Nhm hng n mc tiêu phc v du lch cng ng ti a phng, gii quyt vic làm, nâng cao thu nhp cho ng
bào C tu 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí(Hòa Bc) và thôn Phú Túc(Hòa Phú), thi gian qua, huyn Hòa
Vang ã có nhiu n lc khôi phc, bo tn nhng giá tr vn hóa truyn thng ng bào C tu.
Ch Nguyn Th L, thôn Tà Lang, xã Hòa Bc cho bit: "Dt th cm là ngh truyn thng ca ngi C tu
nhng ã b tht truyn t lâu. Hin nay, ng bào C tu Hòa Bc và Hòa Phú không còn ai bit n ngh này, khi
có l hi, chúng tôi phi i mua trang phc truyn thng nhng ni khác".

Ph n C tu háo hc chun b ón nhn dng c dt th cm
áp ng nguyn vng chính áng ca ng bào C tu, cui tháng 3 va qua, ti nhà Gl thôn Tà Lang,
UBND huyn Hòa Vang khai ging 02 lp dy ngh dt th cm cho 28 hc viên là ph n C tu 3 thôn Tà Lang,
Giàn Bí, xã Hòa Bc và thôn Phú Túc, xã Hòa Phú (01 lp gm 20 hc viên ti thôn Tà Lang, Giàn Bí xã
Hòa Bc và 01 lp 8 hc viên ti thôn Phú Túc xã Hòa Phú). Thi gian khóa hc din ra trong 5 tháng, hc
vào ngày th 7 và Ch nht hng tun do 02 ngh nhân giàu kin thc, kinh nghim n t huyn ông Giang, tnh
Qung Nam trc tip ging dy. UBND huyn Hòa Vang trích kinh phí mua sm dng c, khung dt và ch si
to iu kin thun li cho các hc viên thun thc ngh dt th cm truyn thng ca ng bào mình. Ch Alng Th Phng,
huyn ông Giang tnh Qung Nam chia s: "Trong thi gian này, chúng tôi s tn tình ch dy cho các hc
viên thành tho các khâu dt th cm. Sau khóa hc, hc viên s t tay dt c các trang phc truyn thng bng si
màu trang trí vi các ha tit hình hc kt hp khéo léo chì và cm trên vi".
Ông Thanh Tân, Trng Phòng VH-TT huyn Hòa Vang cho rng, thi gian qua, huyn ã t chc cho
ng bào C tu 3 thôn nghiên cu thc t cách thc làm du lch làng du lch cng ng Bh Hông (xã Sông Kôn,
huyn ông Giang, tnh Qung Nam); phc dng l hi "n th kt ngha", "mng lúa mi" cho ng bào C tu; tp hun
các k nng cn thit ngi C tu làm du lch cng ng. Bây gi là khôi phc ngh dt th cm gn vi phát trin du lch s
góp phn phát trin i sng ng bào dân tc C tu ti 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bc và thôn Phú Túc,
xã Hòa Phú, ng thi cng góp phn lu gi c nhng giá tr vn hóa c sc ca cng ng dân c. iu quan trng nht là
phi xây dng c mt ý thc và phong cách làm du lch cho chính ngi dân bn a, giúp ng bào ây có th hng
li t du lch da trên th mnh và tim nng sn có a phng.

Lãnh o UBND xã Hòa Bc trao trang phc truyn thng cho hc sinh C tu.
Theo bà Lê Th Thu Hà, Ch tch UBND xã Hòa Bc, gìn gi, phát huy bn sc vn hóa truyn thng
ngi C tu mang tính bn vng, ngay t lúc này phi hình thành ý thc t hào vn hóa dân tc cho th h tr. Vì
vy, xã Hòa Bc ã vn ng các mnh thng quân h tr, cp phát 105 b trang phc truyn thng cho hc sinh t 5 n
10 tui 2 cp Mm non và Tiu hc. Vi b trang phc truyn thng ngi C tu, hc sinh Mm non và Tiu hc Hòa
Bc s mc trang phc vào ngày th 2 hàng tun khi n trng.

Hc sinh C tu t hào vi nhng b trang phc truyn thng ca dân tc mình khi
chp nh lu nim cùng vi lãnh o huyn Hòa Vang và xã Hòa Bc
Ngoài nhng n lc ca huyn Hòa Vang, xã Hòa Bc và xã Hòa Phú trong vic khôi phc bn sc vn
hóa truyn thng ngi C tu, chính quyn a phng còn tích cc phi hp vi Ban iu hành Qu môi trng toàn cu ti
Vit Nam xây dng " án bo tn vn hoá ng bào C tu gn vi phát trin du lch sinh thái cng ng ngi C tu" ti 2
thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hoà Bc trong thi gian 2 nm 2017-2018, tng kinh phí trên 2 t ng, trong ó
ngân sách i ng ca huyn là 900 triu ng. n nay, án ã thc hin nhiu chng trình nh xây dng 2 bn hng c
bo v rng; tp hun cho ng bào C tu v cách sng, sinh hot hp v sinh, to không gian tt thu hút khách du
lch; thành lp T qun lý bo v rng; mua cng chiêng, trang phc truyn thng h tr nhóm vn ngh...
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