tượng của vị
thần sông nước. Tại Lạng Sơn, tục thờ rắn có ở cộng đồng cư dân nông nghiệp sinh sống
dọc theo các con sông lớn: sông Kỳ Cùng, sông Bắc Giang,... để cầu mong mưa thuận gió
hoà, mùa màng bội thu.

Em có biết? 

1. Hãy liệt kê những sự việc chính của truyện Sự tích hội Bưa Lừa.
2. Truyện có nhắc đến những địa danh nào?
3. Tìm các chi tiết kì ảo trong truyện. Những chi tiết này có tác dụng gì?
4. Sự việc rắn tiêu diệt hết thuồng luồng trên sông Văn Mịch phản ánh hiện tượng
tự nhiên và ước mơ gì của nhân dân?
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Em hãy chia sẻ với bạn những điều đã biết về các thể loại của Lạng Sơn theo các gợi 

ý sau: 

– Kể tên những thể loại âm nhạc truyền thống ở Lạng Sơn mà em biết. Nêu những 
hiểu biết của em về các thể loại âm nhạc truyền thống đó. 

–  Em có thể hát một câu, một đoạn hoặc một bài thuộc các thể loại dân ca đó được không? 

 

1. Hát Sli  
Sli là lối hát giao duyên và là thể loại dân ca phổ biến của người Nùng Lạng Sơn. Sli 

thường được hát theo lối có tổ chức hoặc không có tổ chức trong những dịp mừng nhà 
mới, mừng sinh nhật, ngày tết, ngày hội đầu xuân,... Mỗi nhánh người Nùng có một loại 
Sli, người Nùng Cháo có Sli slình làng, người Nùng Phàn Slình có Sli sloong hào,...  

Nội dung lời ca Sli là những bài văn vần, mỗi câu bảy chữ, mỗi bài có từ một đến tám 
câu hoặc dài đến vài trăm câu. Đặc điểm của hát Sli là không cần có nhạc cụ đệm, không 
có vũ đạo kèm theo và hát bất cứ lúc nào, nơi nào, miễn là nơi đó có “đối tượng hát”. Đề 
tài của Sli bao gồm những hiện tượng tự nhiên như ngày, giờ, tháng, năm, mây, mưa, 
trăng, sao, cây cỏ, núi đồi, hay các sự kiện lịch sử, xã hội,... Với nội dung phong phú, đa 
dạng, Sli truyền tải những giá trị nhân văn, hướng thiện, thể hiện bản chất tốt đẹp và 
mang đậm bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc Nùng tỉnh Lạng Sơn. 

Sli của người Nùng Cháo sử dụng hai điệu hát chính, đó là điệu không lên giọng và 
điệu lên giọng. Điệu không lên giọng thường hát ở những bài mở đầu cuộc Sli, tính chất 
mềm mại, tình cảm,… Còn điệu Sli lên giọng nhanh hơn, sôi nổi hơn, giai điệu lên 
xuống có phần phức tạp hơn, thường hát vào giữa cuộc Sli. 

CÁC THỂ LOẠI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG  
CỦA LẠNG SƠN 2 

● Kể tên được một số thể loại dân ca truyền thống ở Lạng Sơn. 

● Nhận diện được một số thể loại âm nhạc truyền thống của các dân tộc Lạng Sơn 
qua hình ảnh, âm thanh và video clip. 

● Có ý thức tuyên truyền, gìn giữ và phát huy những thể loại âm nhạc truyền thống 
của Lạng Sơn. 

Sau chủ đề này, học  sinh sẽ: 
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Người Nùng Phàn Slình diễn xướng Sli theo hình thức hai giọng (hai bè) rất đặc biệt. 
Trong cuộc Sli, mỗi bên nam hoặc nữ phải hát hai người hoặc một tốp người. Sli của 
người Nùng Phàn Slình khoẻ khoắn, mạnh mẽ và sôi nổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sli có mặt ở 11/11 huyện, thành phố với 
khoảng 50 câu lạc bộ, tổ đội hát Sli. Trong đó có khoảng trên dưới 1 000 nghệ nhân, 
những người đam mê, yêu thích hát Sli tham gia sinh hoạt. Điều đó khẳng định tính hấp 
dẫn, độc đáo của hát Sli và thể hiện sự quan tâm, định hướng của cấp uỷ, chính quyền, 
nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá 
của tỉnh nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trình bày những hiểu biết của em về hát Sli. 

2. Nêu ý nghĩa của Sli trong đời sống người Nùng ở Lạng Sơn. 

Hình 1. Hát Sli  

Năm 2019, hát Sli của người Nùng tỉnh Lạng Sơn được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. 

Em có biết? 
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2. Hát Lượn 
Lượn là hình thức diễn xướng dân ca có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh 

thần người Tày. Nội dung chủ yếu trong các bài Lượn là nói lên những tâm tư, tình cảm, 
ca ngợi cuộc sống, ca ngợi lao động sản xuất, ca ngợi thiên nhiên và tình yêu đôi lứa. 
Lượn bao gồm ba loại: Lượn slương, Lượn cọi và Lượn nàng hai. Nếu như Lượn cọi và 
Lượn nàng hai có địa bàn chính ở phía tây Việt Bắc thì Lượn slương lưu hành ở địa bàn 
Lạng Sơn là chính. Vì thế, Lượn slương có khi còn được gọi là Lượn Lạng. 

  

 

 

 

 

Hình 2. Hát Lượn (Nguồn: thegioidisan.vn) 

 

 

 

 

 

 

 
Lượn slương (nghĩa là Lượn thương) sử dụng thơ thất ngôn tứ tuyệt (bảy chữ, bốn 

câu). Cuộc Lượn thường được tổ chức trong ngày hội Lồng tồng mùa xuân, hay vào 
những đêm trăng sáng, dịp nông nhàn. Vào cuộc lượn, sau những bài mời của chủ bản, 
chỉ có một đôi trai gái hát đối đáp với nhau, các bài hát đều nhập tâm hoặc ứng khẩu. 
Theo những tài liệu sưu tầm được, sơ bộ có thể chia Lượn slương làm ba phần: Lượn đi 
đường, Lượn sử và Lượn chúc mừng.  

Đúng như tên gọi, mục đích của cuộc Lượn slương chủ yếu là bộc bạch niềm 
thương, nỗi nhớ. Cách diễn xướng mang đậm màu sắc độc thoại. Đây là một trong 
những điểm khác biệt của diễn xướng Lượn slương với diễn xướng các thể loại dân ca 
giao duyên khác. Giai điệu Lượn slương vừa sâu lắng, trữ tình, vừa nhẹ nhàng, bay bổng, 
chắp cánh cho những lời ca tinh tế, gần gũi xao xuyến tâm hồn.  

 

 

 

 

Hình 2. Hát Lượn  

Theo nghĩa rộng, Lượn là diễn xướng dân ca của dân tộc Tày, gồm nhiều thể loại: Lượn 
Then, Lượn quan lang (hát đám cưới), Lượn phuổi pác (Phuổi pác) và Lượn phong slư 
(Phong slư). Theo nghĩa hẹp, Lượn là thể loại hát giao duyên của người Tày. Cả hai cách gọi 
đều có ý nghĩa riêng, song phổ biến là cách gọi Lượn theo nghĩa hẹp.   

Em có biết? 
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3. Hát Then   
Then là một loại hình diễn xướng nghi lễ mang tính tổng hợp các bộ môn nghệ 

thuật dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái miền núi phía bắc, 
trong đó có tỉnh Lạng Sơn. Then được hát lên vào những dịp trọng đại của làng xã hay 
của từng gia đình như vào dịp năm mới, nhà mới, con đầu lòng; Then còn được hát với 
mục đích giải hạn, trừ tà, chữa bệnh. Quanh năm bốn mùa xuân – hạ – thu – đông, người 
ta đều có thể hát then và làm lễ, đặc biệt là vào mùa xuân. Trong không khí linh thiêng, 
lời ca, điệu múa và âm nhạc hoà quyện rộn ràng, say đắm, cuốn hút người nghe, người xem.  

Về mặt nghi lễ, Then chứa đựng những tín ngưỡng, tôn giáo nguyên thuỷ như nghi 
lễ cầu an, cầu mùa, chữa bệnh. Về mặt nghệ thuật dân gian, Then được thể hiện sinh 
động bằng lời ca, tiếng nhạc, điệu múa dân gian hết sức phong phú và hấp dẫn.  

Những nhạc cụ và đạo cụ tiêu biểu dùng trong khi diễn xướng Then bao gồm: cây 
tính tẩu (hay tính then), chùm xóc nhạc. Ngoài ra, quạt giấy và khăn cũng thường được 
sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Hát Then 

Bên cạnh Then nghi lễ thì nghệ thuật hát Then – đàn tính ngày càng được quan tâm 
dàn dựng, biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, quần chúng. Nội 
dung của các bài Then mới tập trung phản ánh đời sống của xã hội trong giai đoạn mới, ca 
ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước,… qua đó, góp phần quan trọng vào việc 
gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hoá của đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn trong thời kì hội 
nhập và phát triển hiện nay.  

1. Có bao nhiêu thể loại Lượn trong đời sống văn hoá của người Tày? 

2. Nêu thời gian tổ chức và đặc điểm của Lượn slương. 
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4. Hát Páo dung 
Páo dung là diễn xướng dân gian của dân tộc Dao, là phương tiện để truyền tải 

những tâm tư, tình cảm và ước muốn của người Dao trong cuộc sống thường ngày. Páo 
dung thường được hát lên trong những ngày chợ phiên, ngày cưới, hay dịp lễ, tết, ngày 
hội của làng bản. Tương tự như lối hát Sli, Lượn của người Nùng, Tày thì Páo dung của 
người Dao phổ biến với lối hát đối đáp của tốp nam nữ thanh niên. 

Mỗi ngành Dao Lạng Sơn lại có một thể loại Páo dung riêng. Tuy nhiên, dù có khác 
nhau như thế nào thì Páo dung vẫn có đặc điểm chung trong tính chất âm nhạc, đó là 
mang đậm chất trữ tình, du dương, sử dụng nhiều luyến láy, nhiều từ phụ kéo dài như ư, 
ấy, a, ôi,… với nội dung định hướng giáo dục con người hiểu biết cội nguồn, gìn giữ và 
phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Then được biểu diễn vào dịp nào? 

2. Việc bảo tồn và phát huy hát Then trong đời sống văn hoá ngày nay ở tỉnh 
Lạng Sơn đã được thực hiện như thế nào? 

1. Người Dao hát Páo dung trong những dịp nào? 

2. Trình bày đặc điểm của hát Páo dung. 

Hình 4. Nghệ nhân truyền dạy hát Páo dung cho thế hệ trẻ 

Năm 2019, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức 
ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách Di sản văn 
hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Em có biết? 
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Hoạt động trải nghiệm: Tìm hiểu một số thể loại âm nhạc truyền thống của tỉnh 
Lạng Sơn 

– Nghe thầy, cô giáo phổ biến nội dung và yêu cầu, nhiệm vụ của học sinh trong buổi trải   
nghiệm tìm hiểu một số thể loại âm nhạc truyền thống của Lạng Sơn. 

– Xây dựng kế hoạch trải nghiệm. 

Gợi ý xây dựng kế hoạch: 

 

KẾ HOẠCH 

Tìm hiểu một số thể loại âm nhạc truyền thống của tỉnh Lạng Sơn 

1. Mục đích, yêu cầu:… 

2. Địa điểm trải nghiệm: … 

3. Thời gian: … 

4. Phương tiện đi lại: … 

5. Nội dung chương trình trải nghiệm  

Tham quan, tìm hiểu tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Hội Bảo tồn 
dân ca tỉnh Lạng Sơn, các câu lạc bộ đàn hát dân ca ở địa phương hoặc gặp gỡ các nghệ 
nhân, nghệ sĩ tiêu biểu,… Nội dung bao gồm: 

– Các nghệ sĩ, nghệ nhân trao đổi chia sẻ về một số thể loại âm nhạc truyền thống 
của tỉnh Lạng Sơn. 

– Nghe và xem các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn. 

– Học một đoạn hoặc một bài thuộc các thể loại âm nhạc truyền thống của tỉnh 
Lạng Sơn do các nghệ sĩ, nghệ nhân truyền dạy. 

6. Phân công nhiệm vụ 

– Phân công những nội dung cần chuẩn bị trước khi đi trải nghiệm. 

– Phân công những nội dung cần thực hiện sau khi đi trải nghiệm. 

 
 

 Em hãy sưu tầm và tập thể hiện một số bài hát dân ca của địa phương nơi em 
sinh sống. 
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Em hãy cho biết: 

− Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay có những dân tộc nào đang sinh sống? 

− Em đã được thấy trang phục truyền thống của những dân tộc nào? Hãy chia sẻ 
cùng các bạn trong lớp. 

  
 

Lạng Sơn, miền địa đầu Tổ quốc là nơi cư trú của các dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Dao, 

Sán Chay, Hoa, Mông,... Mỗi dân tộc đều có trang phục truyền thống của riêng mình. 

Trang phục truyền thống là một trong những “dấu hiệu” quan trọng để nhận biết các dân 
tộc khác nhau.  

 

 

 

● Nhận biết được trang phục truyền thống của một số dân tộc ở Lạng Sơn (Tày, 
Nùng, Dao, Mông,...) qua kiểu dáng, hoa văn, màu sắc,… trên trang phục của các 
dân tộc đó. 

● Giới thiệu được về trang phục truyền thống của dân tộc em hoặc một dân tộc 
thiểu số khác ở địa phương em. 

● Cảm nhận được vẻ đẹp của trang phục dân tộc, có ý thức trân trọng, gìn giữ và 
phát huy trang phục truyền thống của tỉnh bằng những việc làm phù hợp. 

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 

TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG 
CÁC DÂN TỘC LẠNG SƠN 3 
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1. Trang phục dân tộc Tày  
Trang phục truyền thống của dân tộc Tày mang 

vẻ đẹp thuần khiết, bình dị và sâu lắng. 

Thường ngày, nam giới mặc áo chàm ngắn, mở 
cúc, cài khuy vải. Áo có cổ tròn dựng đứng với hai 
hoặc bốn túi ở phía trước. Quần là loại đũng chéo, 
ống rộng, dài tới mắt cá chân. Vào các dịp lễ, tết, 
hội hè, họ thường mặc áo dài quá gối, cài khuy về 
bên phải hoặc mặc áo the đen, quần trắng giống 
người Kinh, đầu quấn khăn chàm đen.   

 

 

 

 

Phụ nữ Tày mặc áo dài quá gối, có cổ đứng thấp, cài khuy vải chéo sang nách phải. 
Thân và tay áo may vừa vặn, tôn đường nét hình thể của người phụ nữ. Khi mặc, họ 
dùng thắt lưng quấn ngang eo, thắt mối ở phía sau. Quần có kiểu dáng giống quần nam 
nhưng ống hẹp hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phụ nữ Tày đội khăn vuông gập chéo. Những chiếc vòng cổ, vòng tay, vòng chân và 

dây xà tích bạc có màu trắng sáng nổi bật trên nền chàm đen khiến cho bộ trang phục 
của họ thêm đẹp và sinh động. Trước đây, nam, nữ thường đội nón chóp làm bằng nan 
tre, lá cọ, chân đi giày vải. 

Hình 1. Trang phục nam dân tộc Tày 

Hình 2. Trang phục nữ dân tộc Tày 

 Vải bông nhuộm chàm là nguyên 
liệu dùng để cắt may trang phục của hầu 
hết các dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn. 
Trước đây, phụ nữ Tày, Nùng, Dao, Sán 
Chay thường tự trồng bông, dệt vải, cắt 
may quần áo cho các thành viên trong 
gia đình. Trang phục dân tộc thể hiện 
đức tính cần cù, bàn tay khéo léo và 
thẩm mĩ tinh tế của đồng bào các dân 
tộc tỉnh Lạng Sơn. 

Em có biết? 
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2. Trang phục dân tộc Nùng 
Người Nùng ở Lạng Sơn gồm có ba nhóm: Nùng Inh, Nùng Phàn Slình và Nùng  

Cháo. Trang phục của các nhóm Nùng vừa mang nét chung của dân tộc mình, vừa 
mang những nét riêng của từng nhóm. 

Áo Nùng nam có kiểu dáng giống như áo Tày nhưng ngắn và ôm khít vào thân, tạo 
đường nét khoẻ khoắn. Hai bên tà áo thường đính các tua chỉ màu xanh, đỏ. Quần của 
họ ngắn, đũng và ống rất rộng. Cạp may ghép bằng vải mộc trắng hoặc vải chàm, cao 
khoảng một gang tay, khi mặc buộc mối ở phía trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áo của phụ nữ Nùng gồm có hai loại: áo ngắn và áo dài. Đặc điểm chung của trang 
phục nữ Nùng là cổ áo thường may liền với nẹp, xuôi về nách phải, cài khuy vải. Tay áo 
rộng, ở cổ tay đáp vải màu sẫm hơn hoặc trang trí các đường viền bằng vải màu. Quần 
nữ gần giống với quần nam nhưng cạp ngắn hơn, được may bằng vải cùng màu.  

Đa phần phụ nữ Nùng Phàn Slinh mặc áo cổ tròn, thân ngắn, phía dưới xoè rộng. Tà 
áo có các tua chỉ màu. Họ đội khăn đốm trắng hoặc khăn thổ cẩm tự dệt.          

1. Trang phục truyền thống nam dân tộc Tày ở Lạng Sơn có đặc điểm gì? 

2. Qua nội dung trong mục 1 và quan sát hình 2, em hãy chỉ ra một số đặc điểm 
chính về kiểu dáng, màu sắc trên trang phục nữ dân tộc Tày. Khi mặc trang phục 
dân tộc, phụ nữ Tày thường sử dụng các loại trang sức, phụ kiện nào? 
 

Hình 3. Trang phục nam, nữ dân tộc Nùng Phàn Slình, huyện Cao Lộc  
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Trang phục của người Nùng Cháo và một 
nhóm nhỏ Nùng Phàn Slình gần giống 
trang phục phụ nữ Tày nhưng thân và 
tay áo rộng hơn. Phụ nữ Nùng Inh mặc 
trang phục tương tự nhưng áo chỉ dài 
quá mông một chút.  

     

 

 

Khi mặc trang phục truyền thống, phụ nữ Nùng thường dùng các đồ trang sức 
như: vòng cổ, vòng tay, vòng chân, hoa tai, xà tích, trâm cài tóc,… Vai đeo túi vải 
chàm hoặc túi thêu. 

 

 

 

 

 

 

1. Em hãy cho biết đặc điểm chung của trang phục nữ dân tộc Nùng. 

2. Dựa vào thông tin và quan sát hình 2, 5, em hãy cho biết áo dài của phụ nữ Nùng 
có điểm gì giống và khác so với áo dài của phụ nữ Tày. 

Hình 4. Trang phục nữ dân tộc Nùng Inh 

 Xuất phát từ nhu cầu may trang phục 
dân tộc mà nghề trồng bông, dệt vải của 
người Nùng trước đây rất phát triển. Từ 
nền trang phục truyền thống, người Nùng 
đã sáng tạo nên những bộ trang phục có 
chất liệu, hoa văn trang trí rất phong 
phú, đa dạng để sử dụng trong đời sống 
hiện nay. 

Em có biết? 

Hình 5. Nữ dân tộc Nùng Phàn Slình trong 
trang phục áo dài 
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3. Trang phục dân tộc Dao  
Người Dao ở Lạng Sơn gồm bốn nhóm khác nhau. Trang phục được cắt may, thêu 

thùa rất công phu. Các hoạ tiết hoa văn độc đáo, tinh xảo, có màu sắc rực rỡ nổi bật trên 
nền chàm đen.  

Trang phục nam dân tộc Dao có kiểu dáng gần giống nam dân tộc Tày, Nùng, nhưng 
áo của người Dao Lô Gang lại có thêm nhiều hoạ tiết hoa văn trang trí ở cổ, túi và lưng. 
Họ đội khăn vải chàm, dây buộc và hai đầu khăn thêu hoa văn rất tỉ mỉ. Quần có đũng 
thấp, ống và cạp đều rộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ nữ Dao mặc áo chàm bốn thân dài gần đến gối, cổ liền với nẹp áo. Khi mặc 
thường bắt chéo hai thân trước lại và dùng thắt lưng để buộc. Đi liền với áo là chiếc yếm 
may bằng vải hoa hoặc vải chàm thêu hoa văn, đính các ngôi sao bạc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 7. Trang phục nữ dân tộc Dao Đỏ 

 
Hình 8.  Trang phục nữ  dân tộc Dao Coóc Mùn 

 

Hình 6. Hoa văn trên trang phục nam, nữ dân tộc Dao Lô Giang vùng núi Mẫu Sơn 
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Hoa văn trên áo thường tập trung ở cổ, vạt, lưng áo và cổ tay,... Áo nữ Dao Đỏ bao 
giờ cũng đính những quả bông màu đỏ rực ở trước ngực. Quần thêu hoa văn ở ống 
hoặc gấu. Riêng người Dao Thanh Y lại mặc quần cộc. Phụ nữ Dao thường đội khăn 
hoặc mũ vải.  

Hoa văn trên trang phục của người Dao gồm các hình hình học, chữ thập ngoặc cây 
thông, hoa lá, con chim, con chó cách điệu,... Họ dùng rất nhiều hạt cườm có màu sắc 
sặc sỡ kết thành dây, trang trí ở cổ, ngang eo lưng, mũ và tà áo,…  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong các dịp lễ, tết, hội hè, người Dao đeo rất nhiều đồ trang sức bằng bạc trắng 
như: khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn,... Lưng thường khoác một chiếc túi lưới đen.  

 

 

 

1. Em hãy nêu những đặc điểm chung của chiếc áo truyền thống phụ nữ dân tộc Dao. 
2. Quan sát các hình và khai thác thông tin trong mục 3, hãy kể tên một số hoa văn 
trang trí trên trang phục của nam, nữ dân tộc Dao. 
3. Nêu nhận xét của em về trang phục của các nhóm Dao ở Lạng Sơn? 

Người Dao thường sử dụng kĩ thuật thêu ở mặt trái để hoa văn nổi trên mặt phải. Họ 
thêu theo trí nhớ mà không cần kẻ hay vẽ mẫu sẵn. Ngày nay, trang phục của dân tộc Dao 
có nhiều nét mới. Họ thường thêu bằng len thay cho chỉ màu. Hoa văn trang trí rộng khắp 
khắp các chi tiết của quần áo, trông rất rực rỡ và sống động. 

Em có biết? 

Hình 9.  Hoa văn hình cây thông trên lưng áo nữ  dân tộc Dao 
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4. Trang phục dân tộc Mông Đen 
Người Mông Đen ở Lạng Sơn có số lượng ít, cư trú ở một số xã vùng cao trong tỉnh. 

Trang phục của họ rất độc đáo và ấn tượng. 

 Trang phục nam giới Mông Đen có nhiều nét giống trang phục nam dân tộc Tày 
nhưng áo của họ có cổ bẻ kiểu cổ lá sen mà không dựng đứng. Vào các dịp lễ, tết, cưới 
hỏi, họ đội khăn vải bằng cách chít quanh đầu. 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
        Hình 10. Trang phục nam dân tộc  
        Mông Đen, huyện Tràng Định 

 

g 

 

Phụ nữ Mông Đen mặc áo tứ thân ngắn xẻ 
ngực, xẻ tà, may vừa vặn. Áo không đơm cúc mà 
có hai nẹp liền với cổ kéo dài đến hết thân. Ở 
yếm, cổ áo, nẹp, tà áo, tay áo được thêu hoa văn 
kết hợp ghép vải tạo nên màu sắc rất hài hoà, 
nền nã. 

Váy của phụ nữ Mông Đen được may bằng vải 
lanh đen, có hình nón cụt, xếp nhiều nếp xoè 
rộng. Do váy chỉ ngắn đến đầu gối nên khi mặc 
bao giờ bắp chân cũng quấn xà cạp. Họ đội khăn 
màu chàm đen, quấn nhiều lớp tạo thành vành 
cao trên đầu. 

      
        Hình 11. Trang phục nữ dân tộc  
              Mông Đen, huyện Tràng Định 
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Đồ trang sức phụ nữ Mông Đen 
thường dùng khi mặc trang phục dân 
tộc là vòng cổ, vòng tay bạc; hoa tai 
bằng nhôm có hình lưỡi liềm, dấu hỏi 
hay xoắn ốc,... Mỗi khi bước đi, cùng với 
nếp váy xoè rộng, đồ trang sức đung 
đưa, kêu lanh canh làm cho bộ trang 
phục thêm duyên dáng, sinh động. 

 

 

 

 

 

 
1. Hãy đánh dấu x vào ô thích hợp thể hiện thành phần của một bộ trang phục dân 

tộc (nữ) theo bảng gợi ý sau: 

 
      Trang   phục 

 
Dân tộc 

Quần Áo Yếm Thắt lưng Xà cạp Khăn/mũ 

Tày ? ? ? ? ? ? 

Nùng ? ? ? ? ? ? 

Dao ? ? ? ? ? ? 

Mông ? ? ? ? ? ? 

2. Từ cách miêu tả trang phục của dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông Đen trong bài học, 
em hãy giới thiệu bộ trang phục truyền thống của dân tộc em hoặc một dân tộc 
thiểu số khác ở địa phương mà em biết. 

 

 

 Là học sinh, em cần làm gì để góp phần gìn giữ, phát huy trang phục truyền 
thống của địa phương mình? 

Dân tộc Mông ở Lạng Sơn gồm hai 
nhánh: một nhánh phụ nữ mặc váy lanh 
đen, còn nhánh kia phụ nữa mặc váy lanh 
trắng. Do vậy có tên gọi là Mông Đen và 
Mông Trắng. Trang phục của họ có kiểu 
dáng cơ bản giống nhau, chỉ khác về màu 
sắc và hoa văn trang trí. 

Em có biết? 

1. Em hãy cho biết, chiếc áo nam dân tộc Mông Đen có chi tiết nào khác biệt so với 
áo của nam dân tộc Tày, Nùng. 

2. Đọc nội dung và quan sát hình 11, hãy nêu đặc điểm bộ trang phục nữ dân tộc 
Mông Đen ở Lạng Sơn quê hương em. 
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Quan sát hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Trò chơi dân gian của các dân tộc Lạng Sơn 

Đây là hình ảnh của trò chơi nào? Em đã từng tham gia trò chơi này chưa? Hãy chia 
sẻ những hiểu biết của em về trò chơi này. 

TRÒ CHƠI DÂN GIAN  
CÁC DÂN TỘC LẠNG SƠN  4 

● Nhận biết được một số trò chơi dân gian của các dân tộc Lạng Sơn. 

● Kể tên và giới thiệu được một số trò chơi dân gian của các dân tộc Lạng Sơn. 

● Có thể thực hành một hoặc một số trò chơi dân gian của các dân tộc Lạng Sơn. 

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 
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Các trò chơi dân gian ở Lạng Sơn rất phong phú như: tung còn (thọt còn), đánh yến 

(tức yến), đi cà kheo (pây mạ điếng), nhảy bao (thiếu pao), kéo co (xẻ thoi), đánh cờ (tức 

cờ, tức kì), đánh khăng (tức khăng), đánh sảng (tức sáng), đánh đáo (tức lọ), chơi ô ăn 
quan (tức chẹt khum, tức chét nà), chơi chắt (tức chét), chơi chuyền (tức thẻ, tức phe), trốn 

tìm (pây thắp, pây đỏ),... Tham gia các trò chơi dân gian giúp cho con người sảng khoái 

về tinh thần, tăng cường sức khoẻ, sự nhanh nhẹn, linh hoạt, sáng tạo trí óc và rèn luyện 
lòng kiên nhẫn, trí thông minh. 

1. Trò chơi tung còn 

Tung còn là một trong những trò chơi đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở 

Lạng Sơn. Tung còn thường diễn ra trong lễ hội lồng tồng (xuống đồng) – lễ hội truyền 

thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch hằng 
năm với mong ước cầu một năm mới mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu. 

Chuẩn bị: Ở giữa thửa ruộng lớn được chọn làm địa điểm lễ hội, người ta dựng một 
cây mai thẳng, cao khoảng 15 – 

20 m làm cây còn. Trên phần 
ngọn của cây còn có một vòng 

tròn gọi là phỏng còn, ở hai bên 
vòng tròn được dán giấy đỏ, một 

bên viết chữ "Nhật", một bên viết 

chữ "Nguyệt". Cây còn được chôn 
sâu xuống đất khoảng 50 – 60 

cm. Đồng bào làm quả còn bằng 
vải, trong đó có hạt bông, hạt 

thóc. Dây còn được làm bằng vải 
dài khoảng 50 – 60 cm, được khâu 

nối với quả còn. Xung quanh quả 
còn và dây còn, người ta khâu thêm những dây vải ngũ sắc dài khoảng 6 – 7 cm...  

Cách chơi: Mở đầu cuộc chơi, Pú Mo (thầy cúng – người đại diện cho dân làng thực 
hiện các nghi lễ trong lễ hội) ra chỗ cây còn, cầm quả còn khấn vái cầu yên cho bản 
làng, cầu lộc cho mọi người, cầu mùa cho mọi nơi... Sau phần nghi lễ, Pú Mo tung quả 

còn lên cao để mọi người tranh cướp mở màn cho cuộc chơi. Sau đó, các quả khác còn 
khác mới được tung lên, gia đình nào cũng mong cho người nhà mình ném thủng 

phỏng còn để cầu may.  

Hình 2. Trò chơi tung còn 
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Cuộc chơi kéo dài cho tới khi quả còn xuyên qua phỏng còn. Nếu tung đến cuối 

ngày mà phỏng còn không bị thủng thì Pú Mo phải cầm đá ném cho thủng. Theo quan 

niệm của đồng bào, phải làm như vậy thì năm mới vụ mùa sẽ bội thu. 

Sau khi kết thúc, Pú Mo dùng dao rạch quả còn và ban phát những hạt giống (hạt 

thóc và hạt bông) cho mọi người với quan niệm những hạt giống này là hạt giống 
thiêng sẽ đâm chồi nảy lộc tốt hơn những hạt giống khác và ai cũng vui vẻ đón nhận 

những hạt giống thiêng với niềm hi vọng vụ mùa sắp tới sẽ được bội thu, con người gặp 
nhiều may mắn, bản làng no ấm, hạnh phúc. 

Ý nghĩa: Trò chơi tung còn vừa mang tính văn hoá lại vừa mang tính thể thao, rèn 
luyện sự khéo léo; vừa sảng khoái tinh thần, vừa được giao lưu, vui vẻ. Vì vậy, đây là trò 
chơi không chỉ thu hút nam nữ thanh niên mà thu hút đông đảo người dân mọi lứa tuổi 

tham gia.  

  

 

 

 

 

2. Trò chơi nhảy bao 

Nhảy bao là một trò chơi dân gian rất được yêu thích trong các hoạt động tập thể tại 

trường học hoặc trong các đợt tổ chức lễ hội, hoạt động tập thể khác ở các địa phương 

tại Việt Nam nói chung và Lạng Sơn nói riêng. 

Chuẩn bị: Đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn trước đây thường dùng vải chàm cắt, may 
thành bao cao 70 cm, rộng 50 cm. Ba mặt khâu vào với nhau, phần trên tạo thành 

miệng. Khi chơi, người ta cho hai chân vào trong bao để nhảy theo chiều dài nhất định 
theo quy định của ban tổ chức. Để tổ chức được trò chơi nhảy bao, yêu cầu mặt sân phải 

bằng phẳng, thường được tổ chức ở trên một bãi đất rộng, người ta quy định cự li 
nhảy từ 30 – 40 m. Trên mặt bao được đánh các số thứ tự gắn với người dự thi. 

 

 

 

 

 

1. Trò chơi tung còn thường được gắn liền với lễ hội nào của đồng bào dân tộc 
Tày, Nùng? 

2. Quan sát hình 2 và đọc thông tin trong mục 1, hãy nêu cách chơi trò chơi tung còn.  
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Cách chơi: Nếu trò chơi nhảy bao được tổ chức tại lễ hội thì Ban tổ chức lễ hội cử ra 
một tổ trọng tài làm nhiệm vụ sắp xếp vận động viên ghi danh sách, bốc thăm lấy số 
thứ tự của từng người. Tổ trọng tài xác định đích và vạch xuất phát, sau đó gọi từng vận 
động viên vào vị trí. Các vận động viên cho hai chân vào trong bao sẵn, khi có lệnh 
nhảy, họ dùng hai tay cầm miệng bao và co chân nhảy, ai đến trước là người thắng cuộc. 

Ý nghĩa: Nhảy bao là một trò chơi rất vui nhộn, thu hút nhiều người ở nhiều lứa tuổi 
tham gia. Trò chơi thể hiện sự nhanh nhẹn của người tham gia và giúp tăng cường 
sức khoẻ. 

 

 

 

 

3. Trò chơi ô ăn quan 

Ô ăn quan là một trò chơi dân gian quen thuộc, hấp dẫn, gắn liền với tuổi thơ của 
hầu hết các trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ em các dân tộc Lạng Sơn nói riêng. Đây là 
trò chơi có tính chất chiến thuật, thường dành cho hai người chơi và có thể sử dụng 
các vật liệu đa dạng, dễ tìm để chuẩn bị cho trò chơi (sỏi, gạch, đá, hạt,…).  

Hình 3. Trò chơi nhảy bao 

1. Trò chơi nhảy bao thường được tổ chức vào những dịp nào? 

2. Từ nội dung mục 2 và quan sát hình 3, hãy cho biết trò chơi nhảy bao diễn ra như 
thế nào? 
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Chuẩn bị: Sân chơi trò ô ăn quan thường là một bãi đất nhỏ, người ta dùng que vẽ 
thành hình bầu dục, có một đường kẻ chia đôi ở giữa, phía trong kẻ thành các ô gồm 10 
ô nhỏ và hai ô to ở hai đầu, ô nhỏ gọi là ruộng quân, ô to gọi là ruộng quan.  

Cách chơi: Người chơi ngồi về phía ruộng của mình, mỗi người có một ô ruộng 
quan và 5 ô ruộng quân. Người thực hiện lượt đi đầu tiên thường được xác định bằng 
cách oẳn tù tì hoặc thỏa thuận. Người chơi đầu tiên cầm lên 5 quân trong bất kì ô ruộng 
quân nào trong 5 ô ở phía mình, rồi rải lần lượt từng quân vào các ô bên cạnh, mỗi ô là 
một quân, bắt đầu ngược hay xuôi tuỳ vào người chơi. Khi rải hết quân cuối cùng, tuỳ 
tình huống mà người chơi sẽ phải xử lí theo các cách sau: 

 Nếu liền sau đó là ô có chứa quân thì tiếp tục dùng tất cả số quân đó để rải tiếp theo 
chiều đã chọn; nếu ô đó là ô quan thì chỉ được phép lấy 1 quân để rải. 

  Nếu liền sau đó là một ô trống (không phân biệt ô quan hay ô quân) rồi đến một ô 
có chứa quân thì người chơi sẽ được ăn (nhận về) tất cả số quân trong ô đó. Số quân 
bị ăn sẽ được loại ra khỏi bàn chơi để người chơi tính điểm khi kết thúc.   

  Nếu liền sau ô có quân đã bị ăn lại là một ô trống rồi đến một ô có quân nữa thì 
người chơi có quyền ăn tiếp cả quân ở ô này. 

  Nếu liền sau đó là ô quan không có quân  hoặc hai ô trống trở lên thì người chơi bị 
mất lượt và quyền đi tiếp thuộc về đối phương. 

Trò chơi sẽ kết thúc khi quan của hai bên đều bị ăn mất. Trường hợp hai ô quan đã 
bị ăn hết nhưng vẫn còn quân thì quân trong những ruộng quân phía bên nào là thuộc 
về người chơi bên ấy. Người thắng cuộc là người có tổng số quân quy đổi nhiều hơn 
(mỗi quan quy đổi bằng 10 quân).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4. Trò chơi ô ăn quan 
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Ý nghĩa: Ô ăn quan là trò chơi dân gian giúp chúng ta rèn luyện khả năng suy nghĩ 
logic, tính kiên trì, tính toán nhanh nên được cả trẻ nhỏ và người lớn yêu thích. 

 

 
 

 

 

1. Lập bảng thống kê về một số trò chơi dân gian ở Lạng Sơn theo gợi ý sau: 

 

Tên trò chơi Chuẩn bị Cách chơi Ý nghĩa của trò chơi 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

… ? ? ? 

 

 2. Các trò chơi được tổ chức ở địa phương em có sự khác biệt so với nội dung bài 
học ở trên không? Hãy kể về sự khác biệt đó (nếu có).  

 

 
 Em hãy lựa chọn một hoặc một số trò chơi dân gian có trong bài học để tổ chức 

cho các bạn cùng lớp tham gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Để chơi trò ô ăn quan chúng ta cần chuẩn bị như thế nào? 

2. Khai thác thông tin mục 3 và quan sát hình 4, hãy cho biết trò chơi ô ăn quan được 
chơi như thế nào? 
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Thời nguyên thuỷ là thời kì đầu 
tiên của lịch sử loài người. Trong 
buổi bình minh đó, Lạng Sơn có 
phải là một trong những nơi sinh 
sống của người nguyên thuỷ 
không? Chủ đề này sẽ giúp các em 
trả lời câu hỏi đó và khám phá lịch 
sử lâu đời của vùng đất Lạng Sơn. 

 

 

 

 

1. Lạng Sơn thời kì nguyên thuỷ 
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Với địa hình có 

nhiều hang động, mái đá, Lạng Sơn là một trong những nơi cư trú đầu tiên của người 
nguyên thuỷ trên đất nước ta. 

Hình 1. Di chỉ khảo cổ Thẩm Khuyên, xã Tân Văn, 
 huyện Bình Gia 

VÙNG ĐẤT LẠNG SƠN  
TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN THẾ KỈ X  5 

● Kể được những địa danh tìm thấy dấu tích thời nguyên thuỷ trên vùng đất 
Lạng Sơn.  

● Nêu được một số nét về đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên 
thủy ở Lạng Sơn. 

● Nêu được nét khái lược về vùng đất Lạng Sơn thời Văn Lang – Âu Lạc và đóng 
góp của nhân dân Lạng Sơn trong thời kì chống Bắc thuộc. 

● Tự hào về lịch sử lâu đời và truyền thống quê hương, có ý thức lao động xây 
dựng quê hương xứ Lạng giàu đẹp. 

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 
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Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều di chỉ khảo cổ như: Cốc Mười (xã Chí Minh, 
huyện Tràng Định), Pác Đây (xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng), Kéo Lèng (xã Tô Hiệu, 
huyện Bình Gia), Phai Vệ (phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn), Phia Điểm (xã Yên 
Trạch, huyện Cao Lộc), hang Dơi (xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn), Ngườm Sâu (xã Gia Lộc, 
huyện Chi Lăng), Mai Pha (xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn),… Đặc biệt, tại di chỉ Thẩm 
Khuyên (xã Tân Văn, huyện Bình Gia) các nhà khảo cổ đã tìm thấy hoá thạch răng của 
Người tối cổ có niên đại cách ngày nay khoảng 475 000 năm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3. Răng tê giác một sừng tìm thấy ở di chỉ Cốc Mười 

Hình 2. Hoá thạch răng  của Người tối cổ  
tìm thấy ở  di chỉ Thẩm Khuyên năm 1965 

Cụm di chỉ hang 
Thẩm Khuyên, Thẩm 
Hai có tổng diện tích 
khoảng 22 380m2. Tại 
đây, các nhà nghiên 
cứu, đã phát hiện nhiều 
di vật như răng đười 
ươi, bộ ăn thịt (họ mèo, 
họ gấu,…), bộ có vòi 
(họ voi cổ, họ voi),... 

Em có biết? 
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Các di vật đá tiêu biểu ở Lạng Sơn gắn liền với văn hoá Bắc Sơn (niên đại 11 000 − 6 000 
năm cách ngày này) và văn hoá Mai Pha (niên đại 4 000 – 3 000 năm cách ngày nay). Trải 
qua quá trình lao động, chủ nhân của văn hoá Bắc Sơn đã sáng tạo nên nhiều công cụ 
đặc sắc như rìu mài lưỡi, “dấu Bắc Sơn”, bàn mài, hòn ghè,… 

 

Rìu mài lưỡi (còn gọi là rìu Bắc Sơn) –  
một trong những loại rìu đá mài sớm 
nhất thế giới. Rìu có hình chữ nhật, 
chiều ngang hẹp. Người Bắc Sơn chọn 
một hòn cuội phù hợp, ghè đẽo cho cân 
xứng, sau đó đem mài ở lưỡi. Rìu được 
dùng để đào đất, cắt, chặt,…     

 

 

 

 

Hình 4. Lược đồ một số địa danh tìm thấy dấu tích thời nguyên thuỷ  ở Lạng Sơn  

Hình 5. Rìu mài lưỡi Bắc Sơn 
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Tại di chỉ Mai Pha, các công cụ lao động bằng đá được tìm thấy rất phong phú và chế 
tác đẹp như rìu có vai, rìu, bôn tứ giác, cưa, bàn đập, bàn mài, chày nghiền,… Đặc biệt, 
đồ gốm Mai Pha có nhiều nét riêng biệt, phổ biến là loại gốm cứng, chắc mịn, có màu 
đỏ gạch. Hoa văn trên gốm rất đẹp và độc đáo, bao gồm các mô típ: văn thừng, khắc 
vạch hình hình học, hình hoa thị kết hợp trổ lỗ,… 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ ở Lạng Sơn khá phong phú, 
đa dạng. Cư dân Bắc Sơn, Mai Pha đã sống định cư lâu dài trong các hang động, mái đá 
gần nguồn nước, hợp thành các thị tộc, bộ lạc, lấy săn bắn, hái lượm làm nguồn sống 
chính. Ngoài ra họ còn biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả,…  

Cư dân Bắc Sơn, Mai Pha đã biết làm các đồ trang sức bằng đá (vòng tay, khuyên 
tai,...) hoặc tạo các xâu chuỗi bằng vỏ ốc để đeo,... Họ còn biết sử dụng phẩm để tô màu 
như thổ hoàng(1) để bôi vào công cụ hoặc xương người khi chôn. 

                                                           
(1)Thổ hoàng: loại đất son, có màu đỏ. Người nguyên thuỷ thường dùng để vẽ trên vách đá, tô màu trên 
gốm hoặc vẽ lên người. 

 

Hình 6. “Dấu Bắc Sơn” 

Hình 7. Đồ gốm trang trí văn thừng 
 ở di chỉ Mai Pha 

Hình 8.  Đồ gốm trang trí hình hoa thị  
kết hợp trổ lỗ ở di chỉ Mai Pha 

“Dấu Bắc Sơn" là một 
loại bàn mài được chế tác 
từ cuội thỏi. Ngày nay, các 
nhà khảo cổ cho rằng 
“dấu Bắc Sơn” là một loại 
bàn mài để mài các công 
cụ có kích thước nhỏ, 
cũng có ý kiến cho rằng 
đó là một dạng tiền tệ để 
trao đổi. 

Em có biết? 
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2. Lạng Sơn thời Văn Lang – Âu Lạc 

Thế kỉ VII TCN, Nhà nước Văn Lang được thành lập, cả nước chia thành 15 bộ, 
Lạng Sơn ngày nay thuộc bộ Lục Hải lúc bấy giờ. Khi ấy, nơi đây là một vùng rừng núi 
rậm rạp, cư dân rất thưa thớt, chưa có đường giao thông thuận tiện qua lại hoặc nối 
Lạng Sơn với vùng đồng bằng sông Hồng. 

 

 

 

 

 
Tại Lạng Sơn, đã phát hiện được một số đồ đồng thuộc văn hoá Đông Sơn. Tiêu biểu là 
trống đồng tìm ở: Na Dương (Lộc Bình), rìu xoè cân tìm thấy ở nhiều nơi như: Đồng Lầy 
(Bình Gia), Đồng Ý (Bắc Sơn), Lâm Sơn (Chi Lăng), Đồng Tân (Hữu Lũng),... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dựa vào nội dung và lược đồ hình 4, hãy kể tên một số địa danh tìm thấy dấu tích 
thời nguyên thuỷ ở tỉnh Lạng Sơn. 

2. Khai thác hình 5, 6, 7, 8 và thông tin trong mục 1, em hãy nêu những nét chính về 

đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ ở Lạng Sơn. 

Hình 9. Rìu xoè cân Hình 10. Rìu lưỡi xéo  

 Tư liệu 1. Hải Dương xưa là bộ Dương Tuyền; Lạng Sơn xưa là bộ Lục Hải; Thái 
Nguyên, Cao Bằng xưa là bộ Vũ Định nội ngoại. 

(Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Tập 1, 

 NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr. 71) 
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3. Lạng Sơn thời Bắc thuộc 
Năm 179 TCN, nước Âu Lạc bị Triệu Đà thôn tính, nước ta rơi vào thời kì đô hộ kéo 

dài hơn 1 000 năm của phong kiến phương Bắc. Tên gọi vùng đất Lạng Sơn thời kì này 
cũng bị thay đổi qua các triều đại phương Bắc cai trị. 

 

 

 

 

 

Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tích cực tham gia các cuộc 
đấu tranh chống phong kiến phương Bắc, giành lại nền độc lập. 

Hình 11. Trống đồng Na Dương 

 Tư liệu 3. Lạng Sơn đời cổ là đất Lạc Long, thời Tần là quận Nam Hải, Hán thuộc 
quận Giao Chỉ. Đường đổi là Giao Châu. 

(Theo Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Tập 1,  

NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr.182) 

 Tư liệu 2. Năm 1970, tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đã phát hiện một chiếc 
trống đồng cổ. Các nhà khoa học đặt tên cho trống là trống Na Dương. Hình dáng 
trống Na Dương mang những đặc trưng của trống đồng thời kì văn hoá Đông Sơn 
với hình dáng hài hoà, cân đối, hoa văn trên mặt trống tinh tế, đa dạng như hình 
ngôi sao 13 cánh, hình chim Lạc, hình người trang sức lông chim cách điệu,… 

(Nguồn: baotanglangson.vn) 

1. Khai thác nội dung mục 2 và tư liệu 1, em hãy nêu một số thông tin về vùng đất 
Lạng Sơn thời Văn Lang – Âu Lạc.  
2. Theo em, việc tìm thấy nhiều công cụ rìu đồng ở Lạng Sơn nói lên điều gì? 
3. Khai thác tư liệu 2 và quan sát hình 11 cho em biết điều gì về đời sống tinh thần 
của cư dân Lạng Sơn thời Văn Lang – Âu Lạc. 
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Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 mở ra kỉ nguyên độc lập tự chủ của dân tộc. Cùng 
với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn bước vào thời kì mới – thời kì 
phong kiến độc lập thống nhất. 

1. Lập bảng thống kê một số địa điểm tìm thấy dấu tích thời nguyên thủy ở Lạng Sơn
theo gợi ý sau:

TT  Tên huyện  Địa điểm tìm thấy  Hiện vật tiêu biểu 

1  ?  ?  ? 

2  ?  ?  ? 

…  ?  ?  ? 

2. Thể hiện những đóng góp của nhân dân Lạng Sơn trong cuộc đấu tranh chống
phong kiến phương Bắc thời Bắc thuộc trên đường thời gian theo mẫu.

1. Khai thác tư liệu 3 và cho biết thời kì Bắc thuộc, vùng đất Lạng Sơn thuộc những
đơn vị hành chính nào?

2. Dựa vào nội dung mục 3, em hãy nêu những đóng góp của nhân dân Lạng Sơn
trong cuộc đấu tranh chống sự đô hộ của phong kiến phương Bắc. Qua đó, em có 
cảm nghĩ gì?

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng bùng nổ chống ách đô hộ nhà Đường. Tù trưởng 
người Lão (tên cổ người Tày, Nùng) là Đỗ Anh Hân đã tích cực tham gia vây 
hãm phủ thành, khiến tướng nhà Đường là Cao Chính Bình lâm vào thế khốn 
quẫn, chết trong thành.

Năm 791

Trưng Trắc và Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn 
tích cực tham gia. Nhiều tướng của Hai Bà là người dân tộc Tày, Nùng như Bà 
chúa Dưỡng ở Nà Phật, bà Bát Nà, ông tướng Nhu, ông tướng Tuấn ở Chi Lăng.

Lý Bí lãnh đạo nhân dân đứng lên chống quân xâm lược Lương. Các thủ lĩnh 
người Tày, Nùng ở Lạng Sơn đã nhiệt tình tham gia như Quán Sơn, Khoan 
Khoáng. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, góp phần khôi phục chủ quyền dân tộc, lập 
nên nhà nước Vạn Xuân vào thế kỉ VI.

Năm 40

Năm 542
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1. Hãy lựa chọn và giới thiệu (theo hình thức thiết kế mô hình, vẽ tranh, cắt dán 
tranh, sưu tầm tranh ảnh,…) nội dung em cảm thấy thú vị nhất trong đời sống vật 
chất và tinh thần cư dân thời nguyên thuỷ.

2. Đóng vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu cho bạn bè về trống đồng Na Dương.

BÀI ĐỌC THÊM 

1. Lạng Sơn thời kì văn hoá Bắc Sơn

Văn hoá Bắc Sơn là nền văn hoá khảo cổ học tiêu biểu của thời đại đá mới Việt Nam.
Cư dân Bắc Sơn có đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội khá phong phú. 

Hoạt động kinh tế 

Trong đời sống kinh tế của người Bắc Sơn, săn bắn và hái lượm vẫn giữ vai trò 
chủ yếu. Với những rìu đá mài lưỡi, cư dân Bắc Sơn có lẽ đã sáng chế ra cung tên. Hiện 
nay khảo cổ học chưa phát hiện ra những mũi tên đá, nhưng Bắc Sơn có nhiều tre nứa, 
gỗ cứng, người Bắc Sơn có thể đã dùng những vật liệu này để chế tác các mũi tên. Họ đã 
dùng những cành gỗ cứng làm cung, dùng dây rừng hay dây da chắc làm dây cung và 
dùng tre, nứa hay gỗ làm tên. Với cung tên người Bắc Sơn đã nâng cao được hiệu quả 
của sự săn bắn. Điều này làm cho cuộc sống của họ đỡ vất vả, khó khăn hơn cũng như 
trở thành một tiền đề của kĩ thuật làm đồ xương và đồ gốm. Trong các hang động Bắc 
Sơn, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy xương của nhiều loại thú như hươu, nai, bò rừng, 
gấu, nhím, lợn rừng,… Một số xương bị đập vỡ, một số có dấu lửa… Thú rừng săn được 
cũng giúp cho người Bắc Sơn có thêm vật liệu (da) làm thứ che thân. 

Hình 12. Một số công cụ đá của văn hoá Bắc Sơn tìm thấy tại di chỉ ở Hang Dơi 
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Hái lượm tiếp tục phát triển. Trong các hang động, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 
được rất nhiều vỏ các loài ốc vặn, ốc bươu,… Người Bắc Sơn đã tận dụng các vỏ trai, vỏ 
ốc này để làm công cụ như nạo, dao, thìa và đồ trang sức. 

Một phát hiện đáng chú ý ở Bắc Sơn là những bàn nghiền hạt, những cối đá, chày đá. 
Như vậy, chứng tỏ người Bắc Sơn trước đây đã thu lượm một số hạt, nghiền nhỏ ra để 
nấu ăn. Địa thế vùng núi không thuận lợi để họ sớm tiếp cận với nghề trồng lúa, song 
cư dân ở đây có thể đã sử dụng các loại cây có hạt trong tự nhiên. Bên cạnh đó, họ vẫn 
tiếp tục phát triển việc trồng rau củ như thế hệ Hoà Bình trước đây. 

  Quan hệ  xã hội 

Người nguyên thuỷ sống thời gian tương đối dài trên đất Bắc Sơn. Cuộc sống tuy 
còn hoang dã và khó khăn, lao động rất vất vả nhưng đã có những bước tiến đáng kể về 
xã hội. Sự phát triển của kĩ thuật chế tác đá và làm đồ gốm đã làm xuất hiện một sự 
phân công sơ bộ giữa nam và nữ. Săn bắt, chế tác các loại công cụ đá, sừng, cung tên,… 
do nam giới phụ trách. Hái lượm, mò cua, bắt ốc, trồng trọt rau củ, đan lát, nghiền hạt, 
làm đồ gốm là công việc chính của người phụ nữ. Đó là sự phân công tự nhiên, phù hợp 
với giới tính. 

Vai trò của người phụ nữ được đề cao do thu hoạch và sản phẩm của người phụ nữ 
ổn định hơn, phong phú hơn, vấn đề sinh con đẻ cái và nuôi dạy con cái có ý nghĩa to 
lớn thuộc chức năng của phụ nữ. Chế độ mẫu hệ ngự trị phổ biến. Dân số thưa thớt, mỗi 
nhóm khoảng vài ba chục người sống trong cùng một hang động hoặc vài hang động 
gần kề nhau, theo quan hệ dòng máu của mình để hình thành các thị tộc, do một phụ 
nữ lớn tuổi đứng đầu. 

Đời sống vật chất và tinh thần 

Sự phát triển của các ngành kinh tế, dù ở trình độ hái lượm và săn bắt là chính, đã 
giúp người Bắc Sơn có điều kiện nhiều hơn để cải thiện cuộc sống văn hoá của mình. Cư 
dân Bắc Sơn không chỉ sống trong hang động tự nhiên mà còn biết dựng chòi, lều để 
trú khi mưa gió trên đường săn bắt hay hái lượm và lâu dần, những cái chòi đó được mở 
rộng ra thành ngôi nhà thực sự. Họ đã biết chọn hướng nam là chỗ ra vào vì hướng đó 
ấm hơn về mùa đông và mát mẻ hơn về mùa hè. 

Cư dân Bắc Sơn đã biết chế tác da thú. Da thú sau khi được làm sạch, đem đi phơi 
khô rồi dùng dùi bằng xương hay tre đục lỗ, xỏ dây rừng để nối thành những tấm da 
che thân. Người Bắc Sơn còn dùng những mảnh đất sét nung cứng hoặc những viên 
cuội, vạch lên đó một số vạch như nhau cả hai mặt, thậm chí khắc thành hình lên viên 
đá, vạch hình mũi tên lên mảnh đất nung. 
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2. Văn hoá Mai Pha   

 Văn hoá Mai Pha là văn hoá khảo cổ học nằm trong giai đoạn Hậu kì đá mới. Các nhà 
khảo cổ học lấy địa danh Mai Pha để đặt tên cho nền văn hoá khảo cổ học này. Địa bàn 
của văn hoá Mai Pha gồm thành phố Lạng Sơn, huyện Chi Lăng, huyện Văn Quan,… Các 
nhà khảo cổ đã khai quật được một khối lượng lớn hiện vật khai quật ở văn hoá Mai Pha 
như mảnh xương, răng người và động vật, mảnh gốm, di vật đá,…  

Trong số di vật xương có một số mảnh sọ, mảnh hàm, mảnh xương gò má và những 
xương hàm có nhiều khả năng nghiên cứu về giới tính, tuổi và chủng tộc chủ nhân văn 
hoá Mai Pha. 

Trong số các di vật đồ đá thì đa số là công cụ lao động (rìu, bôn, đục, bàn mài, chày, 
bàn đập khắc rãnh), 12 mảnh đồ trang sức (vòng tay và khuyên tai). Di vật gốm rất 
phong phú trong đó chủ yếu là mảnh vỡ từ đồ đựng, số còn lại là bình gốm, cục thổ 
hoàng, nồi, nhiều trang trí hoa văn có thể phục dựng được hoạ tiết. Qua những di vật và 
di tích này, chúng ta có thể có nhận thức mới về đặc trưng của văn hoá Mai Pha, như di 
tích cư trú chủ yếu là hang động với cảnh quan sống ở những thung lũng rộng, gần 
sông suối nằm trong hoặc gần dãy núi khối đá vôi Bắc Sơn. 

Trong văn hoá Mai Pha, công cụ lao động tiêu biểu và điển hình là bôn tứ giác bằng 
đá mài toàn thân rộng ngang, thân ngắn, mỏng. Di vật độc đáo là bàn đập vỏ cây bằng 
đá có cán cầm, được khắc rãnh song song cùng với vòng tay bằng đá có đường kính 
hẹp, bản dày. Đồ gốm Mai Pha có những nét tiêu biểu đặc trưng: đa dạng về loại hình, 
số lượng nhiều, thành gốm mỏng, phía trong bôi thổ hoàng. Hoa văn hình hoa thị trên 
chân đế đồ đựng có sự lặp đi lặp lại và kết hợp giữa hoa văn khắc vạch và trổ lỗ. Trên 
một số đồ đựng như bình, nồi gốm có quai liền mép nối với vai. Dọi xe chỉ có hoa văn 
hình tia Mặt Trời như trống đồng Đồng Sơn sau này, có mảnh gốm khắc vạch hoa văn 
hình thú chạy ngược chiều kim đồng hồ.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Hình 13. Toàn cảnh di chỉ khảo cổ Mai Pha Hình 14. Rìu, bôn tứ giác của văn hoá Mai Pha 



 39 

Việc chứng minh được văn hoá Mai Pha đã từng tồn tại ở Lạng Sơn có ý nghĩa rất 

quan trọng trong mối quan hệ giữa miền núi – đồng bằng – ven biển của chủ nhân các 

nền văn hoá Mai Pha – Hà Giang – Hạ Long – Đồng Đậu – Phùng Nguyên và mối quan 

hệ giữa văn hoá Mai Pha – Bắc Sơn với văn hoá Đông Sơn. Qua đó, góp phần bổ sung 

thêm những hiểu biết về thời kì tiền – sơ sử ở Lạng Sơn trong sự hình thành và phát 

triển của vùng đất xứ Lạng. 
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      Các nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”: Kể tên các nhân vật lịch sử tiêu biểu của 
Lạng Sơn mà em biết. 

 

1. Gia đình Đại Huề 
Đại Huề (? – ?) còn gọi là Lí Huề(1), quê ở xóm Lìu, làng Mỏ, xã Quang Lang, phủ Tràng 

Khánh xưa (nay là thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Ông và gia đình có 
nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược, đặc biệt là trong trận 
đánh tiêu diệt đạo quân viện binh của An Viễn hầu Liễu Thăng từ Quảng Tây (Trung 
Quốc) kéo sang năm 1427. 

Đại Huề và người em là Đại Liệu rất thông minh, giỏi võ, chăm chỉ trong lao động, 
luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người nên có uy tín lớn trong nhân dân. Trong cuộc kháng 
chiến chống quân Minh (1418 – 1427), Đại Huề đã tập hợp dân làng lập thành những 
đội dân binh đánh giặc, góp phần bảo vệ đời sống nhân dân.  

                                                           
(1) Theo Trương Hữu Quýnh (Chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập 1, NXB Giáo dục, 1999, tr. 310. 

MỘT SỐ NHÂN VẬT LỊCH SỬ  
TIÊU BIỂU Ở LẠNG SƠN 6 

● Kể tên được một số nhân vật lịch sử tiêu biểu ở Lạng Sơn và di tích lịch sử – văn hoá 
gắn với các nhân vật tiêu biểu đó. 

● Nêu được đóng góp của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu đối với quê hương 
Lạng Sơn. 

● Viết được bài giới thiệu về một nhân vật tiêu biểu của địa phương nơi em sinh 
sống. 

● Tự hào về truyền thống và xác định được trách nhiệm của bản thân đối với 
quê hương. 

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 
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Năm 1427, cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhân dân ta cơ bản thắng lợi. 

Nhà Minh ngoan cố điều hai đạo viện binh sang cứu nguy cho Tổng binh Vương Thông. 

Đạo quân lớn nhất do An Viễn hầu Liễu Thăng chỉ huy tiến vào nước ta theo đường 
Lạng Sơn. Khi quân giặc tiến vào Chi Lăng, Đại Huề với vai trò thủ lĩnh dân binh, ông đã 

cùng các thành viên gia đình và nhân dân trong vùng phối hợp với nghĩa quân Lam Sơn 
đánh giặc. Ông và Đại Liệu chiến đấu anh dũng, bản thân Đại Liệu đã hi sinh trong trận 

giết chết chủ soái giặc là Liễu Thăng, còn Đại Huề vẫn tiếp tục tham gia đánh chặn giặc. 
Sau khi ông mất, nhớ ơn ông, dân làng đã thờ ông cùng các vị công thần của quê 

hương ở đình làng Mỏ – Chi Lăng. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại Huề có hai người con gái tên là Kiều Liên và Kiều Hoa. Hai chị em thông minh, 

nhanh nhẹn, tính cách mạnh mẽ, ngay thẳng và giỏi võ. Khi cuộc kháng chiến chống 
giặc Minh bùng nổ, hai chị em đã tham gia đội dân binh do cha nàng chỉ huy. Trong 

một cuộc chiến phá vòng vây giặc, Kiều Liên và Kiều Hoa cùng một nhóm dân binh đã 
nhận hướng chính đánh dụ địch. Do tương quan lực lượng chênh lệch, đội dân binh của 

các nàng bị bao vây. Không muốn bị rơi vào tay giặc, Kiều Liên, Kiều Hoa đã nhảy xuống 
giếng gần đó để bảo toàn khí tiết. Tiếc thương và cảm phục tinh thần nữ liệt của hai 

nàng, nhân dân đã lập đền thờ ở làng Lìu, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Hậu cung đình làng Mỏ Hình 2. Ngày hội đình làng Mỏ  
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2. Thân Công Tài 
Hán Quận công Thân Công Tài (1620 – 1683) 

người xã Như Thiết, huyện Yên Dũng xưa, nay là 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông là một vị 
quan thanh liêm, tài đức, văn võ vẹn toàn. Năm 
1667, ông được chúa Trịnh Tạc giao trấn thủ Bắc 
Đạo (bao gồm Kinh Bắc, Thái Nguyên, Lạng Sơn). 
Ông làm quan đến chức Tả Đô đốc, tước Hán 
Quận công. 

Trong những năm làm quan ở Lạng Sơn, ông 
chăm lo phòng thủ Đoàn Thành, dạy bảo dân 
làm ăn, giữ bình yên cho dân chúng.  

Thân Công Tài nhận thấy Lạng Sơn là vùng 
đất trù phú, có vị trí thuận lợi cho việc phát triển 
giao thương. Ông cùng với Đô đốc Vi Đức Thắng 
quyết định lập phố chợ cho dân chúng làm ăn 
buôn bán. Hán Quận công đã vận động nhân 
dân san đồi, bạt núi, mở được bảy con đường, từ 

Hình 3. Đón bát hương tại sân đình làng Mỏ trong ngày hội 

Hình 4. Tượng thờ Hán Quận công  
Thân Công Tài –  đền Tả Phủ,  

thành phố Lạng Sơn 

Hãy nêu nhận xét của em về của gia đình Đại Huề. Em ấn tượng nhất với nhân vật 
nào trong gia đình Đại Huề? 
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đó tạo nên bảy phố phường của phố chợ Kỳ Lừa như các phố Chính Cai, Đông Cai, Tây Cai, 
Nam Cai, Bắc Cai,... Chợ Kỳ Lừa đã nhanh chóng trở thành đô thị lớn nổi tiếng nhất vùng 
Đông Bắc Tổ quốc trong các thế kỉ XVII − XVIII, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, 
đồng thời thu hút một số người dân Trung Quốc sang làm ăn, sinh sống. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 6. Chợ Kỳ Lừa năm 1934  

Hình 5. Đền Tả Phủ – nơi thờ  
Hán Quận công Thân Công Tài 

 thuộc thành phố Lạng Sơn 

Để ghi nhận công lao và tưởng nhớ Hán Quận 
công Thân Công Tài, nhân dân đã lập đền thờ 
ông, gọi là Tả Phủ Linh từ, trong đó khắc đôi câu 
đối:  

Lịch sử lưu danh truyền hậu thế 

Thương trường khai thị Hán Quận công 

Dịch nghĩa :        

 Lịch sử lưu danh truyền muôn thuở 

Mở chợ gây dựng thương trường là Hán Quận công 

Ngoài ra, nhân dân còn lập bia “Tôn sư phụ bi” 
để ca ngợi công đức của ông… 

Lễ hội đền Tả Phủ được tổ chức hằng năm 
vào đầu tháng Giêng. Đây là lễ hội lớn nhất tại 
Lạng Sơn, thu hút hàng vạn khách thập phương 

Em có biết? 

1. Em hãy nêu nét chính về tiểu sử của Hán Quận công Thân Công Tài. 

2. Khai thác thông tin và các hình trong mục 2, hãy nêu những đóng góp của Hán 
Quận công Thân Công Tài đối với xứ Lạng. Theo em, đóng góp nào của ông là lớn nhất? 
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3. Nguyen f>lnh L9c

Nguyen Dinh Lc)c (? - ?) que & tong Uyen Cot, chau Van Uyen xu'a, nay la xa Tan My,
huy�n Van Lang, tinh L,,mg Son. Ong sinh ra trong dong tc)c c6 nhieu doi lam quan tho ty, 
c6 cong v6'i que hu'ong xu L9ng. M6'i ngoai 20 tuoi, Nguyen Dinh Lc)c da du'Q'c nh�n chuc 
HO'u 06 doc, tu'6'c Thao Qu�n cong, c6 nhi�m VI.) trong coi, tran giO' vung bien gi6'i L9ng 
Son va tiep d6n cac su than cua hai nu6'c Vi�t Nam, Trung Quoc. Noi lam vi�c cua cac 
phien than(1J h9 Nguyen la & d1nh Thuy Mon (thuc)c khu Vuon Sai, Dong Dang ngay nay). 

Nguyen Dinh Lc)c la mc)t vj quan het long VI nu'6'c, VI dan. Ong da hoan thanh tot vi�c 
tran giO' vung bien cu'ong, dong thoi c6 cong trong vi�c cham lo doi song nhan dan va xay 
dljng tinh than doan ket cho dong bao cac dan tc)c. 

Hinh 7. Di tfch Nha bia Thuy Mon Dinh a khu Vlian Sai, thi tran Dong Dang, huy¢n Cao L¢c 

06ng g6p d�c bi�t quan tr9ng cua Nguyen 81nh Lc)c la dljng bia "The ton bi kf" con 
g9i la bia Thuy Mon Dinh (1670), Bia kh6ng chi c6 y nghTa giao dl)c truyen thong doi v6'i 
dong h9 Nguyen ma con c6 gia trj ljch su, van hoa, khoa h9c to 16'n. Bia duqc dljng ngay 
ai Nam Quan, cua ng6 phfa bac cua To quoc, c6 y nghTa nhu' mc)t cc)t moc bien gi6'i, 
khang djnh chu quyen lanh tho cua Vi�t Nam. Tren m�t bia khac dong chO' "Vi�t Nam 
hau thi�t/Tran Bae ai quan" (Yet hau Vi�t Nam/Ai quan tran Bae), g6p phan chung minh 
danh xu'n g Vi�t Nam da c6 tu lau. V6'i gia trj ljch su to 16'n d6, bia Thuy Mon 81nh 
da du'Q'C cong nh�n la Bao v�t quoc gia (2015). 

(ll 

Phien than: nguoi duqc nha vua giao nhi�m v1,1 tr6ng coi, tran giu vung bien gioi va tiep d6n cac su 

than nuoc ta va nuoc lang gieng. 
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4. Ngô Thì Sỹ

Ngô Thì Sỹ (1726 – 1780), quê ở làng Tả Thanh Oai thuộc trấn Sơn Nam, nay thuộc
huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là nhà văn hoá, nhà thơ, nhà sử học nổi tiếng, đã tham gia 
sáng lập "Ngô gia văn phái" và đóng góp quan trọng cho kho tàng văn hoá Việt Nam. 

Năm 1777, ông được làm Đốc trấn Lạng Sơn. Tại đây, ông chứng kiến cảnh dân bảy 
châu Lạng Sơn lưu tán quá nửa, nhiều người chết do hạn hán và nạn trộm cướp hoành 
hành. Ông đã kêu gọi dân lưu tán về khai khẩn ruộng hoang, tự mình đôn đốc việc cày 
bừa để khuyến khích dân chúng sản xuất. Đồng thời, ông xin triều đình miễn thuế cho 
dân Lạng Sơn trong ba năm và quyết liệt trong việc diệt phỉ, nhờ đó đời sống nhân dân 
trở lại bình yên.  

Là người rất yêu thiên nhiên, ông đã tìm nơi cảnh đẹp và phát hiện 8 cảnh đẹp 
của xứ Lạng (Trấn doanh bát cảnh). Trong đó, ông tôn tạo động Nhị Thanh, lập 
chùa Tam Giáo thành nơi sinh hoạt văn hoá, tinh thần cho nhân dân.  

Hình 8. Bia Thuỷ Môn Đình hiện đang lưu giữ, 
trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn 

Hình 9. Đoạn trích dịch nghĩa bia Thuỷ Môn Đình 

1. Thao Quận công Nguyễn Đình Lộc đã có những đóng góp gì đối với vùng đất
Lạng Sơn?

2. Dựa vào thông tin mục 3 và khai thác hình 7,8,9, hãy nêu giá trị cơ bản của bia
Thuỷ Môn Đình.
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Trên cương vị Đốc trấn, Ngô Thì Sỹ là người có trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược. 
Ông đã gửi nhiều bản điều trần về triều đình, trong đó nhấn mạnh vị trí xung yếu của 
vùng đất xứ Lạng để triều đình quan tâm và có chính sách đúng đắn hơn với Lạng Sơn. 

Nhớ ơn ông, dân làng Vĩnh Trại quanh động Nhị Thanh có lập đền thờ. Triều Tây Sơn 
cũng phong ông là Lễ bộ Thượng thư Văn dụ Hồng liệt Đại vương.

1. Khai tác thông tin và các hình trong mục 4, em hãy nêu những đóng góp nổi bật
của danh nhân Ngô Thì Sỹ đối với vùng đất Lạng Sơn.
2. Kể tên các địa danh ở Lạng Sơn có liên quan tới danh nhân Ngô Thì Sỹ.

Hình 10. Di tích động Nhị Thanh, thành phố 
Lạng Sơn 

Hình 11. Chùa Tam Giáo, động Nhị Thanh, 
thành phố Lạng Sơn 

Hình 12. Phù điêu tượng truyền thần Ngô Thì Sỹ  
tại động Nhị Thanh, thành phố Lạng Sơn 

Trấn doanh bát cảnh của xứ Lạng bao gồm: 
Quán Khách Đoàn Thành, Phố chợ Kỳ Lừa, Chân 
núi Thành Tâm, Khe suối động Nhị Thanh và 
Tam Thanh, Thôn xóm Hoành Dương, Chòi canh 
Dương Lĩnh, Song Tiên Động (tên cũ là Đại 
tượng Phật Tích) và Bến đá Kỳ Cùng. 

Em có biết? 
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1. Điền thông tin về các nhân vật lịch sử tiêu biểu ở Lạng Sơn mà em được học theo
mẫu dưới dây:

STT Tên 
nhân vật 

Nét chính về 
tiểu sử nhân vật 

Những đóng góp 
cho quê hương  

xứ Lạng 

Tên di tích lịch sử – 
văn hoá gắn với 

nhân vật 

1 ? ? ? ? 

2 ? ? ? ? 

… ? ? ? ? 

2. Từ kết quả bài 1, em hãy nêu cảm nghĩ của mình về những đóng góp của các
nhân vật lịch sử cho quê hương Lạng Sơn.

Kể tên những nhân vật lịch sử tiêu biểu ở địa phương thời phong kiến mà em biết. 
Viết một bài giới thiệu (15 – 20 dòng) về một trong số những nhân vật lịch sử tiêu biểu 
đó và cho biết trách nhiệm của bản thân đối với quê hương. 

 BÀI ĐỌC THÊM 

 Bia Thuỷ Môn Đình 
 Bia Thuỷ Môn Đình là bia do Thao Quận công Nguyễn Đình Lộc dựng lên ở đình 

Thuỷ Môn, thuộc khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. 

 Bia được làm từ đá núi, chế tác công phu. Kích thước Bia khá lớn: cao 130 cm, rộng 
84 cm, dày 23 cm. Trán bia hình bán nguyệt, phần chính giữa mặt trước trang trí chạm 

nổi hình mặt trời, có các đao mác toả xung quanh. Thân bia dẹt, hình khối hộp chữ nhật. 
Bia có chân mộng hình chữ nhật (dài 60 cm, rộng 20 cm, dày 17 cm) liền với thân dùng 

để lắp khớp vào đế bia. 

Tên bia "Thể tồn bi kí" (bia gìn giữ bảo tồn truyền thống tộc họ) được khắc ở mặt 
trước. Hai bên dòng chữ này là hình đôi chim phượng trong tư thế nhìn nghiêng đang 

sải cánh, hình dáng, kích thước giống hệt nhau chầu vào. 
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Dọc hai bên thân bia có đôi câu đối với nội dung: 

   An trấn Thuỷ Môn đình đình tiền thuỷ lục  

    Toả thược Thiên Nam giới giới hạn thiên thư. 

Dịch nghĩa: Gìn giữ đình Thuỷ Môn trước đình đường quanh suối lượn 

    Khoá chặt ải Nam Quan quan ải phân định sách trời(1). 

Ngay dưới đôi câu đối này trang trí chạm nổi hình đôi hạc cao 40 cm trong tư thế 
chân đứng thẳng, đầu ngẩng cao, mỏ ngậm cành sen đứng trên lưng rùa, đối xứng 
nhau, tượng trưng cho sự trường tồn, bền vững. Trong lòng bia, Nguyễn Đình Lộc cho 
khắc bài kí (bằng chữ Hán) với chủ đề "Liên kết để tồn tại" ghi lại những việc làm đúng 
đắn, tốt đẹp để đoàn kết các tầng lớp nhân dân chung sức bảo vệ vững chắc biên 
cương Tổ quốc. Chính giữa mặt sau bia khắc chữ "Thuỷ Môn Đình" (đình Thuỷ Môn), cạnh 
đó ghi tên những người công đức dựng bia. Hai mặt bên của tấm bia có các hình trang 
trí chạm nổi: bên trái là hình rồng chầu, bên phải là hình hổ phục, hai linh vật này đều 
được tạc ở tư thế động, dáng vẻ uy nghi, dũng mãnh, xung quanh điểm xuyết hình mây 
dạng đao lửa. 

 Điều làm nên giá trị đặc biệt là bia Thuỷ Môn Đình thuộc một trong số ít những di 
vật có hai chữ "Việt Nam", góp phần quan trọng trong việc xác định tên gọi của nước ta. 
Bia được dựng ở nơi cửa ngõ của đất nước (cách cửa khẩu Hữu Nghị ngày nay 2 km), 
khẳng định tinh thần trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nhân dân 
Lạng Sơn. Với những giá trị đó, bia Thuỷ Môn Đình được công nhận là Bảo vật quốc gia 
theo quyết định số 53/QĐ-TTg, ngày 14 – 1 – 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Hoàng Văn Páo, Hoàng Giáp, Văn hoá Lạng Sơn,  NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2012, tr. 357. 
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Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới của Việt Nam với lịch sử hình thành và phát triển 
lâu đời,  giữ vị trí chiến lược quan trọng về nhiều mặt của đất nước. Em hãy nêu những 
hiểu biết của mình về vị trí địa lí và ý nghĩa của vị trí địa lí đối với tỉnh Lạng Sơn. 

1. Vị trí địa lí và giới hạn
Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, với

hệ toạ độ địa lí kéo dài từ 21019’B đến 22027’B và từ 106006’Đ đến 107021’Đ. 

Lạng Sơn có đường biên giới dài hơn 231,7 km với Trung Quốc và tiếp giáp 5 tỉnh của 
nước ta.  

Biên giới Lạng Sơn – Trung Quốc có 474 cột mốc quốc giới với 2 cửa khẩu quốc tế 
(Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu quốc tế ga Đồng Đăng), 1 cửa khẩu chính (Cửa 
khẩu Chi Ma), 9 cửa khẩu phụ và nhiều lối mở. 

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN VÀ SỰ PHÂN CHIA 
HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 7 

ĐỊA LÍ, KINH TẾ,  
HƯỚNG NGHIỆP 

● Xác định được vị trí địa lí và giới hạn của tỉnh Lạng Sơn trên bản đồ: thuộc vùng
nào, tiếp giáp với quốc gia và những tỉnh nào trong nước.

● Xác định được vị trí địa lí các huyện/thành phố của tỉnh Lạng Sơn.

● Xác định được khoảng cách từ trung tâm thành phố Lạng Sơn đến Thủ đô Hà
Nội, từ trung tâm huyện nơi sinh sống đến trung tâm thành phố Lạng Sơn.

● Nêu được khái quát ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội
của địa phương.

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 
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Lạng Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 8 310,09 km2, đứng thứ 4/15 tỉnh của Trung du 

và miền núi Bắc Bộ (chiếm khoảng 8,73% diện tích toàn vùng) và đứng thứ 11/63 tỉnh, 
thành phố cả nước (chiếm khoảng 2,5% diện tích cả nước). 

2. Phân chia hành chính 
Các đơn vị hành chính trong nội bộ tỉnh Lạng Sơn có sự thay đổi nhiều lần theo các 

giai đoạn lịch sử và quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Tính đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn 
có 11 đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó có 1 thành phố trực thuộc tỉnh và 10 huyện. 

DIỆN TÍCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC TỈNH LẠNG SƠN  

NĂM 2020 

STT  Tên đơn vị hành 
chính 

Diện tích 
(km2) 

Tổng số xã, 
phường, 
thị trấn  

Chia ra 

Phường  Thị trấn  Xã 

1  TP. Lạng Sơn  77,94  8  5  -  3 

2  Huyện Bắc Sơn  699,41  18  -  1  17 

3  Huyện Bình Gia  1 094,15  19  -  1  18 

4  Huyện Cao Lộc  619,09  22  -  2  20 

5  Huyện Chi Lăng  704,19  20  -  2  18 

6  Huyện Đình Lập  1 189,56  12  -  2  10 

7  Huyện Hữu Lũng  807,63  24  -  1  23 

8  Huyện Lộc Bình  986,44  21  -  2  19 

9  Huyện Tràng Định  1 016,71  22  -  1  21 

10  Huyện Văn Lãng  567,41  17  -  1  16 

11  Huyện Văn Quan  547,56  17  -  1  16 

Tổng  8 310,09   200  5  14  181 

(Nguồn: Niên giám thống kế tỉnh Lạng Sơn 2020) 

 

1. Dựa vào hình 1, em hãy cho biết: 

− Tỉnh Lạng Sơn thuộc vùng nào, nằm ở phía nào của nước ta. 

− Tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp quốc gia và các tỉnh nào. 

− Tên các huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Quốc. 

2. Dựa vào hình 1, em hãy xác định vị trí của huyện/thành phố nơi em đang sinh 
sống tiếp giáp với những tỉnh, huyện/thành phố nào. 
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Các cơ quan hành chính quan trọng nhất của tỉnh đều nằm ở thành phố Lạng Sơn. 
Khoảng cách từ trung tâm thành phố Lạng Sơn đến trung tâm các huyện trong tỉnh 
không quá xa tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bố sản xuất, đi lại và giao lưu buôn 
bán trong địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Lạng Sơn vẫn còn nhiều huyện, xã thuộc vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy, tỉnh cần có sự đầu tư rất lớn để 
giảm bớt sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội giữa các đơn vị hành chính. 

3. Ý nghĩa của vị trí địa lí 

Lạng Sơn có vị trí địa lí rất quan trọng trong việc phát triển các ngành kinh tế; tạo 
điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, giao lưu kinh tế, trao đổi khoa học 
công nghệ với các tỉnh trong nước và với Trung Quốc. Bên cạnh đó, vị trí địa lí còn tạo 
thuận lợi trong việc giao lưu văn hoá, chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghị và cùng 
phát triển với các dân tộc trong vùng và với nước láng giềng. 

Dựa vào bảng số liệu và thông tin ở trên, em hãy: 

– Nêu số lượng các đơn vị hành chính cấp xã/phường/thị trấn của tỉnh Lạng Sơn. 

– Kể tên các huyện có số lượng đơn vị hành chính cấp xã/phường/thị trấn nhiều 
nhất và ít nhất. 

– Kể tên các xã/phường/thị trấn của huyện/thành phố em đang sinh sống. 

Hình 2. Cột cờ núi Phai Vệ (thành phố Lạng Sơn) 
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 Khai thác thông tin trong mục và quan sát các hình 3, 4, hãy nêu khái quát các thuận 
lợi và khó khăn của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

Hình 3. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị     

   Hình 4. Cửa khẩu Tân Thanh 
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1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và sự phân chia hành chính của 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nêu các thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội 
của địa phương nơi em sinh sống. 

3. Dựa vào hình 1, em hãy tính khoảng cách (theo đường chim bay) từ trung tâm 
thành phố Lạng Sơn đến Thủ đô Hà Nội và đến trung tâm huyện nơi em đang 
sinh sống. 

 

 
Sưu tầm thêm thông tin, hình ảnh để viết một báo cáo ngắn giới thiệu về vị trí địa lí, 

giới hạn lãnh thổ và sự phân chia hành chính của địa phương (xã/phường/thị trấn, 
huyện/thành phố) nơi em sinh sống. 

Gợi ý:  

– Nêu tên huyện/thành phố nơi em sinh sống. 

– Trình bày vị trí địa lí của huyện/thành phố: nằm ở phía nào của tỉnh Lạng Sơn;  
tiếp giáp với quốc gia nào, tỉnh nào, huyện/thành phố nào trong tỉnh. 

– Trình bày giới hạn lãnh thổ huyện/thành phố nơi em sinh sống: diện tích, tổng số đơn 
vị hành chính cấp xã/phường/thị trấn. 

– Khoảng cách từ trung tâm huyện nơi em sinh sống đến trung tâm thành phố Lạng Sơn. 

– Nêu được thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của 
địa phương nơi em sinh sống. 

– Hình ảnh liên quan đến nơi em sinh sống như bản đồ hành chính cấp huyện/thành 
phố; phong cảnh quê hương,… 
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Quan sát những hình ảnh sau: 

 

 

 

 

 

 
         Hình 1                Hình 2 

Những hình ảnh trên gợi cho em nghĩ tới nghề gì ở Lạng Sơn? 

 

1. Các nghề truyền thống của Lạng Sơn 
Lạng Sơn là vùng đất nằm ở Đông bắc Tổ quốc, có khí hậu phân mùa rõ rệt, địa hình 

phổ biến là núi thấp và đồi. Cư dân chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số Tày, Nùng, 
Dao,... với những tập tục canh tác, sản xuất lâu đời. Từ xa xưa, với những lợi thế về điều 
kiện tự nhiên và con người, nhiều nghề truyền thống đã được hình thành, lưu truyền và 
phát triển cho đến ngày nay. Mỗi nghề tạo ra được một sản phẩm độc đáo, mang bản 
sắc địa phương như nghề làm bánh khảo, làm thạch đen ở Tràng Định, nghề nấu rượu ở 

NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở LẠNG SƠN 8 

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 
hủ đề à h i h

●  Kể tên một số nghề truyền thống và một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền 
thống ở Lạng Sơn.  
● Nêu được vai trò, thuận lợi, khó khăn của các nghề truyền thống ở Lạng Sơn. 
● Nêu/ thực hiện được một số công việc đơn giản trong quy trình làm sản phẩm 
của một nghề truyền thống ở Lạng Sơn. 
● Có ý thức giữ gìn, tuyên truyền, quảng bá nghề truyền thống ở Lạng Sơn. 

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 
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xã Mẫu Sơn (Lộc Bình), nghề dệt thổ cẩm ở xã Hoà Cư (Cao Lộc), nghề tráng bánh phở ở 
Lộc Bình, nghề làm bánh ngải ở xã Mai Pha (thành phố Lạng Sơn), nghề làm bánh chưng 
đen, làm ngói âm dương ở Bắc Sơn, nghề làm cao khô ở xã Vạn Linh (Chi Lăng),...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Đóng viên trong quá trình 
sản xuất ngói âm dương ở Bắc Sơn 

Hình 4. Phơi hương ở Tràng Định 

Hình 5. Phơi bánh tráng cao khô ở Vạn Linh 
(Chi Lăng) 

Hình 6. Phơi men lá ở Mẫu Sơn (Lộc Bình) 

Hình 7. Bánh ngải 
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2. Quy trình sản xuất của một số nghề truyền thống 

 

QUY TRÌNH LÀM CAO KHÔ VẠN LINH 

 
 

1. Chọn gạo (chủ yếu là gạo Đoàn Kết), sàng 
sảy kĩ, vo sạch và ngâm gạo trong nước ấm 
khoảng 2 giờ, đem gạo ướt nghiền thành 
bột mịn. 

 
  

 

 

2. Bột gạo được tráng vào các khuôn kim loại 
thành cao tấm lớn, bỏ vào nồi hơi hấp chín. 

 

 

 

 

1. Ngoài những nghề được nhắc đến trong các hình ảnh trên, hãy kể tên nghề 
truyền thống mà em biết. 

2. Địa phương em sinh sống có những nghề truyền thống nào?  

Nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt cả 3 tiêu chí sau: 
1. Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm và hiện đang tiếp tục phát triển tính 
đến thời điểm đề nghị công nhận. 
2. Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hoá dân tộc. 
3. Nghề gắn liền với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề. 

Em có biết? 
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3. Đem cao tấm trải ra phên, phơi khô dưới 
ánh nắng (phơi lần 1). 

 

 

 
 

 

4. Cao tấm sau khi phơi đảm bảo độ khô 
được chần qua nước ấm cho mềm. Chần 
xong xếp lại thành chồng, dùng tấm ván 
rộng, to, nặng ép cho phẳng trong hai 
tiếng, sau đó gấp lại, hong gió qua một 
đêm rồi thái thành sợi nhỏ, tiếp tục phơi 
khô hoàn toàn (phơi lần 2). 

 

 
 

5. Sợi cao được bó lại, đóng gói bán ra thị 
trường. 
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QUY TRÌNH LÀM THẠCH ĐEN TRÀNG ĐỊNH 

 

 
1. Cây thạch đen đem phơi khô, rửa sạch, nấu 
chín trong khoảng 2 − 3 giờ. Đun lửa to, đảo 
nhiều lần để cây có đủ độ nở, chín nhừ và 
thơm bùi. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Khi cây thạch đã chín nhừ, đổ ra chậu, vò cây 
thạch cho nát rồi chắt lấy phần nước, bỏ xác cây. 
Lọc nước thạch qua túi vải để loại bỏ cặn, bã. 

 

 

 
 

 

 

3. Nước thạch được chia thành hai phần với tỉ lệ 
khác nhau. Phần nước ít hơn đem hoà với bột 
gạo nếp theo tỉ lệ nhất định để thu được nước 
bột gạo. Phần nước nhiều hơn đem đun tiếp,  
khi lăn tăn sủi bọt khí, từ từ đổ nước bột gạo 
vào, quấy nhanh, đều để tránh bị vón cục. 
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4. Khi nước thạch sánh lại, đổ ra khuôn, để 
nguội, đóng gói bán ra thị trường. 

 

 

 

 

 

3. Vai trò của nghề truyền thống đối với đời sống của người dân và sự phát 
triển kinh tế – xã hội ở Lạng Sơn 
Trong những năm qua, nghề truyền thống ở Lạng Sơn góp phần cải thiện đời sống 

của người dân, đồng thời đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế − xã hội tại 

địa phương. 

Xã Vạn Linh có 155 hộ sản xuất cao khô với sản lượng trung bình 6,6 tấn/ngày. Nghề 

làm cao khô đã giúp đời sống người dân Vạn Linh được cải thiện, thu nhập bình quân 

của các hộ sản xuất khoảng 6 triệu đồng/tháng. Cao khô Vạn Linh được tiêu thụ ở nhiều 
nơi trong tỉnh, trong nước. Tháng 7 − 2018, sản phẩm cao khô Vạn Linh đã được Bộ 

Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ hội 
để nghề làm cao khô tiếp tục phát triển, đóng góp cho kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Tại huyện Tràng Định, nghề làm thạch đen đã giúp đời sống của người dân cải thiện 

đáng kể. Năm 2020, cây thạch đen Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung 
Quốc. Đây là dấu mốc quan trọng để nghề làm thạch đen phát triển mạnh mẽ, giải 

quyết được bài toán kinh tế và việc làm cho người dân. 

Nghề truyền thống tại Lạng Sơn góp phần phát triển du lịch địa phương. Đến với 

Lạng Sơn, du khách được trải nghiệm sự đa dạng của các ngành nghề truyền thống, 
được thưởng thức nét độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc của các sản phẩm 

do nghề truyền thống tạo ra. Do vậy, phát triển nghề truyền thống là cơ hội thúc đẩy 
kinh tế − xã hội, khai thác tiềm năng du lịch của địa phương, đồng thời cũng chính là 

góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 

1. Em hãy nêu quy trình làm cao khô và thạch đen. 

2. Hãy mô tả quy trình sản xuất của một nghề truyền thống mà em biết. 
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4. Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển nghề truyền thống ở Lạng Sơn

Lạng Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề truyền thống. Trước hết
phải kể đến nguồn nguyên liệu phong phú, sẵn có tại địa phương, ví dụ như cây thạch 
đen để làm thạch đen ở Tràng Định, nguồn lá thảo dược trên núi cao Mẫu Sơn để làm 
men lá nấu rượu Mẫu Sơn,... Những sản phẩm của nghề truyền thống rất đa dạng, độc 
đáo, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc của vùng núi xứ Lạng. Người dân cũng ý 
thức rõ việc lưu giữ nghề truyền thống là một cách thức làm kinh tế hiệu quả. Họ đã 
quan tâm đến việc quảng bá và đăng kí xây dựng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản 
phẩm) để đáp ứng các tiêu chuẩn về sản phẩm an toàn, có bao bì, nhãn mác, tem truy 
xuất nguồn gốc. Nhờ đó, một số nghề truyền thống đã ngày càng khởi sắc, thu hút 
được nhiều người tham gia, tạo ra số lượng sản phẩm lớn, đáp ứng nhu cầu trong nước 
và tìm được hướng xuất khẩu, đưa sản phẩm đến với bạn bè quốc tế.  

Bên cạnh những thuận lợi, việc phát triển nghề truyền thống ở Lạng Sơn cũng gặp 
không ít những khó khăn, thách thức. Nhiều nghề sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, chủ yếu ở 
quy mô hộ gia đình nên khó khăn trong việc áp dụng công nghệ hiện đại. Nhiều sản 
phẩm của nghề truyền thống thời hạn sử dụng ngắn, thậm chí chỉ sử dụng được trong 
ngày. Mẫu mã sản phẩm đơn điệu, tính thẩm mĩ chưa cao. Một số sản phẩm chưa có 
thương hiệu, nhãn mác hàng hoá do đó sức cạnh tranh kém, doanh thu thấp. Hơn nữa, 
thiếu khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chưa xây dựng được chiến lược quảng bá sản 
phẩm nên thị trường chưa được mở rộng. 

1. Nghề truyền thống có vai trò như thế nào đối với đời sống người dân và sự
phát triển kinh tế – xã hội ở Lạng Sơn?

2. Em hãy thảo luận cùng bạn và ghi tên nghề, sản phẩm, lợi ích của các
nghề truyền thống ở Lạng Sơn theo bảng mẫu dưới đây:

Tên nghề  Sản phẩm của nghề  Lợi ích của nghề 

Ví dụ: Nghề làm 

thạch đen 
Thạch đen 

− Đem lại thu nhập, phát triển 
kinh tế. 

− Giải quyết việc làm cho người 
lao động. 

?  ?  ? 

?  ?  ? 

?  ?  ? 
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Tuy nhiên với lợi thế về địa lí, cảnh quan, nguyên liệu và con người, nghề truyền 
thống ở Lạng Sơn đang có những hướng đi triển vọng, hứa hẹn đem lại sự phát triển 
vững bền cho quê hương. 

1. Đi tìm nguyên liệu:

Tìm những nguyên liệu cơ bản để làm cao khô Vạn Linh, thạch đen Tràng Định,
lợn quay.

Sản phẩm  Nguyên liệu 

Cao khô Vạn Linh 

Lá 
Cây thạch 
Bột gạo tẻ 
Nước 
Lợn 
Men lá 
Bột gạo nếp 
Gia vị 
Hoa 
Quả 
Gạo Đoàn Kết 
Lá mác mật 

Thạch đen Tràng Định 

Lợn quay 

1. Nêu những thuận lợi, khó khăn của nghề truyền thống tại Lạng Sơn.

2. Em hãy thảo luận cùng bạn để giới thiệu sơ lược về nghề truyền thống tại
địa bàn sinh sống:

− Tên sản phẩm 

− Những người làm nghề 

− Nguyên liệu chủ  yếu 

− Thuận lợi 

− Khó khăn 

− … 

3. Em có thể làm những gì để góp phần phát triển nghề truyền thống ở
địa phương?
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2. Tham quan tìm hiểu và làm một số công việc của nghề truyền thống: 

 Em hãy tìm hiểu để xác định ở địa phương em đang sinh sống đã và đang có 
những nghề truyền thống nào, sau đó lập kế hoạch, tổ chức trải nghiệm, tham 
quan một nghề truyền thống ở địa phương em. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Thảo luận, xây dựng kế hoạch trải nghiệm nghề truyền thống. 

Gợi ý kế hoạch: 

– Địa điểm trải nghiệm 

– Thời gian 

– Phương tiện đi lại 

– Nội dung chương trình trải nghiệm 

– Các quy định cần thực hiện ở nơi đến tham quan trải nghiệm nghề truyền thống. 

Bước 2: Tổ chức tham quan một cơ sở làm nghề truyền thống.  

Đến một cơ sở làm nghề truyền thống, quan sát và ghi chép lại: 

– Các hoạt động chủ yếu của nghề 

– Các phương tiện, dụng cụ lao động 

– … 

Bước 3: Tham gia làm một số công việc đơn giản trong quy trình làm sản phẩm 
của nghề truyền thống. 

Bước 4: Viết cảm nhận về nghề truyền thống em đã trải nghiệm. 

Gợi ý: Dung lượng bài viết khoảng 100 − 150 chữ; nội dung bài viết: cảm nhận về 
sản phẩm, về quá trình sản xuất, về người lao động,... 

Bước 5: Trình bày kết quả trải nghiệm trước lớp.  

 

  
Viết bài giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá cho các nghề truyền thống tại địa 
phương em đang sinh sống (hoặc nghề truyền thống ở Lạng Sơn mà em biết). 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức thành lập các nhóm. 

Bước 2: Các nhóm thảo luận, lựa chọn một hoặc một vài nghề truyền thống mà 
nhóm quan tâm nhất để tìm hiểu, viết bài. 
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Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ. 

* Chuẩn bị để viết bài. 

Gợi ý: 

− Phỏng vấn người đang làm nghề hoặc biết về nghề đó để thu thập thông tin: 

+ Lịch sử hình thành, phát triển của nghề 

+ Sản phẩm tiêu biểu của nghề 

+ Những đóng góp của nghề đối với sự phát triển kinh tế − xã hội của địa phương 

+ Những thuận lợi và khó khăn của nghề. 

− Tìm đọc sách, báo, tra cứu Internet để thu thập thông tin về nghề truyền thống và 
ghi lại những điều tìm hiểu được. 

* Tiến hành viết bài. 

Bước 4: Chia sẻ bài viết của em với các bạn trong lớp. 

Gợi ý: Bài viết có thể trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau: trình chiếu 
PowerPoint, kết hợp viết và dán tranh, ảnh trên khổ giấy A0, viết trên giấy 
kiểm tra,… 

Bước 5: Thảo luận, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện. 
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BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG CHỐNG  
THIÊN TAI Ở TỈNH LẠNG SƠN 9 

CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI 
MÔI TRƯỜNG 

a b 

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 

● Nêu được khái quát đặc điểm khí hậu của tỉnh Lạng Sơn.

● Nêu được một số biểu hiện chính, nguyên nhân, giải pháp thích ứng với biến
đổi khí hậu ở tỉnh Lạng Sơn và địa phương.

● Kể tên được một số thiên tai thường xảy ra ở tỉnh Lạng Sơn và địa phương.

● Nêu được những việc nên làm để phòng tránh thiên tai ở địa phương.

● Nêu được ý nghĩa cơ bản của việc ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng
chống thiên tai.

● Sưu tầm hình ảnh, thiết kế một áp phích đơn giản để tuyên truyền về biến đổi
khí hậu và phòng chống thiên tai tại địa phương em sống.

Sau chủ đề này, học sinh sẽ: 
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Những hình ảnh trên thể hiện một số thiên tai thường gặp ở tỉnh Lạng Sơn. Trong 
những năm gần đây, các thiên tai có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. 
Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU CỦA TỈNH LẠNG SƠN 

     Khí hậu Lạng Sơn mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và chịu ảnh hưởng nhiều của
gió mùa Đông Bắc. Lạng Sơn có nền nhiệt độ tương đối thấp. Nhiệt độ trung bình năm 
của tỉnh từ 21oC – 22oC, nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng 1 và cao nhất vào 
tháng 7. 

Hình 2. Mùa đông ở tỉnh Lạng Sơn 

Hình 1. Một số thiên tai ở Lạng Sơn 

c d 
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Nằm trong vùng ít mưa của nước ta, Lạng Sơn có lượng mưa trung bình khoảng 
1 300 – 1 600 mm/năm, mưa nhiều tập trung từ tháng 5 đến tháng 9. Độ ẩm không khí 
trung bình khoảng 83%. 

II. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ở tỉnh Lạng Sơn
a) Nhiệt độ

Từ năm 1990 đến năm 2020, nhiệt độ trung bình tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng lên
từ 21,6oC lên 22,2 oC. 

Em hãy quan sát hình 3 và nêu xu hướng biến đổi nhiệt độ trung bình tỉnh Lạng 

Sơn trong giai đoạn 1990 – 2020. 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thuỷ văn Lạng Sơn) 

Hình 3. Biểu đồ  nhiệt độ trung bình tại tỉnh Lạng Sơn từ năm 1990 đến năm 2020 

Em hãy đọc thông tin và nêu khái quát đặc điểm khí hậu của tỉnh Lạng Sơn. 
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b) Lượng mưa

Biến đổi khí hậu đã dẫn tới sự thất thường trong chế độ mưa ở tỉnh Lạng Sơn.

c) Các hiện tượng thời tiết cực đoan

      So với trước đây các hiện tượng thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng và khó 

dự đoán hơn. Cụ thể, số ngày nắng nóng và khô hạn ngày càng tăng; rét đậm, rét hại 
kèm sương muối xảy ra thất thường, khó dự đoán; lũ quét, sạt lở đất xảy ra với phạm 
vi ngày càng lớn. 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn) 

Bảng 1. Lượng mưa trung bình trong mùa mưa ở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005 - 2020

Dựa vào bảng 1, em hãy nêu sự thay đổi tổng lượng mưa trung bình năm và số 
tháng mùa mưa ở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005 – 2020.
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Hiện tượng thời tiết cực đoan là hiện tượng thời tiết bất thường về mức độ, thời gian 
xuất hiện, khu vực xảy ra, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi 
trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế – xã hội. 

Tháng 1 năm 2016, xuất hiện tuyết rơi tại nhiều địa phương của Lạng Sơn 

Em hãy kể tên một số hiện tượng thời tiết cực đoan tại địa phương em. 

Hình 4.  Một số  hiện tượng thời tiết cực đoan tại Lạng Sơn 

Em có biết? 



2. Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu ở Lạng Sơn

Nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu là sự gia tăng của các khí nhà kính (CO2,

CH4,…) trong bầu khí quyển.  

Lượng khí nhà kính phát sinh của Lạng Sơn chủ yếu là trong ngành công nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng và nhiệt điện. Các hoạt động của người dân Lạng Sơn như: đốt 
nhiên liệu hoá thạch, phá rừng lấy đất cho sản xuất nông nghiệp, sử dụng phân bón hoá 
học, chăn nuôi không bền vững,... cũng góp phần làm tăng phát sinh các khí nhà kính. 

Hình 5.  Một số nguyên nhân gây gia tăng lượng khí nhà kính ở Lạng Sơn 

Em hãy quan sát hình 5, nêu tên một số nguyên nhân gây phát sinh khí nhà kính 
ở tỉnh Lạng Sơn.
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3. Tác động của biến đổi khí hậu tại Lạng Sơn

Những thay đổi phức tạp của khí hậu – thời tiết tác động trực tiếp đến sức khỏe của

người dân, sản xuất nông nghiệp, hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải và 
thương mại của Lạng Sơn.  

Hạn hán, rét đậm, rét hại làm giảm hoặc phá huỷ nhiều diện tích đã được gieo trồng. 
Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa đã buộc người dân phải thay đổi nhiều giống cây 
trồng như thảo quả, hồi, lê, quýt,...  Nhiều vật nuôi chết do sốc nhiệt và dịch bệnh. 

     Sạt lở, mưa lũ gây khó khăn cho công tác khai thác khoáng sản, làm phát tán các kim 

loại độc hại từ chất thải mỏ gây ô nhiễm môi trường, làm đình trệ hoạt động giao 
thông. 

Mưa ít, nhiệt độ tăng, bốc hơi mạnh là nguyên nhân làm cho ao, hồ và các dòng 
chảy bị cạn kiệt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hoạt động giao thông đường 
thuỷ trên các sông Kỳ Cùng, sông Thương,... 

4. Ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Lạng Sơn

Để ứng phó với biến đổi khí hậu cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm nhẹ

và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

− Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu thông qua việc 
giảm lượng khí nhà kính.

Em hãy lấy ví dụ về tác động của biến đổi khí hậu ở địa phương em.
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– Các biện pháp chủ yếu để người dân Lạng Sơn thích ứng với biến đổi khí hậu:
chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi; chủ động trong dự báo, phòng tránh 
thiên tai, dịch bệnh; xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên như khu du lịch Sinh thái 
Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), khu du lịch Sinh thái Hồ Vũ Lăng (huyện Bắc Sơn), khu sinh 
thái hồ Nà Tâm (thành phố Lạng Sơn), khu sinh thái rừng đặc dụng Hữu Liên. 

1. Em hãy quan sát hình 6, kể tên một số giải pháp để giảm nhẹ biến đổi khí hậu

ở tỉnh Lạng Sơn?

2. Đọc thông tin, kể tên một số biện pháp để người dân Lạng Sơn thích ứng với

biến đổi khí hậu.

Hình 6.   Một số biện pháp giảm nhẹ biến đồi khí hậu  ở tỉnh Lạng Sơn

Sử dụng năng lượng mặt trời 

Biện pháp 
giảm nhẹ 

Tích cực trồng rừng 

Tuyên truyền, nâng cao ý thức  
bảo vệ môi trường 

Xây dựng mô hình sản xuất xanh 



73 

III. MỘT SỐ THIÊN TAI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH
1. Rét đậm, rét hại, sương muối

 

 

 

 

Hình 7.  Băng giá do rét đậm, rét hại tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình 

      Lạng Sơn nằm ở cửa ngõ đón gió mùa Đông Bắc, có mùa đông lạnh và kéo dài. 

Trong những năm gần đây, tình trạng giá rét thường xuyên xảy ra trên địa bàn toàn 
tỉnh, nhiệt độ có thể xuống 5°C. Mẫu Sơn thường xuyên xuất hiện rét đậm, rét hại kéo 

dài, kèm theo sương muối, băng tuyết, nhiệt độ thấp nhất vào năm 2016 là -4,4°C. 

Rét đậm là hiện tượng khi nhiệt độ trung bình ngày dao động phổ biến trong khoảng 
từ 13o – 15oC.  

Rét hại là hiện tượng khi nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 13oC. 

Sương muối là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như 
muối ngay trên mặt đất hay bề mặt cây cỏ hoặc các vật thể khác khi không khí trên đó 
ẩm và lạnh. 

Em có biết? 
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Rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và sinh 
hoạt của người dân. Có những năm học sinh phải nghỉ từ 2-4 tuần vì thời tiết quá lạnh.  

Để hạn chế tác động của rét đậm, rét hại, sương muối cần thực hiện tốt công tác dự 
báo thời tiết, chủ động lập kế hoạch ứng phó, thực hiện các biện pháp che chắn cho cây 
trồng, giữ ấm và dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm trong những tháng mùa đông.

2. Lũ quét, sạt lở đất đá

Ở Lạng Sơn, lũ quét thường xuyên xảy ra khi có mưa lớn ở các huyện: Văn Quan,
Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia, Cao Lộc, Bắc Sơn, Lộc Bình. Lũ quét thường gây sạt lở 
đất đá, dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng.

Để giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở cần quy hoạch các điểm dân cư tránh bãi sông, 
bờ suối, chân đồi và núi đá vôi; xây dựng các bờ kè vững chắc; trồng rừng, phủ xanh 
đất trống đồi núi trọc,… 

Hình 8. Nông dân thực hiện các biện pháp giữ ấm cho trâu, bò trong đợt rét đậm, rét hại 

Em hãy nêu một số biện pháp để bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước rét đậm, rét hại. 
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Hình 9. Sạt lở tại Lạng Sơn 

Thiệt hại 
Năm 

2010 2011 2012 2013 2014
Sạt lở đất, đá (m3) 16 260 14 000 80 500 48 000 140 000 
Thiệt hại về người 

(người) 
– Bị thương

– Tử vong

0 

1 

2 

2 

8 

10 

3 

2 

6 

16 
Thiệt hại về tiền 

(tỉ đồng) 2,6 10,7 28 55 628

Em có biết? 

Tình hình thiệt hại do sạt lở đất đá gây ra ở Lạng Sơn giai đoạn 2010-2014: 

Em hãy nêu một số biện pháp để giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở ở tỉnh Lạng Sơn.

(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác phong chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn)
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3. Dông, lốc, mưa đá

Hiện tượng dông, lốc, mưa đá diễn ra
vào mùa hè, phổ biến tại các huyện Chi 
Lăng, Bình Gia, Hữu Lũng, thành phố 
Lạng Sơn,…  

Dông, lốc và mưa đá để lại hậu quả 
rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến 
cây trồng, vật nuôi, phá huỷ nhà cửa, các 
công trình xây dựng.  

Để phòng tránh dông, lốc, mưa đá

cần xây dựng, gia cố nhà cửa và các công trình vững chắc, thực hiện tốt công tác cứu 
hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai. 

Hình 10. Mưa đá xảy ra ở tỉnh Lạng Sơn năm 2020  

Dông là hiện tượng mưa to kèm 
sấm chớp.  

Lốc là hiện tượng gió xoáy cực mạnh, 
xảy ra trong một phạm vi nhỏ và tồn tại 
trong một thời gian ngắn. 

Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng 
hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích 
thước khác nhau. 

Em có biết? 

Em hãy kể tên một số biện pháp để phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do dông, 
lốc, mưa đá gây ra.

Em có biết? 

 Ngày nắng nóng có nhiệt độ > 35oC. 

Khô hạn xảy ra số ngày nắng nóng kéo 
dài kèm theo đó là không có mưa hoặc 

lượng mưa rất nhỏ, lượng bốc hơi tăng cao. 

4. Nắng nóng, khô hạn

Ở Lạng Sơn nắng nóng và khô hạn 
thường diễn ra vào tháng 7, ở các khu vực 
Hữu Lũng và Thất Khê. 

Trong những năm gần đây, số ngày 
nắng nóng và khô hạn có xu hướng tăng,
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nhiều nhất là ở huyện Hữu Lũng (tăng 0,4 ngày/năm) và ít nhất ở huyện Bắc Sơn (tăng 
0,05 ngày/năm).

Tuy tần suất xuất hiện của nắng nóng và khô hạn tại Lạng Sơn thấp, nhưng ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, làm tăng nguy cơ cháy rừng, gây khó khăn lớn 
cho sinh hoạt của người dân.

Để ứng phó với khô hạn và nắng nóng cần chú trọng phát triển thuỷ lợi như xây 
dựng các hồ chứa, trạm bơm; đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; sử dụng 
tiết kiệm nguồn nước.

5. Ngập lụt
Khi có mưa lớn, hiện tượng ngập lụt thường xảy ra ở những nơi có địạ hình trũng

thấp như Na Sầm (Văn Lãng), Thất Khê (Tràng Định), thành phố Lạng Sơn. Ngập lụt gây 
ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

    Để phòng chống ngập lụt cần xây dựng, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hợp lí; 
nạo vét lòng sông suối.

    Trong giai đoạn từ 2015 – 2020, thiệt hại về người và tài sản do ngập lụt trên địa bàn 
tỉnh có xu hướng giảm hơn. 

Hình 11. Hồ chứa nước Lẩu Xá ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

Em hãy kể tên một số giải pháp ứng phó với nắng nóng và khô hạn ở tỉnh Lạng Sơn.



IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ
PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI

1. Ý nghĩa

Biến đổi khí hậu và thiên tai gây ra những hậu quả nặng nề cho tỉnh Lạng Sơn. Do đó,
việc phòng chống biến đổi khí hậu và thiên tai có ý nghĩa to lớn. 

– Ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần làm hạn chế các thiên tai xảy ra, hoặc xảy ra
ở mức độ nhẹ, phạm vi nhỏ, thiệt hại ít. 

– Chủ động và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống cho con người.

– Góp phần vào việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát
triển bền vững. 
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Hình 12. Ngập lụt tại Lạng Sơn năm 2015 

Em hãy nêu một số biện pháp phòng tránh ngập lụt ở tỉnh Lạng Sơn.

Em hãy đọc thông tin và nêu ý nghĩa của của việc ứng phó với biến đổi khí hậu, 
phòng tránh thiên tai.
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2. Tuyên truyền về biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai tại địa phương

a) Học sinh thực hiện một trong các nội dung sau

- Nội dung 1: Sưu tầm, thu thập hình ảnh, thiết kế áp phích về biến đổi khí hậu.

- Nội dung 2: Sưu tầm, thu thập hình ảnh, thiết kế áp phích về phòng tránh  rét đậm, rét hại.

- Nội dung 3: Sưu tầm, thu thập hình ảnh, thiết kế áp phích về phòng tránh ngập lụt.

- Nội dung 4: Sưu tầm, thu thập hình ảnh, thiết kế áp phích về phòng tránh nắng nóng,
khô hạn.

- Nội dung 5: Sưu tầm, thu thập hình ảnh, thiết kế áp phích về phòng tránh thiên tai
khác.

 b) Cách thức tiến hành

            Có thể làm việc cá nhân hoặc theo nhóm, tiến hành theo các bước sau: 

– Nếu làm việc cá nhân:

+ Chọn nội dung thích hợp

+ Sưu tầm, thu thập hình ảnh, thiết kế áp phích

+ Trình bày sản phẩm

+ Tổ chức thảo luận, đánh giá sản phẩm

– Nếu làm việc nhóm

+ Thành lập nhóm và lựa chọn nội dung

+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

+ Sưu tầm, thu thập hình ảnh, thiết kế áp phích

+ Trình bày sản phẩm

+ Tổ chức thảo luận, đánh giá sản phẩm.
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1. Trình bày về biến đổi khí hậu ở tỉnh Lạng Sơn.

2. Lập bảng về một số thiên tai thường xảy ra ở tỉnh Lạng Sơn theo mẫu sau:

TT Tên thiên tai Thời gian, nơi xảy ra Tác hại Biện pháp phòng tránh 

1 ? ? ? ? 

2 ? ? ? ? 

3. Việc ứng phó biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai có ý nghĩa như thế nào?

4. Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào của em có thể ứng phó với
biến đổi khí hậu?

– Tham gia học bơi, dạy bơi cho phụ nữ và các em nhỏ.

– Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết.

– Xây dựng nhà ở các vùng ven sông, suối.

– Thay đổi lịch mùa vụ, kĩ thuật canh tác.

– Hạn chế rác thải, phân loại đồ dùng để tái sử dụng và tái chế.

– Sử dụng nước hợp lí, tiết kiệm.

– Tham gia trồng và bảo vệ rừng.

– Đi bộ hoặc đi xe đạp đến những nơi có khoảng cách gần.

1. Vận dụng kiến thức đã học, tuyên truyền những việc nên và không nên thực hiện
để chống biến đổi khí hậu ở cộng đồng nơi em sống.

2. Sưu tầm thông tin, viết báo cáo ngắn về một thiên tai thường xảy ra ở tỉnh Lạng
Sơn hay một thiên tai gây hậu quả lớn ở nơi em sống.
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3. Em hãy xây dựng kế hoạch thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu của bản thân
mình trong năm học lớp 6 theo mẫu dưới đây:

STT Tên hoạt động Thời gian Địa điểm 

1 
Theo dõi dự báo thời tiết để cập nhập tình hình 
thiên tai, hiện tượng thời tiết cực đoan. 

? ? 

2 
Tham gia học bơi, dạy bơi cho phụ nữ và các 
em nhỏ ở địa phương. 

? ? 

3 
Sử dụng tiết kiệm điện, nước, các tài nguyên 
khác. 

? ? 

4 
Tìm hiểu và chia sẻ thông tin với bạn bè về nơi 
trú ẩn an toàn khi thiên tai xảy ra. 

? ? 

5 
Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường 
trong nhà trường (ghi rõ tên hoạt động cụ thể) 

? ? 

… …………………………………. ? ? 

BÀI ĐỌC THÊM 

THIỆT HẠI DO HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN Ở TỈNH LẠNG SƠN 

Những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ở các thời điểm bất thường, gây nhiều 
khó khăn cho công tác dự báo sớm và phòng tránh thiên tai ở tỉnh Lạng Sơn. Thời tiết 
cực đoan càng dày đặc thì thiệt hại ngày càng lớn. 

I. Thiệt hại do mưa lớn năm 2015

Từ ngày 27 – 7 đến ngày 31 – 7 – 2015, mưa lớn kéo dài đã khiến một số vùng trên
địa bàn tỉnh bị ngập lụt, đồng thời đã có vùng bị lũ quét như huyện Chi Lăng. Tính đến 
đêm ngày 31 – 7 – 2015, mưa lũ đã khiến 31 hộ gia đình bị sập nhà do lở đất và đá lăn; 
68 hộ gia đình và 2 trường học bị ngập lụt; khoảng 1 330 ha lúa và hoa màu bị ngập và 
một số lượng lớn gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi; một số tuyến đường giao thông 
bị sạt lở.
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II. Thiệt hại do giá rét năm 2016
Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh nên mưa

kéo dài, độ ẩm lớn, đặc biệt vào ngày 24 – 01 – 2016 nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn là 
-4,4 độ đã xảy ra hiện tượng băng tuyết trên diện rộng gây thiệt hại về cây trồng, vật
nuôi.

Thiệt hại về trồng trọt Đơn vị Số lượng 

Diện tích hoa màu, rau màu ha 4 000 

Thiệt hại nặng từ (30% – 50%) ha 4 000 

Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 0 

Cây giống bị hư hỏng ha 2 000 

Thiệt hại về chăn nuôi Đơn vị Số lượng 

Gia súc bị chết con 5 823 

Trâu, bò, ngựa con 2 986 

Nai, cừu, dê con 2 641 

Lợn con 191 

Các loại gia súc khác con 5 

Hình 13. Ngập lụt do mưa lớn ở Lạng Sơn năm 2015  
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III. Thiệt hại do mưa đá năm 2020
Trong đêm 24 – 1 và rạng sáng ngày 25 – 1 (tức 30 và mồng 1 Tết), 10/11 huyện, 

thành phố của Lạng Sơn bị mưa đá và dông lốc, làm nhiều mái nhà dân bị hư hỏng, tốc 
mái. Theo ước tính ban đầu, gần 2 000 hộ gia đình bị ảnh hưởng mưa đá, thiệt hại hơn 
20 tỉ đồng. 

Thôn Bản Gỉ, Bản Giảo – hai thôn biên giới của xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, 
cách thành phố Lạng Sơn 110 km – là nơi bị ảnh hưởng bởi mưa đá nặng nhất trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Người dân ở đây cho biết: Vào chiều và tối 24 – 1, dông lốc kèm theo mưa đá có kích 
cỡ lớn đã bất ngờ dội xuống khu vực này, người dân không kịp trở tay ứng phó. 

Tại đây, 90% hộ gia đình bị mưa đá, dông lốc làm thủng mái nhà, ảnh hưởng đến 
sinh hoạt, cuộc sống của người dân, nhiều đồ đạc bị ngấm nước. Ngay khi xảy ra thiên 
tai, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp nhân 
dân khắc phục. 




