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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 
 

BCH TW 
CNH, HĐH 
GDP: 
 
GRDP: 
 
GS: 
HDI: 
 
JICA: 
 
KHXH 
KH&ĐT:  
MDG: 
 
NCS:  
Nxb:  
PGS,TS: 
PTCN: 
QL: 
SDG: 
 
TNHH: 
TS: 
UBND: 
UBMTTQ: 
UNDP: 
 
UNESCO: 
 
 
USD: 
XNK:  

Ban chấp hành trung ương 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Gross Domestic Product 
Tổng sản phẩm nội địa 
Gross Regional Domestic Product 
Tổng sản phẩm trên địa bàn 
Giáo sư 
Human Development Index 
Chỉ số phát triển con người 
The Japan International Cooperation Agency. 
Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
Khoa học xã hội 
Kế hoạch và đầu tư 
Millennium Development Goals 
Mục tiêu thiên niên kỷ 
Nghiên cứu sinh 
Nhà xuất bản 
Phó giáo sư, Tiến sỹ 
Phát triển công nghiệp 
Quản lý 
Sustainable Development Goals 
Mục tiêu phát triển bền vững 
Trách nhiệm hữu hạn 
Tiến sỹ 
Uỷ ban nhân dân 
Uỷ ban mặt trân tổ quốc 
United Nations Development Programme. 
Chương trình phát triển của Liên hợp quốc 
United Nations Educational, Scientifíc and 
Cultural Organization. Tổ chức giáo dục khoa 
học và văn hóa liên hiệp quốc 
Đô la Mỹ 
Xuất nhập khẩu 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Ngày nay, thế giới đang diễn ra sự chuyển đổi mô hình phát triển, hướng 

đến một nhận thức về vai trò của văn hoá trong phát triển kinh tế của các cộng 

đồng (lớn và nhỏ), đặc biệt nhấn mạnh quá trình tăng trưởng và sự thay đổi ở 

những nước đang phát triển. Trung tâm của sự chuyển đổi này là việc định 

hướng lại tư duy phát triển từ một mô hình phát triển lấy kinh tế, vật chất làm 

trung tâm sang mô hình lấy con người làm trung tâm. Sự chuyển đổi trong tư 

duy phát triển này ngày càng hiện hữu trong chính sách của nhiều quốc gia trên 

thế giới. Ngay trong lễ phát động Thập kỷ quốc tế văn hoá vì phát triển, 

UNESCO đã nhấn mạnh: “Khi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ra mà 

tách rời môi trường văn hoá thì kết quả thu được sẽ rất khập khiễng, mất cân đối 

cả về mặt kinh tế lẫn văn hoá, đồng thời tiềm năng sáng tạo của mỗi dân tộc sẽ bị 

suy yếu đi rất nhiều”[133, tr.19]. Do đó, “nhận thức về vị trí, vai trò của văn hoá 

trong phát triển, chúng ta cần vượt lên trên cách tiếp cận kinh tế học thuần tuý và 

tìm ra hàng trăm các phương thức có thể được để cho tính công nghiệp và tính 

sáng tạo có thể gắn bó móc nối với nhau và để kinh tế có thể bắt rễ trong văn 

hoá”[133, tr.22]. 

Đảng và Nhà nước ta cũng đã có những nhận thức mới về vai trò của văn 

hoá trong phát triển, khi khẳng định mạnh mẽ rằng: “Kinh tế và văn hoá gắn bó 

với nhau hết sức chặt chẽ. Kinh tế không tự mình phát triển nếu thiếu nền tảng 

văn hoá và văn hoá không phải là sản phẩm thụ động của kinh tế. Phát triển trên 

cơ sở kết hợp hài hoà kinh tế và văn hoá là sự phát triển năng động, có hiệu quả 

và vững chắc nhất” [67]. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII 

đến lần thứ XII cũng nhất quán khẳng định vai trò của văn hoá đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội cũng như mối quan hệ khăng khít giữa văn hoá với kinh tế. 

Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã chứng minh 

rằng, văn hoá không phải là sự phản ánh thụ động, là sản phẩm tự nhiên của kinh 
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tế. Bản thân sự phát triển kinh tế cũng không phải chỉ do các nhân tố kinh tế đơn 

thuần tạo ra. Động lực của sự phát triển kinh tế một phần quan trọng lại nằm 

trong văn hoá. 

Chính vì vậy, trong xu thế nỗ lực tìm một con đường phát triển bền vững, vì 

tự do và hạnh phúc của con người, mỗi quốc gia, khu vực, vùng miền, không chỉ 

quan tâm tới những chỉ báo về GDP, HDI... mà cần phải biết khai thác nguồn lực 

văn hoá của mình, biến nguồn lực văn hoá thành những sức mạnh vật chất và tinh 

thần, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.  

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và khoa học công 

nghệ của cả nước giữ vai trò to lớn, là động lực trong công cuộc đổi mới đất nước. 

Hà Nội giữ vị trí tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đối với 

cả nước nói chung và đối với vùng Bắc Bộ và tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - 

Hải Phòng - Quảng Ninh nói riêng. Vì vậy, Hà Nội phải có tầm nhìn xa, hướng tới 

một thành phố, một đô thị lớn văn minh, hiện đại, có trình độ phát triển cao; kết hợp 

hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn 

hoá, tiến bộ xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã xác 

định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô đến năm 2020, Văn kiện 

khẳng định:  

Phát huy tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô đẩy mạnh phát triển kinh tế 

tri thức... tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội 

thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã 

hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa - 

xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa Thủ đô... Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây 

dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng 

yêu cầu của thời kỳ mới [106, tr.83]. 
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Trong lĩnh vực phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn 

minh, Văn kiện đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã nhấn mạnh:  

Chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để Hà Nội thực sự 

trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về văn hóa, đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước. Quan tâm phát 

triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị 

trường văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn 

hóa. Đẩy mạnh xây dựng và tăng cường quản lý, đầu tư, khai thác 

có hiệu quả các thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở, nhất là 

những công trình văn hóa trọng điểm, tiêu biểu. Tăng cường quản 

lý nhà nước đối với các hoạt động, dịch vụ văn hóa, tổ chức và hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp văn hóa, các hiệp hội nghề nghiệp. 

Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư 

trong việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa. Thực hiện tốt công 

tác quản lý, quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di 

sản và bản sắc văn hóa; gắn phát huy giá trị các di sản và bản sắc 

văn hóa với phát triển du lịch; giải quyết hợp lý yêu cầu bảo tồn và 

phát triển. Phát huy có chọn lọc các loại hình văn hóa phi vật thể 

[106, tr.99]. 

Để góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ mở cửa, Hà Nội 

cần huy động sức mạnh của mọi nguồn lực, trong đó, nguồn lực văn hóa được 

xem như là ưu thế của mảnh đất ngàn năm văn vật này. Chính vì vậy, việc 

nghiên cứu để phát huy vai trò nguồn lực của văn hoá Thủ đô là một yêu cầu 

khách quan, cấp thiết hiện nay. Trước hết cần có sự nghiên cứu về lý luận và 

thống nhất về nhận thức. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương và chính sách đúng để 

tạo động lực phát triển cho một Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Do vậy, 

NCS với tư cách là cán bộ nghiên cứu của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - 

xã hội Hà Nội, chọn đề tài Nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở Hà 
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Nội (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông Phụ, 

thị xã Sơn Tây) làm luận án chuyên ngành Văn hóa học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích   

Làm rõ khái niệm nguồn lực văn hoá và nghiên cứu việc phát huy nguồn 

lực văn hóa với sự phát triển kinh tế của làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng 

Mông Phụ, thị xã Sơn Tây, luận án chỉ ra vai trò nguồn lực văn hóa với sự phát 

triển kinh tế ở Hà Nội nói chung hiện nay.  

2.2. Nhiệm vụ 

- Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến nguồn lực văn 

hóa để xác định khái niệm nguồn lực văn hóa. Chỉ ra các yếu tố trong nguồn lực 

văn hóa, đặc trưng, tính chất nguồn lực văn hóa. 

- Làm rõ các nguồn lực văn hóa và vai trò của nguồn lực văn hóa với sự 

phát triển kinh tế ở Hà Nội (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm 

và làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây) 

- Chỉ ra những vấn đề cần giải quyết nhằm phát huy nguồn lực văn hóa 

đối với phát triển kinh tế ở Hà Nội.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Vai trò của nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở Hà Nội thông 

qua nghiên cứu: việc khai thác, phát huy vai trò của nguồn lực văn hóa trong 

phát triển kinh tế của làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông Phụ, thị xã 

Sơn Tây. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước, là mảnh đất ngàn năm văn hiến. 

Nguồn lực văn hóa Hà Nội vô cùng rộng lớn. Luận án tập trung tìm hiểu thực 

trạng tác động của nguồn lực văn hóa đối với sự phát triển ở Hà Nội qua trường 

hợp làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây. Đây là 

hai làng cổ của Hà Nội còn giữ gìn được nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Cư 
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dân của hai làng này đã biết khai thác, phát huy nguồn lực văn hóa để phát triển 

kinh tế. Mặc dù cư dân của mỗi làng này mưu sinh bằng những nghề khác nhau, 

cư dân Bát Tràng chủ yếu sinh sống bằng nghề gốm thủ công, cư dân Mông Phụ 

cung cấp các dịch vụ phát triển du lịch tại chỗ. Nhưng có thể nói, nguồn lực văn 

hóa qua các sản phẩm thủ công truyền thống, qua các dịch vụ văn hóa… đã được 

người dân Bát Tràng và Mông Phụ sử dụng khá hiệu quả. Chính vì vậy, NCS lựa 

chọn hai làng Bát Tràng, Mông Phụ để tiến hành nghiên cứu như những “điểm 

sáng tiêu biểu”. Thông qua trường hợp hai làng này, có thể cung cấp một cái 

nhìn tổng quát về việc khai thác nguồn lực văn hóa để phát triển kinh tế ở Hà 

Nội hiện nay. 

+ Không gian: Trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt tập trung nghiên 

cứu tại làng Bát Tràng và làng Mông Phụ. 

+ Thời gian: Luận án tập trung đánh giá thực trạng việc phát huy nguồn 

lực văn hóa với phát triển kinh tế ở Hà Nội trong giai đoạn đổi mới hiện nay. 

4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở phương pháp luận 

Thực hiện đề tài luận án “Nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở 

Hà Nội (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông 

Phụ, thị xã Sơn Tây), NCS dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử của học thuyết mácxít về mối quan hệ giữa vật 

chất và tinh thần, giữa kinh tế và văn hóa. Đồng thời NCS còn vận dụng quan 

điểm của Đảng cộng sản Việt Nam trong văn kiện hội nghị BCH TW lần thứ 

năm, khóa VIII về vai trò của văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta 

hiện nay: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực của sự phát triển (kinh tế - xã hội) ở nước ta. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu Văn hóa học: Văn 

hóa học là một khoa học chuyên ngành không chuyên ngành (non disciplinary 

discipline) nằm trên giao điểm của các khoa học xã hội và nhân văn, có sự liên 
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quan đến các lĩnh vực khoa học ấy. Hơn nữa, đề tài luận án lại nghiên cứu vấn đề 

nằm trên đường giáp ranh giữa văn hóa, kinh tế và xã hội nên vận dụng phương 

pháp liên ngành trong văn hóa học là cần thiết. Phương pháp này cho phép luận 

án sử dụng các khái niệm, phạm trù, các kết quả của các ngành khoa học khác có 

liên quan để nghiên cứu về vai trò của văn hóa, vai trò nguồn lực văn hóa trong 

phát triển kinh tế ở Hà Nội (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm 

và làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây). 

- Phương pháp điền dã Dân tộc học thông qua việc quan sát và tham dự 

trực tiếp vào các hoạt động kinh tế của cư dân ở hai làng Bát Tràng, huyện Gia 

Lâm và làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây, luận án đi sâu phân tích, đánh giá về 

nguồn lực văn hóa và vai trò của nó với sự phát triển kinh tế tại hai địa bàn này. 

NCS tìm hiểu sâu việc người dân ở đây đã sử dụng các nguồn lực văn hóa của họ 

vào phát triển các ngành nghề, các sản phẩm hàng hóa, các sản phẩm dịch vụ 

như thế nào? Cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của họ, thuyết phục họ chia sẻ 

những thuận lợi, những khó khăn khi họ gặp phải trong quá trình phát huy nội 

lực để mưu sinh hiện nay. 

- Phương pháp Xã hội học cho phép có những nghiên cứu định tính và 

định lượng về thực trạng nhận thức và triển khai việc phát huy vai trò nguồn lực 

văn hóa tại làng Bát Tràng và làng Mông Phụ hiện nay. Thông qua các bảng hỏi, 

phỏng vấn sâu và trao đổi nhóm để tìm kiếm tư liệu nghiên cứu bao gồm các cá 

nhân là những người làm nghề thủ công, những người kinh doanh dịch vụ du lịch 

và các dịch vụ khác, các cán bộ quản lý văn hóa, quản lý kinh tế và các nhà 

chuyên môn am hiểu vấn đề mà đề tài luận án nghiên cứu. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp  

Phân tích và tổng hợp trên cơ sở hệ thống tài liệu đã có và tài liệu điền dã, 

tài liệu điều tra với số liệu thống kê, luận án phân tích vai trò tác động của nguồn 

lực văn hóa với sự phát triển kinh tế làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng 

Mông Phụ, thị xã Sơn Tây. Từ đó nhìn nhận vấn đề nghiên cứu trong một chỉnh 

thể, rút ra những kết luận, những tổng kết, đánh giá về vấn đề nghiên cứu. 
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 Dưới cái nhìn biện chứng và từ nhiều chiều cạnh khác nhau mà phương 

pháp nghiên cứu liên/đa ngành và các phương pháp nghiên cứu khác mang lại, 

luận án sẽ tìm ra được những điểm mạnh cần phát huy và chỉ ra được những hạn 

chế, bất cập trong việc sử dụng các nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở 

Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất các phương hướng và giải pháp 

phù hợp.  

5. Đóng góp của luận án  

- Hệ thống hoá các quan niệm về nguồn lực văn hoá, đưa ra quan niệm về 

nguồn lực văn hoá, phân tích vai trò của nguồn lực văn hoá với sự phát triển kinh 

tế ở Hà Nội (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông 

Phụ, thị xã Sơn Tây). Từ đó nghiên cứu những vấn đề đặt ra đối với việc phát 

huy nguồn lực văn hoá để phát triển kinh tế ở Hà Nội. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp cho các nhà lãnh đạo, quản 

lý kinh tế, văn hóa địa phương những gợi ý cần thiết khi hoạch định chính sách, 

đưa ra các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, phát huy lợi thế văn 

hóa của Thủ đô Hà Nội. Đồng thời cũng giúp cho các cộng đồng dân cư các làng 

ở Hà Nội thấy được nguồn lực văn hóa của mình có vai trò to lớn như thế nào 

trong việc phát triển kinh tế để tích cực, chủ động tìm các giải pháp, cách thức 

phát huy. 

6. Nội dung của luận án 

Ngoài phần mở đầu (8 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo (15 

trang) và phụ lục (63 trang) luận án được chia làm 3 chương sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, những vấn đề lý luận và khái 

quát về địa bàn nghiên cứu (47 trang) 

Chương 2: Nhận diện tác động của nguồn lực văn hóa với sự phát triển 

kinh tế của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ (64 trang) 

Chương 3: Những vấn đề đặt ra đối với việc phát huy các nguồn lực văn hóa 

trong phát triển kinh tế của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ hiện nay (38 trang). 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ  

LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 
 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Các tài liệu bàn về quan hệ giữa văn hóa - kinh tế và về nguồn 

lực văn hóa 

Để phù hợp với nội dung nghiên cứu, NCS chia các tài liệu có liên quan 

thành hai mảng lớn:   

* Các tài liệu bàn về quan hệ giữa văn hóa với kinh tế  

Trong phần này NCS chỉ giới thiệu quan điểm của một số nhà nghiên cứu 

lớn được nhiều học giả quan tâm.  

Theo quan điểm duy vật của chủ nghĩa Mác, trong “đời sống hiện thực” 

của xã hội, các nhân tố vật chất và tinh thần (văn hóa) luôn luôn tác động lẫn 

nhau, gắn bó với nhau tạo nên động lực cho sự phát triển của lịch sử, trong đó 

kinh tế không phải là cái duy nhất quyết định, trong thư gửi Blôkhơ ngày 

24/4/1890, Ph.Ăngghen dựa vào quan điểm của C.Mác đã viết:  

Theo quan niệm duy vật lịch sử, nhân tố quyết định trong lịch sử, xét 

đến cùng là sự sản xuất và tái sản xuất ra đời sống hiện thực. Cả Mác 

và tôi chưa bao giờ khẳng định gì hơn. Do đó, nếu ai xuyên tác câu đó 

khiến cho nó có nghĩa là chỉ có nhân tố kinh tế là nhân tố quyết định 

duy nhất thì như vậy họ đã biến câu đó thành một câu trống rỗng, trừu 

tượng, vô nghĩa [75, tr.95].  

C.Mác và Ph. Ăngghen khẳng định, văn hóa là một trong những nhân tố quy 

định sự tồn tại và phát triển của đời sống xã hội hiện thực “sự phát triển về mặt chính 

trị, pháp luật, triết học, văn học, nghệ thuật v.v.. là dựa vào sự phát triển kinh tế. 

Nhưng tất cả sự phát triển đều tác động lẫn nhau và cùng tác động đến cơ sở kinh tế. 

Hoàn toàn không phải điều kiện kinh tế là nguyên nhân duy nhất chủ động, còn mọi 

thứ khác chỉ có tác dụng thụ động. Trái lại có sự tác động qua lại trên cơ sở tính tất 
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yếu kinh tế là một tính tất yếu, xét đến cùng bao giờ cũng tự vạch đường đi của nó” 

(Thư gửi Boocgiusơ ngày 25/1/1894) [75, tr.123]. 

Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, trước sự khủng hoảng của các lý thuyết và 

mô hình kinh tế - xã hội, các nhà khoa học đã tìm tòi những nguyên nhân và 

vạch ra xu hướng mới cho sự phát triển tiếp theo của nhân loại. Điển hình là Câu 

lạc bộ Rôma đã có những cuộc trao đổi với các nhà khoa học trên thế giới (cuộc 

trao đổi giữa Péc-xây với I-kê-đa Đai-sa-ku, cuộc trao đổi giữa I-kê-đa Đai-sa-ku 

với Tô-yn-bi). Họ đã ý thức rằng, sự phát triển bền vững của toàn nhân loại nói 

chung và của từng quốc gia dân tộc cần phải hướng tới mục tiêu văn hóa và phải 

bằng văn hóa của mỗi cộng đồng. 

Giải thích sự thành công của Nhật Bản, Mi-chi-ô Mô-ri-shi-ma trong tác 

phẩm “Vì sao Nhật Bản đã thành công” cho rằng: Nhật Bản công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trên nền tảng văn hóa Nhật Bản. Họ biết kết hợp giữa khoa học kỹ 

thuật phương Tây với tinh thần Nhật Bản “Hoà hồn Dương tài”. Tức là biết phát 

huy vai trò của văn hóa Nhật Bản: tinh thần cộng sinh, cộng tồn, tinh thần Sa-

mu-rai, tinh thần Ringi, tinh thần đồng thuận xã hội. Ý niệm về vai trò văn hóa 

đối với sự phát triển được hình thành trong bối cảnh đó. 

Tác giả Alain Peyrefitte, xem “động lực phát triển của các nước xưa nay là 

yếu tố tinh thần”. Trong khi các nhà kinh tế học cổ điển cho rằng lao động và tư 

bản đóng vai trò quyết định trong phát triển, A. Peyrefitte khẳng định “yếu tố thứ 

ba phi vật chất” mới là quan trọng nhất. Đó là một quan điểm khá mới mẻ gợi mở 

một hướng nghiên cứu mới cho các nhà khoa học. Ông Federico Mayor Tổng 

giám đốc Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa (UNESCO) của Liên Hợp quốc 

cho rằng văn hóa của mỗi cộng đồng đều “ghi dấu ấn của mình lên hoạt động kinh 

tế của con người và xác định những mặt mạnh yếu riêng của các quá trình sản xuất 

trong một xã hội”[133, tr.23]. 

Thủ tướng Singapore GohChokTong đã phát biểu tại cuộc mít-tinh nhân 

dịp quốc khánh nước này ngày 28-4-1994:  
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Để tiếp tục thành công, chỉ có chính sách kinh tế đúng là không đủ. 

Những yếu tố phi kinh tế khác cũng quan trọng - ý thức về cộng đồng 

và dân tộc, nhân dân cần cù, kỷ luật, những giá trị tinh thần và mối 

quan hệ gia đình vững chắc. Cái đưa Singapore tiến lên không chỉ là 

chủ nghĩa vật chất thuần túy và việc chạy theo lợi nhuận cá nhân. Điều 

quan trọng hơn là ý thức về lý tưởng và phụng sự được sinh ra từ tình 

cảm đoàn kết xã hội và bản sắc dân tộc. Không có những yếu tố thiết 

yếu ấy, chúng ta không thể có một xã hội năng động và hạnh phúc [59, 

tr.23 - 24]. 

Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa VIII (10/12/1991), khi đề cập đến 

quan hệ văn hóa và phát triển ở Việt Nam, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu rõ:  

Chuyển sang nền kinh tế thị trường trong điều kiện xã hội, con người 

và trí tuệ nói chung trở thành nhân tố quyết định phát triển, chúng ta 

khẳng định dứt khoát yêu cầu bảo vệ, phát triển văn hóa với nhận thức 

đầy đủ rằng: Kinh tế và văn hóa gắn bó với nhau hết sức chặt chẽ. 

Kinh tế không tự mình phát triển nếu thiếu nền tảng văn hóa và văn 

hóa không phải là sản phẩm thụ động của kinh tế. Phát triển trên cơ sở 

phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa, là sự phát triển năng động có 

hiệu quả và vững chắc [67].  

Ý kiến sâu sắc trên đây là một sự cụ thể hóa những quan điểm của Đảng 

và Nhà nước về văn hóa và phát triển, thật sự là cách tiếp cận có tính cách mạng 

đối với sự nghiệp phát triển đất nước. 

Tác giả Phạm Xuân Nam qua công trình Triết lý về mối quan hệ giữa cái 

kinh tế và cái xã hội trong phát triển đã khẳng định văn hóa tuy không phải là 

chìa khóa vạn năng nhưng rõ ràng nó có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi 

quá trình phát triển và mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế trong phát triển là 

mối quan hệ mang tính tương hỗ.  
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Đề tài cấp Nhà nước Yếu tố văn hoá trong sự phát triển xã hội ta theo con 

đường xã hội chủ nghĩa do Lê Quang Thiêm làm chủ nhiệm cũng đã làm sáng tỏ 

mối quan hệ giữa văn hoá và sự phát triển xã hội. Đề tài khẳng định: “Không 

phải ngày nay văn hoá mới cần thiết cho phát triển, mà nó vốn đã có vị trí trung 

tâm và vai trò điều tiết xã hội ở mỗi dân tộc. Chính nhờ bản sắc văn hoá dân tộc 

được giữ gìn và vun đắp, nhiều quốc gia đã có được nền kinh tế và xã hội phát 

triển; đồng thời sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế và xã hội đã tạo những khả 

năng sáng tạo đa dạng và phong phú bản sắc văn hoá của dân tộc mình”.  

Xuất phát từ góc độ triết học, công trình Văn hoá mục tiêu và động lực 

của sự phát triển xã hội do Nguyễn Văn Huyên làm chủ biên đã ít nhiều làm 

sáng tỏ các vấn đề về lý luận và thực tiễn về vai trò mục tiêu và động lực của văn 

hoá đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam. Ngoài ra, còn rất nhiều các công 

trình nghiên cứu khác đề cập đến vai trò của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội, liên quan đến nội dung luận án. 

Trên đây là một số tài liệu bàn đến quan hệ giữa văn hóa với kinh tế trên 

thế giới và ở nước ta mà chủ yếu bàn đến vai trò tác động của văn hóa đối với 

kinh tế. Nghiên cứu sinh cho rằng các quan điểm của các tác giả đã được thực 

tiễn lịch sử chứng minh tính đúng đắn của chúng và chúng là cơ sở, là tiền đề lý 

luận cho việc nghiên cứu cụ thể hơn về sự tác động của văn hóa như là nguồn 

lực to lớn của phát triển kinh tế sẽ được khái quát ở mục tiếp theo. 

* Các tài liệu bàn về nguồn lực văn hóa và vai trò của nguồn lực văn 

hóa đối với sự phát triển kinh tế 

Khái niệm nguồn lực văn hóa được dùng với nhiều khái niệm có nghĩa 

gần với nó như “vốn xã hội”, “vốn văn hóa”, “nguồn lực nội sinh”, “nguồn lực 

con người” hay “nguồn lực mềm”... 

Vào những năm 1980, trong công trình nghiên cứu của mình, nhà xã hội 

học người Pháp Pierre Bourdieu đã đưa khái niệm “vốn” thuộc lĩnh vực kinh tế 

vào lĩnh vực xã hội học để phân tích quá trình lưu thông của các loại tài sản khác 
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nhau trong không gian xã hội nhằm giải thích tình trạng bất bình đẳng xã hội và 

quá trình tái sản xuất tình trạng bất bình đẳng ấy. Ông cho rằng, muốn hiểu văn 

hóa như một nhân tố trong đời sống kinh tế và muốn đánh giá vai trò của nó trong 

quá trình phát triển thì nên nhìn nhận văn hóa như một loại vốn - tương tự như ba 

loại vốn phổ biến thường được biết đến (vốn vật thể, vốn con người, vốn tài 

nguyên). Pierre Bourdieu quan niệm, các loại vốn này có thể chuyển hoá thành 

những loại vốn khác, chẳng hạn vốn văn hóa có thể chuyển thành vốn con người 

và chuyển thành vốn kinh tế và ngược lại [94, tr.299]. Ông đồng nhất vốn xã hội 

với vốn văn hóa khi cho rằng, vốn xã hội là “tổng hợp những nguồn lực thực tế 

hoặc tiềm tàng gắn với việc làm chủ một mạng lưới lâu bền những quan hệ quen 

biết hoặc thừa nhận lẫn nhau không ít thì nhiều được thể chế hóa” (Bourdieu, P 

1986) “The Forms of Capital” [Hình thức của vốn xã hội], New York. Từ đó 

người ta có thể hiểu rằng với Bourdieu các khái niệm vốn xã hội, vốn văn hóa hay 

nguồn lực văn hóa “có một số nội hàm giống nhau”. 

Qua đó, chúng ta có thể thấy, vốn văn hóa là một thứ tài sản mà mỗi cá 

nhân hay một cộng đồng có thể có được gắn với các quan hệ xã hội - văn hóa 

của nó. Khác với cách tiếp cận của Pierre Bourdieu, một số học giả khác như 

James Coleman, Robert Putman, Francis Fukuyama lại hiểu vốn xã hội hay vốn 

văn hóa như là một thứ tài sản chung của một cộng đồng hay của một xã hội nào 

đó. Các học giả này nhấn mạnh đến vốn xã hội như là giá trị, chuẩn mực, thể chế 

nhằm tạo nên sự liên kết giữa những cá nhân trong xã hội với nhau. Putman cho 

rằng: “giống như khái niệm vật chất và vốn con người, công cụ và sự đào tạo, cái 

thúc đẩy hiệu suất cá nhân, vốn xã hội nói tới các đặc tính của tổ chức xã hội như 

là các mạng lưới, các chuẩn mực và niềm tin xã hội, những gì làm trôi chảy sự 

phối hợp và cộng tác vì lợi ích qua lại” [152, tr.6]. Sự liên kết này tạo nên mạng 

lưới xã hội với những tiêu chuẩn giao dịch qua lại trong sự tin tưởng lẫn nhau và 

đồng thời đó cũng là đạo lý cư xử giữa người với người trong xã hội. Sự tin 

tưởng, sự hiểu biết lẫn nhau đó cùng với sự chia sẻ những giá trị đạo đức, làm 
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cho việc phối hợp hành động giữa các cá nhân trong cộng đồng có khả năng thực 

hiện được. Do vậy, sự liên kết này là “rất thiết yếu cho các xã hội trong việc làm 

giàu mạnh kinh tế và cho việc phát triển tiến lên không ngừng” [30, tr.23]. 

Có thể cho rằng các quan niệm của các tác giả trên là sự bổ sung cho quan 

điểm của Bourdieu về sự phong phú và đa dạng của cách hiểu về nguồn lực văn 

hóa, nó không chỉ là các quan hệ xã hội - văn hóa “ít nhiều được thể chế hóa” 

Đến năm 1988, trong buổi lễ phát động Thập kỷ thế giới văn hóa vì phát 

triển (1988-1997), Liên hợp quốc đưa ra quan niệm văn hóa là “động lực”, là 

“nguồn cổ súy” cho phát triển:  

Một sự phát triển chân chính đòi hỏi phải sử dụng một cách tối ưu 

nhân lực và vật lực của mỗi cộng đồng. Vì vậy, phân tích đến cùng, 

các trọng tâm, các động lực và các mục đích của phát triển phải được 

tìm thấy trong văn hóa... Từ nay trở đi văn hóa cần coi mình là nguồn 

cổ súy trực tiếp cho phát triển [133, tr.23-24]. 

 Từ những năm 80-90 của thế kỷ XX, ở nước ta đã xuất hiện một số công 

trình đề cập đến văn hoá như là một nguồn lực của sự phát triển. Khái niệm nguồn 

lực phi kinh tế trong phát triển lần đầu tiên được đề cập đến trong Chương trình 

khoa học công nghệ cấp nhà nước KX 06 “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và 

tiến bộ xã hội”. Chương trình này có 17 đề tài, trong đó đề tài KX 06-14 do Đặng 

Cảnh Khanh làm chủ nhiệm, kết quả nghiên cứu đã được công bố trong cuốn sách 

“Các nhân tố phi kinh tế - xã hội học về sự phát triển”. Hạt nhân của khái niệm 

“nhân tố phi kinh tế” theo tác giả cuốn sách chính là văn hóa. “Nghiên cứu những 

nhân tố phi kinh tế, bởi vậy, trọng tâm phải là nghiên cứu văn hóa, hoặc nói cụ thể 

hơn, nghiên cứu tất cả các mặt họat động ngoài phạm vi sản xuất vật chất có nền 

tảng là văn hóa” [60, tr.31 - 32]. 

Tác giả Hoàng Vinh trong một số công trình nghiên cứu cũng đã đặt vấn 

đề nghiên cứu văn hoá (chính xác hơn là các thành tố của văn hoá) như là những 

nguồn lực để phát triển kinh tế. Ông coi Di sản văn hoá dân tộc là nguồn lực phi 
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vật thể của sự phát triển kinh tế - xã hội hiện thời ở nước ta [bài viết cùng tên in 

trong cuốn Những vấn đề văn hoá trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Nxb 

Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2006]. Cùng với di sản văn hoá thì Hệ giá trị văn 

hoá cũng là nguồn lực phi vật thể của sự phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở nước ta (bài viết cùng tên in trong cuốn Văn hoá và Phát 

triển ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận chính trị, Hà 

Nội 2004). 

Tác giả Lê Qúy Đức được xem là người sử dụng trực tiếp khái niệm 

“nguồn lực văn hóa” nghiên cứu vai trò của văn hóa với sự phát triển kinh tế - xã 

hội ở nước ta. Trong bài báo “Nguồn lực văn hóa và vai trò của nguồn lực văn 

hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4 (142) 

năm 2012, tác giả đã hệ thống hóa các công trình nghiên cứu về vai trò tác động 

của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều nhà nghiên cứu trên 

thế giới và ở nước ta và đưa ra nhận xét “sự tiếp cận văn hóa như là nguồn vốn - 

nguồn lực văn hóa của sự phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn là mới mẻ”, chưa có 

một quan niệm thống nhất về khái niệm này. Do vậy, tác giả đã đưa ra một định 

nghĩa tổng quát về khái niệm “nguồn lực văn hóa có thể được hiểu là tổng thể 

các yếu tố văn hóa tác động trực tiếp hay gián tiếp tới các hoạt động kinh tế - xã 

hội. Nguồn lực văn hóa là sức mạnh vừa hữu hình, vừa vô hình, thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng nhân văn, nhân bản” [67, tr.10]. 

Ngoài ra còn khá nhiều tác giả khác nghiên cứu vấn đề nguồn lực văn hóa 

dưới góc độ xã hội học với các tên gọi khác: Trần Hữu Dũng (2003) - vốn văn 

hóa; Trần Hữu Quang (2006), Lê Minh Tiến (2007), Hoàng Bá Thịnh (2009), 

Phạm Như Hổ (2013), Lương Văn Hy (2010), Nguyễn Anh Tuấn (2011) và 

Khúc Thị Thanh Vân (2012)... với tên gọi vốn xã hội đối với sự phát triển kinh tế 

nói chung hay với sự phát triển của một địa phương, cộng đồng cụ thể. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

VII (1993) nêu rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc 
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đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời là một mục tiêu của chủ nghĩa xã 

hội”. Đây là sự nhận thức sâu sắc của Đảng cộng sản Việt Nam về văn hóa và 

phát triển, là bước phát triển mới trong quan điểm của Đảng về vai trò to lớn của 

văn hóa trong phát triển ở nước ta.  

1.1.2. Các tài liệu về nguồn lực văn hóa của Hà Nội và của làng Bát 

Tràng, làng Mông Phụ 

*Tài liệu về nguồn lực văn hóa của Hà Nội 

Hơn 1000 năm qua (từ trước khi Thăng Long - Hà Nội ra đời năm 

1010 đến nay 2016) đã có hàng ngàn tài liệu nghiên cứu về Thăng Long - Hà 

Nội nói chung và có gần một ngàn tài liệu nghiên cứu về văn hoá, nguồn lực 

văn hoá Thăng Long - Hà Nội nói riêng. Theo thống kê chưa thật đầy đủ của 

NCS, tài liệu nghiên cứu về văn hoá, nguồn lực văn hoá hay có liên quan 

đến vấn đề văn hoá, nguồn lực văn hoá Thăng Long - Hà Nội rất phong phú 

và được viết bằng nhiều thứ tiếng (thứ chữ): Chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc 

ngữ, chữ Pháp, chữ Nhật Bản... Hiện tại tài liệu viết bằng tiếng Việt hay 

dịch ra tiếng Việt (chữ quốc ngữ) là 460 tài liệu; tiếng Pháp 192 tài liệu, 

tiếng Anh 66 tài liệu, tổng cộng khoảng 750 tài liệu. Trong đó có những tài 

liệu dài từ trên một ngàn đến vài ngàn trang như: Tuyển tập tư liệu phương 

Tây - Nxb Hà Nội 2010 (1169 trang), 1000 Thăng Long - Hà Nội của 

Nguyễn Vinh Phúc - Nxb Trẻ (1193 trang), Bách khoa thư Hà Nội 17 tập - 

Nxb Từ điển Bách khoa 1999 (khoảng trên 5000 trang). Riêng Bộ sách của 

Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09 về Kỷ niệm 1000 năm Thăng 

Long - Hà Nội, 11 tập - Nxb Hà Nội 2010 (khoảng 4000 trang).  

Trong đó phần lớn nội dung các tập sách trên đề cập đến văn hóa và nguồn lực 

văn hóa của Thăng Long - Hà Nội và ít nhiều đề cập đến văn hóa  và nguồn lực văn 

hóa của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ. Chẳng hạn các tập từ 6 đến 11 về: Con 

người, giáo dục và đào tạo, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể… của Thăng Long 

- Hà Nội nói chung và các làng xã nói riêng. 
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Vì thời gian làm luận án có hạn không cho phép NCS đọc hết các tài liệu 

đó để tổng quan đầy đủ được. Do vậy, cách làm tối ưu của NCS là dựa vào các tài 

liệu đã tổng hợp các tài liệu nghiên cứu trên và bổ sung thêm những hiểu biết của 

bản thân để khái quát các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. 

NCS chủ yếu chỉ quan tâm đến những tài liệu nói đến nguồn lực văn hóa 

của Thăng Long - Hà Nội một cách chung nhất, khái quát nhất còn những tài liệu 

trình bày cụ thể đã được NCS tổng thuật trong chuyên đề tiến sỹ “Tổng quan 

tình hình nghiên cứu về văn hóa và nguồn lực văn hóa của Thăng Long - Hà 

Nội” (dài 52 trang khổ giấy A4) đã được đánh giá riêng. Nói cách khác là trong 

phần này NCS chỉ tóm lược lại chuyên đề tổng quan tình hình nghiên cứu về 

nguồn lực văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. 

Theo báo cáo điều tra xã hội học của đề tài KX.09.12 người dân Hà Nội 

đánh giá các lợi thế của Thủ đô (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp) là: tiềm lực 

kinh tế, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn lực văn hóa. Về tiềm lực kinh tế, 

nổi trội là nguồn nhân lực có trình độ cao, thị trường, vốn đầu tư nước ngoài, 

khoa học - công nghệ tiên tiến, cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin liên lạc. Về vị 

trí địa lý, tự nhiên, quan trọng nhất là địa bàn trung tâm, đầu mối, đất đai, tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường. Về nguồn lực văn hóa, hàng đầu là truyền thống 

văn hiến lâu đời, đội ngũ trí thức đông đảo, các di tích lịch sử - văn hóa, trình độ 

dân trí cao, giá trị kiến trúc cổ... 

Trong lời nói đầu của đề tài, tác giả Phùng Hữu Phú đã nêu vấn đề:  

Trong mười, hai mươi năm tới, Thủ đô sẽ phát triển bứt phá bằng 

những nguồn lực nào? theo phương hướng, giải pháp nào? Đó là câu 

hỏi lớn đặt ra trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, đồng 

thời thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, các cán bộ 

quản lý. Với tình yêu và trách nhiệm đối với Thủ đô, tập thể tác giả 

cuốn sách này mong muốn được góp phần đưa ra lời giải chính thức 

cho vấn đề rất có ý nghĩa này[91, tr.11]. 
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Trong phần “Tổng quan về lợi thế, tiềm năng và giá trị các nguồn lực phát 

triển kinh tế”, các tác giả đã tổng quan “nguồn tài nguyên văn hóa vật thể và văn 

hóa phi vật thể” như sau: 

Nguồn lực văn hóa, tài nguyên văn hóa ở đất Thăng Long - Hà Nội 

chủ yếu và trước hết là Vốn Con Người: các bậc minh quân, tôi hiền, tướng 

giỏi, nông dân, thợ thủ công tinh xảo, các bậc thầy đạo cao đức trọng, đặc 

biệt là các lớp thị dân Thăng Long tài hoa, thanh lịch hàng nghìn năm qua đã 

hội tụ về đất Kinh kỳ. Đây là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội 

trong quá trình đô thị hóa đất Thăng Long - Hà Nội. 

Trong suốt 1000 năm xây dựng, bảo vệ Kinh đô - Thủ đô, các thế hệ 

người Thăng Long - Hà Nội đã sáng tạo các giá trị văn hóa vô cùng phong phú, 

quý giá. Qua sự sàng lọc, thử thách của thời gian, các giá trị đó kết tinh thành di 

sản văn hóa vật thể và phi vật thể. 

Di sản văn hóa vật thể ở Thăng Long - Hà Nội phản ánh đời sống vật chất 

và tinh thần của mỗi giai đoạn lịch sử phát triển Thăng Long, Hà Nội và của cả 

nước. Đó là các đình, đền, chùa, phủ, miếu, mà trong nội thất thờ cúng còn lưu 

giữ được nhiều tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc có giá trị cao, ngày nay đã trở 

thành cổ vật qúy hiếm. Bên ngoài các di tích là môi trường cảnh quan độc đáo 

với hồ nước hòa hợp với cây quả quý hiếm xanh tươi bốn mùa; với các lễ hội cổ 

truyền đề cao Thiện Tâm, lòng yêu nước thương nòi và văn hóa thụ lộc (ẩm 

thực) tinh tế, có lễ nghĩa, kính trên nhường dưới. Đó là vốn tài sản vật chất và 

tinh thần vô giá trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc được lưu giữ trên đất Kinh 

kỳ, mà các thế hệ ông bà ta đã nhiều đời chắt chiu, tạo dựng trong trường kỳ lao 

động, sáng tạo.  

Đặc biệt quan trọng là khu Di tích khảo cổ học ở 18 Hoàng Diệu và Thành 

cổ Hà Nội hợp thành “khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà 

Nội”. Nơi đây, lưu giữ nhiều nền móng các kiến trúc, các di vật quý hiếm từ thời 

Bắc thuộc, trải qua các thời Đại Việt đến thời Đại Hồ Chí Minh. Đầu năm 2009, 
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Khu di tích trung tâm (Cấm thành) của Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội đã được 

Chính phủ ta trình lên UNESCO xét để xếp hạng là Di sản văn hóa thế giới.  

Di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội gồm văn học dân gian, 

lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, nghệ thuật cổ truyền, phong tục tập quán, 

văn hóa ẩm thực, nghệ thuật và tri thức dân gian. Đây là những nguồn lực rất đa 

dạng và phong phú góp phần vào đời sống văn hóa tinh thần, thể hiện bản sắc 

độc đáo của văn hóa Thủ đô. 

Thăng Long - Hà Nội là một trong những địa phương có số di tích lịch sử 

văn hóa phong phú vào loại nhất trên cả nước. Theo kết quả kiểm kê, xếp hạng 

di tích, đến nay tổng số di tích toàn thành phố Hà Nội có 5.175 di tích; đã xếp 

hạng 2.311 di tích, trong đó 09 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 

1.184 di tích xếp hạng cấp quốc gia (chiếm 51,23% tổng số di tích được xếp 

hạng) và 1.118 di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố (chiếm 48,38% tổng số di 

tích được xếp hạng)[105, tr.14]. 

Trong lịch sử phát triển của Thăng Long - Hà Nội, từ xa xưa các làng 

nghề, phố nghề truyền thống đã ghi đậm dấu ấn của công thương nghiệp gắn liền 

với đời sống kinh tế - xã hội của người dân thị thành và ven đô. Nó cũng là biểu 

hiện của sự giao lưu kinh tế giữa Thăng Long - Hà Nội với các địa phương trong 

cả nước. 

Hiện nay, Hà Nội trên con đường CNH, HĐH và chuyển nhanh sang kinh 

tế thị trường, sự phát triển kinh tế Thủ đô cần đảm bảo sự gắn kết cả yếu tố 

truyền thống và yếu tố hiện đại, vừa có ý nghĩa văn hóa, vừa có ý nghĩa kinh tế 

tạo nên sự phát triển đa dạng của kinh tế Thủ đô. 

Cần có chính sách bảo tồn các làng nghề, phố nghề truyền thống. Qua trình 

tồn tại và phát triển của ngành nghề truyền thống ở các làng và phố phường thuộc 

Thăng Long - Hà Nội chính là mảnh đất nuôi dưỡng, sáng tạo ra những giá trị vật 

chất, tinh thần truyền thống với những nét độc đáo, riêng biệt của Thăng Long - Hà 

Nội. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng và phố nghề có đặc tính văn 
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hóa truyền thống được thể hiện trên từng sản phẩm và chính nó là một trong những 

nhân tố tác động cho sự phát triển của các ngành nghề truyền thống. Song điều 

trước tiên và quan trọng trong phát triển kinh tế hàng hóa hiện nay là phải nghiên 

cứu tính truyền thống, yếu tố kỹ thuật thể hiện những nét đẹp, những cái hay, quý 

giá của tính truyền thống ẩn chứa trong sản phẩm. Tính truyền thống trong sản xuất 

của các làng nghề, phố nghề xưa cần được nghiên cứu, cải tiến hòa quyện với văn 

minh của thời đại để làm đa dạng thêm các sản phẩm phù hợp với tâm lý, thị hiếu 

của người tiêu dùng.  

Làng nghề, phố nghề truyền thống của Thăng Long - Hà Nội còn chứa 

đựng tiềm năng du lịch rất lớn. Khách du lịch trong nước và nước ngoài muốn 

đến tận các làng nghề, phố nghề để tìm hiểu dấu ấn của nền văn hóa xa xưa, 

đồng thời còn muốn tìm hiểu kỹ năng của những nghệ nhân đã tạo ra những sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng. Để phát triển du lịch làng nghề, phố nghề cần 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí, bảo tồn những dấu tích văn 

hóa... để tạo môi trường hấp dẫn khách du lịch. 

Hà Nội trên con đường CNH, HĐH, việc phát triển kinh tế thị trường và 

hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tác động rất lớn đến truyền thống văn hóa của người 

Hà Nội. Trong phát triển kinh tế, nếp sống văn minh, thanh lịch truyền thống của 

người Hà Nội cần được đề cao, nhưng người Hà Nội cần phát huy tính năng động 

hơn, sáng tạo hơn, mạnh mẽ hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và mở 

rộng hợp tác kinh tế quốc tế. Có như vậy, sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và 

hiện đại mới thực sự trở thành động lực đối với sự phát triển kinh tế của Thủ đô.  

*Tài liệu viết về nguồn lực văn hóa của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ 

Theo thống kê chưa đầy đủ của NCS đến nay đã có hàng trăm tài liệu của 

nhiều tác giả viết về văn hóa và nguồn lực văn hóa của làng Bát Tràng và làng 

Mông Phụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp (từ Nguyễn Trãi thế kỷ XV, qua tác 

phẩm Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam nhất thống chí, Phan Huy Chú thế kỷ 

XIX đến Trần Quốc Vượng, Phan Huy Lê, Nguyễn Vinh Phúc... ngày nay). Do 
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điều kiện thời gian vật chất có hạn nên, NCS chỉ dựa vào tài liệu nghiên cứu trực 

tiếp về hai làng được công bố gần đây. Cách làm này sẽ giúp cho NCS có cái 

nhìn xuyên suốt về văn hóa và nguồn lực văn hóa của hai làng từ quá khứ đến 

hiện đại một cách khái quát nhất và cơ bản nhất vì trong các tài liệu ấy đã có sự 

tổng quan tình hình nghiên cứu về văn hóa của hai làng. Chẳng hạn, tài liệu Bát 

Tràng làng nghề, làng văn do Bùi Xuân Đính chủ biên (2013) có phần Tổng 

quan các công trình nghiên cứu về làng Bát Tràng; Mông Phụ một làng ở đồng 

bằng sông Hồng do Nguyễn Tùng chủ biên có mục Mông Phụ ở phía đỉnh đầu 

của châu thổ sông Hồng hay luận án tiến sỹ Văn hóa dân gian Khai thác các giá 

trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch (nghiên cứu trường hợp làng 

Mông Phụ, thị xã Sơn Tây...) của Đào Duy Tuấn có chương: Tổng quan tình hình 

nghiên cứu và giá trị di sản văn hóa truyền thống ở làng Mông Phụ... Tuy nhiên 

các tác giả trên chủ yếu xuất phát từ góc nhìn của Sử học, Dân tộc học hay Văn 

hóa dân gian nên chỉ đề cập đến di sản văn hóa của hai làng bằng sự miêu thuật, 

khảo tả mà chưa phân tích vai trò tác động của chúng như là những nguồn lực 

phát triển kinh tế của địa phương. 

Sau đây, NCS sẽ đi vào một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về làng 

Bát Tràng và làng Mông Phụ vừa khái quát vừa chuyên sâu. 

- Về làng Bát Tràng: Văn hóa và nguồn lực văn hóa của làng 

Với nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của một làng có nhiều yếu tố đặc thù, 

từ lâu Bát Tràng đã được giới thiệu, nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. 

Dưới thời phong kiến, nghề gốm cùng sản phẩm gốm, cảnh vật và các vị 

danh nhân khoa bảng của làng Bát Tràng được giới thiệu trong các bộ chính sử, 

như Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sỹ Liên và các sử gia triều Lê, Khâm định 

Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn; các bộ tư sử 

hoặc ký sự như Đại Việt thông sử của Lê Qúy Đôn; Thượng Kinh ký sự của Lê 

Hữu Trác, các sách địa chí như Dư địa chí của Nguyễn Trãi, Đại Nam nhất 

thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn, Lịch triều hiến chương loại chí của 
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Phan Huy Chú, Kinh Bắc phong thổ ký diễn quốc sự (khuyết danh), Bắc Ninh địa 

dư chí của Đỗ Trọng Vĩ...  

Dưới thời Pháp thuộc, học giả người Pháp Madrolle trong công trình 

L'Indochine du Nord (Miền Bắc Đông Dương) có đề cập vài nét về nguồn gốc 

của làng Bát Tràng. 

Thời Mỹ - ngụy ở miền Nam trước đây, cụ Vũ Văn Giần (1902 - 1977), 

một người con của làng Bát Tràng sinh sống ở Sài Gòn đã hồi ức lại những kỷ 

niệm về làng quê mình trong bản thảo viết tay Đời tôi dài 363 trang. Tuy bìa 

ngoài ghi là “Bút ký” và có tiêu đề rất “riêng tư”, song thực chất đây là một cuốn 

giản chí, giới thiệu nhiều mặt đời sống của làng Bát Tràng trước Cách mạng 

tháng Tám 1945 dưới góc nhìn của một người địa phương. Đây là tài liệu gốc rất 

qúy để nghiên cứu về các mặt đời sống văn hóa, xã hội của làng Bát Tràng trước 

năm 1945. 

Từ hòa bình lập lại, nghề gốm Bát Tràng được giới Sử học, Dân tộc học 

và nhiều ngành khác quan tâm đến nghiên cứu. 

Các chuyên khảo riêng về gốm Bát Tràng (hay là sản phẩm văn hóa vật 

thể hóa) có thể kể ra một số bài viết, công trình tiêu biểu: 

- Bài “Vài tài liệu về gốm Bát Tràng trước Cách mạng Tháng Tám của 

Phan Hữu Dật in trong cuốn Nông thôn Việt Nam trong lịch sử, tập 1 Nxb. Khoa 

học xã hội (KHXH), 1977 dựa vào các tài liệu điền dã năm 1971, trình bày sơ 

lược về đặc điểm nghề gốm truyền thống và các mặt xã hội có liên quan đến 

nghề gốm của làng Bát Tràng xưa kia. 

Với khoảng 90 trang khổ 13 x 19cm, cuốn Quê gốm Bát Tràng do Đỗ Thị 

Hảo biên soạn (cùng sự phối hợp, cộng tác của một số nhà nghiên cứu và nhiều 

bậc cao niên am hiểu ở địa phương), dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã 

Bát Tràng, Nxb. Hà Nội ấn hành năm 1989, lần lượt giới thiệu những nét khái 

quát về lịch sử hình thành làng, các di tích thờ cúng, nếp sống, phong tục, hội 

làng, văn học dân gian, các danh nhân, nghề gốm và những đổi thay của làng Bát 
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Tràng ở thời điểm nghiên cứu. Sách giới thiệu cả một số mặt (đình, chùa, chợ...) 

của làng Giang Cao - làng cùng nằm trong xã Bát Tràng hiện nay. Tác giả đã 

tóm lược nội dung của cuốn sách này thành bài “Làng gốm Bát Tràng” để in 

trong cuốn Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội, viết chung với Trần 

Quốc Vượng, do Bộ Văn hóa thông tin (VHTT) và Trung tâm Triển lãm văn hóa 

nghệ thuật Việt Nam phối hợp xuất bản năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 990 năm 

Thăng Long - Hà Nội. 

Năm 1995, trên cơ sở hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Hợp tác nghiên 

cứu Việt Nam và Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, nhóm tác giả Phan Huy Lê, 

Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Quang Ngọc xuất bản cuốn Gốm Bát Tràng thế kỷ 

XIV - XIX (Nxb, Thế giới). Sách giới thiệu sơ bộ về lịch sử hình thành và phát 

triển của làng gốm Bát Tràng, những nét lớn về quá trình sản xuất đồ gốm cùng 

những đặc điểm của gốm men Bát Tràng. Sách còn có phần Phụ lục về quan hệ 

buôn bán của làng Bát Tràng với các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. 

Nghề gốm Bát Tràng từ năm 1992 đến nay là đề tài cấp cơ sở của 

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Viện Mỹ thuật thực hiện (năm 2008), 

do Trịnh Thị Ngọc Lan làm chủ nhiệm, sau khi trình bày vài nét về địa lý, lịch 

sử làng nghề Bát Tràng đã đi sâu phân tích đặc điểm, giá trị nghệ thuật gốm 

Bát Tràng xưa và nay, thông qua phương pháp chế tác, hình dáng và trang trí 

sản phẩm. Ở phần cuối, đề tài dành ra bốn trang bàn về những điển hình trong 

phong cách thợ gốm Bát Tràng hiện nay, thông qua 10 nghệ nhân tiêu biểu. 

Trong các tác giả nghiên cứu sâu về gốm Bát Tràng không thể không nhắc 

đến nhà khảo cổ học Nguyễn Đình Chiến, với nhiều bài viết trên tạp chí và đặc 

biệt là các công trình như Trung tâm gốm Bát Tràng (Mỹ thuật Thành phố Hồ 

Chí Minh số 16, 17), Cẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn thế kỷ XV - XIX 

(bảo tàng Lịch sử Việt Nam, 1999). 

Ngoài một lượng lớn các tác phẩm viết về nghề gốm truyền thống và hiện 

đại, còn có một số bài viết về các mặt khác của làng Bát Tràng. Chẳng hạn, về 
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nguồn lực con người: trình độ học vấn, khoa bảng, trình độ tri thức, kỹ năng công 

nghệ truyền thống sản xuất đồ gốm, năng lực kinh doanh buôn bán, các sinh hoạt 

tinh thần, lễ hội truyền thống và các quan hệ xã hội - văn hóa. 

Bài “Làng Bát Tràng” trong cuốn Các làng khoa bảng Thăng Long - Hà 

Nội do Bùi Xuân Đính và Nguyễn Viết Chức chủ biên (Nxb.Chính trị quốc gia, 

xuất bản năm 2004, tái bản có bổ sung, sửa chữa năm 2010), lần đầu tiên giới 

thiệu làng Bát Tràng với tư cách là một làng khoa bảng với 8 tiến sỹ, hàng trăm 

hương cống - cử nhân, sinh đồ - tú tài, bên cạnh những nét tiêu biểu của một làng 

nghề, làng buôn bán; các đặc điểm riêng của Bát Tràng với tư cách là một làng 

nghề, làng khoa bảng, ngoài những đặc điểm chung của làng Việt ở đồng bằng 

Bắc Bộ được phác họa bước đầu. 

Bài “Chợ Bát Tràng” của Văn Sáu in trong cuốn Chợ Hà Nội xưa và nay, 

do các nhà nghiên cứu thuộc Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội biên soạn (Nxb. 

Phụ nữ ấn hành năm 2010) giới thiệu đôi nét về chợ Bát Tràng xưa, sự thay đổi 

của chợ hiện nay; đặc biệt là sự xuất hiện của chợ gốm Bát Tràng - một địa chỉ 

du lịch và mua sắm hấp dẫn từ những năm đầu thế kỷ XXI này. 

Bài “Hội làng Bát Tràng” của Đỗ Thị Hảo trong bộ sách Hội làng Thăng 

Long - Hà Nội do Lê Trung Vũ chủ biên (Nxb. Thanh Niên, ấn hành năm 2011) 

giới thiệu những nét cơ bản về hội truyền thống của làng Bát Tràng. 

Năm 2010 nhân dịp kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, UBND 

huyện Gia Lâm xuất bản cuốn sách ảnh Di tích lịch sử văn hóa và cách mạng 

kháng chiến huyện Gia Lâm, trong đó có các bài viết về đình Bát Tràng, chùa 

Kim Trúc và cơ sở in báo Độc lập (thời kỳ tiền khởi nghĩa).  

Tháng 10 năm 2010, vào dịp kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, 

hội thảo “Giá trị lịch sử - văn hóa của gốm Bát Tràng” được tổ chức tại trụ sở 

của Hội Gốm sứ Bát Tràng với 21 báo cáo được gửi tới, nêu bật những giá trị 

truyền thống của nghề gốm sứ và làng nghề Bát Tràng. 
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Nhìn chung, đến nay đã có một lượng lớn các bài viết, cuốn sách về làng 

Bát Tràng. Các công trình trên có điểm nổi bật là, tập trung nghiên cứu về gốm 

truyền thống (chủ yếu về mặt kỹ thuật chế tác và các đặc trưng sản phẩm). Một 

số bài viết về các vị danh nhân khoa bảng, chợ làng, hội làng. Tuy nhiên, theo 

tác giả Bùi Xuân Đính các công trình trên phản ánh từng mặt đời sống của làng 

Bát Tràng chưa đầy đủ và thiếu sự liên kết với các vấn đề khác. Do vậy, nhóm 

tác giả Bùi Xuân Đính đã biên soạn cuốn sách Bát Tràng làng nghề, làng văn.  

Biên soạn cuốn sách này, nhóm tác giả đã “giới thiệu tổng thể các mặt của 

làng Bát Tràng, từ nguồn gốc cư dân, lịch sử lập làng, các phương thức mưu sinh 

(trong đó chú trọng đến nghề gốm xưa và nay, nghề buôn), tổ chức xã hội, các di 

tích thờ cúng, các lễ tiết trong năm, các phong tục tập quán, truyền thống hiếu 

học và khoa bảng, truyền thống cách mạng; đến những đổi thay to lớn của làng 

trong công cuộc đổi mới hôm nay” [38, tr.9-12] 

Nhân giới thiệu cuốn sách trên, tác giả Vũ Khiêu đã cho rằng: “Ngày nay 

với công cuộc đổi mới, Bát Tràng có nhiều đổi thay to lớn. Nghề gốm được nâng 

cấp kỹ thuật trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tạo ra những 

sản phẩm mới, có sức lan tỏa lớn, cả trong nước và ngoài nước. Truyền thống 

học hành, khoa cử được phát huy, với hàng nghìn người tốt nghiệp đại học, hơn 

30 người có học hàm học vị. Cơ sở hạ tầng của làng xóm được nâng cấp. Đời 

sống của dân làng được cải thiện đáng kể. Hệ thống các di tích (đình chùa, đền 

miếu, văn từ, nhà thờ các dòng họ) được tu bổ khang trang. Các giá trị văn hóa 

phi vật thể được bảo tồn và phát huy. Bát Tràng trở thành một điểm du lịch, mua 

sắm hấp dẫn cách trung tâm Thủ đô Hà Nội chỉ 10 km, thu hút đông đảo du 

khách trong và ngoài nước” [38, tr.5-6] 

Qua đây tác giả đã ít nhiều đề cập đến di sản văn hóa truyền thống và 

thành tựu văn hóa hiện đại của làng Bát Tràng như là tiền đề, cơ sở và  nguồn 

lực cho sự phát triển kinh tế của làng trên hai lĩnh vực phát triển nghề thủ công 

và du lịch. 
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- Về làng Mông Phụ: Văn hóa và nguồn lực văn hóa của làng 

Tài liệu nghiên cứu về làng Mông Phụ của các tác giả Nguyễn Tùng, Ngô 

Xuân Linh, Đào Duy Tuấn, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, UBND Tỉnh Hà 

Tây trong các công trình nghiên cứu đã cho rằng: 

Công trình đầu tiên nghiên cứu về làng Mông Phụ và xã Đường Lâm đáng 

ghi nhận là Địa chí Sơn Tây của Phạm Xuân Độ. Đây là toàn bộ những ghi chép 

của tác giả về cơ cấu tổ chức, thiết chế làng xã cổ truyền (hay là văn hóa xã hội) 

và sinh hoạt kinh tế (văn hóa sinh tồn) và sinh hoạt tinh thần, tín ngưỡng của trấn 

Sơn Tây (trong đó có làng Mông Phụ xã Đường Lâm). Trong những năm gần 

đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về làng Mông Phụ (trong khuôn khổ khái 

niệm làng cổ Đường Lâm) của các nhà khoa học và các cơ quan nghiên cứu 

trong và ngoài nước như “Dự án khảo sát nhà ở truyền thống tại ba tỉnh Hà Tây, 

Bắc Ninh, Nam Định” và công trình nghiên cứu “Định hướng và giải pháp bảo 

tồn kiến trúc các làng truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ (Nghiên cứu thí 

điểm ở làng cổ Đường Lâm - Hà Tây)” của Viện nghiên cứu Kiến trúc quốc gia, 

“Dự án bảo tồn làng Việt cổ Đường Lâm” và dự án “Hỗ trợ phát huy vai trò của 

cộng đồng trong phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua di sản” do Cục Tài 

sản văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa và tổ chức Hợp tác quốc 

tế của Nhật Bản (JICA) thực hiện, đề án “Quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy 

giá trị các làng cổ Đường Lâm” của Viện Bảo tồn di tích, “Định hướng quy 

hoạch bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm” của Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội... Các công trình nghiên cứu này hầu hết tập trung đề cập đến các 

vấn đề liên quan đến giá trị văn hóa, đến công tác bảo tồn - tôn tạo các giá trị văn 

hóa - lịch sử ở làng cổ Đường Lâm...  

Nghiên cứu riêng về làng cổ Mông Phụ có công trình hợp tác nghiên cứu 

khoa học giữa Viện nghiên cứu về Đông Nam Á và thế giới Nam đảo (LASEMA) 

với Viện Dân tộc học: “Mông Phụ - Một làng ở đồng bằng sông Hồng” do Nguyễn 

Tùng chủ biên [122]. Các tác giả đã đề cập khá sâu sắc và rõ nét về lịch sử, về tộc 
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người, tổ chức không gian cư trú và sản xuất các mối quan hệ xã hội với các làng 

lân cận. Bên cạnh những giá trị về kiến trúc cảnh quan, làng Việt cổ Mông Phụ còn 

là nơi lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo và đây chính là cái 

tạo nên bản sắc văn hóa riêng của làng. Tác giả Ngô Xuân Linh tổng quan tài liệu 

của nhà nghiên cứu Diệp Đình Hoa về Di sản văn hóa Đường Lâm: Nhân vật, di 

tích, tư liệu để đưa ra nhận xét khái quát “Trong Di sản văn hóa, Diệp Đình Hoa đã 

giới thiệu các nhân vật lịch sử nổi tiếng của Đường Lâm (Phùng Hưng, Ngô Quyền) 

cũng như các vị đại khoa (Hoàng Bồi, Kiều Phúc, Giang Văn Minh...) và các nhân 

vật chính trị đương đại (Phan Kế Toại, Hà Kế Tấn...) đã góp phần làm rạng rỡ tên 

xã này trong cả nước. 

Tác giả cũng kiểm kê các “nơi chốn của ký ức” như đình, chùa, đền, miếu... 

mà Đường Lâm còn giữ được, và đặc biệt tập trung nghiên cứu đình Mông Phụ và 

chùa Mía (kiến trúc, nghệ thuật trang trí và nghệ thuật tạc tượng). 

Các bi ký cũng là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa. Chúng cung 

cấp cho chúng ta một số thông tin quý báu, dù tản mạn về đời sống của làng xã 

thời xưa: xây dựng chùa, chợ... thuế chợ, cúng dường, ruộng thờ... Tác giả giới 

thiệu 21 tấm bia hiện còn ở Đường Lâm: tên bia, kích thước, vị trí, nội dung 

cũng như ngày khắc và dựng bia. 

Kiểm kê trên cho thấy xã Đường Lâm, nhất là làng Mông Phụ, có nhiều 

nhân vật lịch sử, nhà khoa bảng và nho sĩ, cũng như nhiều công trình kiến trúc cổ 

có giá trị. Chính nhờ những tư liệu như bia đá, gia phả, hương ước... mà chúng ta 

ý thức được một cách cụ thể vai trò quan trọng của tầng lớp nho sĩ trong các làng 

truyền thống ở Việt Nam: chính họ đã ghi lại những sự kiện liên quan đến việc 

xây, sửa chùa, đến việc lập chợ và thu thuế chợ, đến việc đào giếng và bảo quản 

giếng, đến các loại ruộng hậu và việc tế tự những người có công đức... Các gia 

phả nếu được nghiên cứu kỹ sẽ cho chúng ta một ý kiến rõ ràng về nguồn gốc 

quê hương của những dòng họ, về sự di cư phân tán của các nhánh khác nhau; 

gia phả cũng cho ta biết vai trò, chính trị, kinh tế, hoặc văn hóa của những dòng 
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họ có vai vế trong làng xã. Những đình, chùa, đền, miếu, những pho tượng và di 

sản văn hóa nói chung mà nhân dân Đường Lâm đã biết bảo tồn đến ngày nay có 

thể góp phần giúp ta tìm hiểu, nghiên cứu kiến trúc truyền thống, nghệ thuật tạo 

hình dân gian Việt Nam cũng như lịch sử văn hóa của một địa phương mà chính 

sử thường không đề cập đến” [122, tr.32]. 

Tác giả Nguyễn Thị Phương Chi, tiếp cận với làng cổ Mông Phụ thông 

qua việc nghiên cứu lịch sử tồn tại của các ngôi nhà gỗ cổ có niên đại trên 100 

tuổi trong làng. Trong nghiên cứu này, tác giả đã kiểm kê số lượng những ngôi 

nhà cổ hiện còn tại làng cổ Mông Phụ, đi sâu khảo sát một số ngôi nhà cổ điển 

hình và làm bật những giá trị cơ bản của các ngôi nhà cổ điển hình của cư dân 

vùng đồng bằng Bắc Bộ cần được bảo tồn như một di sản văn hóa có giá trị của 

dân tộc. 

Chúng ta biết rằng, trong tình hình hiện nay, nhà cao tầng bê tông cốt thép 

đua nhau mọc lên khắp nơi thì ở Mông Phụ, mặc dù cũng đã có nhiều nhà cao 

tầng, đường làng cũng mất dần lối đi với những hàng gạch xây nghiêng thuở xưa 

nhưng chúng ta vô cùng khâm phục nhân dân Mông Phụ khi họ vẫn giữ đến 

ngày nay khá nhiều nhà cổ. Và, theo nghiên cứu của tôi, chính vì những ngôi nhà 

đó vẫn còn giữ được nguyên hình dáng kiến trúc ban đầu. Kiến trúc đó vừa 

mang tính nghệ thuật của một thời kỳ lịch sử vừa đại diện tiêu biểu cho nhà gỗ 

đồng bằng Bắc Bộ chính là điều kiện cốt lõi làm nên sức hấp dẫn cho khách du 

lịch khi tham quan ngôi làng này [122, tr.8]. 

Ở những công trình nghiên cứu khác, các tác giả Ngô Vũ Hải Hằng trong 

“Bi ký tại Đường Lâm (Hà Tây) - một di sản văn hóa vật thể vô giá”, Nguyễn 

Minh Tường trong “Về hai tấm bia ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây viết về 

Phùng Hưng và Ngô Quyền”, Vũ Duy Mền trong “Tấm bia Quang Thái 1390 

đời Trần tại đình Phùng Hưng”... thông qua việc nghiên cứu hệ thống văn bia 

hiện còn tại đây để tìm hiểu về lịch sử phát triển và các danh nhân ở vùng đất 

Mông Phụ. 
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Dự án khả thi “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo tồn và tôn tạo làng Việt cổ 

Đường Lâm - Phục vụ cho phát triển du lịch” được UBND xã Đường Lâm, Sở 

Du lịch Hà Tây cũ (nay là Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội) phối hợp cùng với 

Tổng cục Du lịch triển khai xây dựng, nội dung cơ bản của dự án xoay quanh 

vấn đề bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị cảnh quan, giá trị kiến trúc của các 

làng cổ ở xã Đường Lâm. 

Trong phần mở đầu xác định tính cấp thiết của nhiệm vụ nghiên cứu, đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2007 “Giải pháp tổ chức, khai thác hoạt 

động du lịch làng Việt cổ ở Đường Lâm, thị xã Sơn Tây” do Sở Du lịch Hà Tây 

cũ (nay là Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội) thực hiện đã khẳng định: 

Không gian văn hóa làng cổ ở Đường Lâm hợp thành từ những công trình 

sở hữu chung của cộng đồng như đình, chùa, đền miếu, nhà thờ họ, hàng trăm 

ngôi nhà cổ... hài hòa với cảnh quan thiên nhiên ở vùng đồi gò thấp bán sơn địa, 

cùng với những phong tục tập quán và nếp sống của cư dân nông nghiệp vùng 

đồng bằng châu thổ sông Hồng, đó là tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, đặc 

biệt sau khi là ngôi làng cổ đầu tiên ở nông thôn trong cả nước được xếp hạng di 

tích quốc gia. Nếu được tổ chức khai thác một cách khoa học, hợp lý, làng Việt 

cổ ở Đường Lâm hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch 

quốc tế. 

Nhóm tác giả của đề tài đã dành thời lượng để miêu tả các tài nguyên du 

lịch (tự nhiên và nhân văn) ở vùng đất Đường Lâm, đánh giá thực trạng hoạt động 

du lịch ở làng cổ giai đoạn đến 2006, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tổ chức 

du lịch tại làng cổ ở Đường Lâm. Đáng chú ý nhất của công trình này là nhóm tác 

giả đã đưa ra những mục tiêu và định hướng phát triển cho du lịch tại làng cổ 

Đường Lâm, trong đó mục tiêu phát triển bền vững và chia sẻ lợi ích giữa các bên 

tham gia (bước đầu đề cập đến vai trò của cộng đồng địa phương) vào hoạt động 

du lịch lần đầu tiên được tác giả đề cập đến. Điều này một lần nữa khẳng định 

rằng phát triển du lịch, phát triển bền vững và phát triển cộng đồng có mối quan 

hệ mật thiết và gắn bó khăng khít với nhau. 
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1.1.3. Nhận xét về tình hình nghiên cứu và các vấn đề đề tài cần tiếp tục 

nghiên cứu 

Qua trình bày về nội dung của hai vấn đề lớn: 1.1.1. Các tài liệu bàn về 

quan hệ giữa văn hóa - kinh tế và về nguồn lực văn hóa; 1.1.2. Các tài liệu về  

nguồn lực văn hóa của Hà Nội và của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ, NCS 

thấy nổi lên một số vấn đề sau đây: 

Thứ nhất là bàn về quan hệ giữa văn hóa với kinh tế quan điểm của các 

nhà nghiên cứu... dưới góc độ triết học, xã hội học và nhân học là rất rõ ràng. 

Tuy ít nhiều có sự khác nhau, song các quan điểm này đều khẳng định vai trò 

của văn hóa (tư tưởng, tri thức, tín ngưỡng, tôn giáo...) có tác động to lớn đến 

đời sống kinh tế của nhân loại nói chung và của từng quốc gia, khu vực nói riêng 

(chủ yếu là thúc đẩy phát triển). 

C.Mác và Ph.Ăngghen xuất phát từ quan điểm duy vật biện chứng cho 

rằng: “sự phát triển về mặt chính trị, pháp luật, triết học, văn học nghệ thuật... là 

dựa vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả sự phát triển đó đều tác động lẫn nhau 

và cùng tác động đến cơ sở kinh tế...” đã chống lại quan điểm duy kinh tế, kinh tế 

luận trong nghiên cứu các vấn đề của đời sống xã hội. Đây là quan điểm duy vật lý 

luận và phương pháp luận cho NCS nghiên cứu đề tài luận án.  

Quan điểm của tổ chức UNESCO đưa ra trong buổi lễ phát động Thập kỷ 

thế giới vì phát triển 1988 - 1997: Văn hóa là “động lực”, là “mục tiêu”, là 

“nguồn cổ súy” và có vai trò “điều tiết xã hội” là những tư tưởng mới mẻ và 

mang tinh thần thời đại về vai trò tác động của văn hóa đối với phát triển kinh tế 

- xã hội của nhân loại và các quốc gia dân tộc ngày nay hướng đến các giá trị 

nhân văn, nhân bản và tiến bộ. NCS sẽ sử dụng lý thuyết này cùng với lý thuyết 

“điểm sáng” để nghiên cứu các vấn đề của đề tài luận án. 

Thứ hai là lý luận về nguồn lực văn hóa: tuy khái niệm này mới xuất hiện 

gần đây (những năm 80 của thế kỷ XX) bắt nguồn từ việc nghiên cứu các loại 

“vốn” của sự phát triển kinh tế. Song các nhà nghiên cứu dần dần phát hiện ra 
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những đặc trưng có tính đặc hữu của loại “vốn” này vốn văn hóa (cultural 

Capital) khác với các loại vốn tài nguyên, tài chính, công nghệ... ở nguồn gốc, 

cách thức tạo lập và vai trò tác dụng. Đó là các giá trị tinh thần của nó: giá trị 

sáng tạo, giá trị động lực tinh thần, đạo đức, giá trị mang tính nhân văn, nhân bản 

và cả giá trị kinh tế của nó. Các giá trị đó thuộc phạm trù văn hóa. Nhiều nhà 

nghiên cứu đã gọi nó với những tên gọi khác nhau: Vốn xã hội, Vốn con người, 

Nguồn lực mềm, Nguồn lực con người, Nguồn lực văn hóa... Tựu trung lại qua 

các cách gọi người ta chủ yếu luận giải vai trò tác động của văn hóa và chủ thể 

văn hóa (con người) đối với sự phát triển kinh tế. Đây là vấn đề lý luận đang thu hút 

sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa hiện nay. NCS sẽ tiếp thu các quan 

điểm lý luận trên và bước đầu khắc phục những vấn đề chưa thống nhất của các nhà 

nghiên cứu về nội hàm khái niệm và cơ cấu của nó trong bản luận án này. 

Thứ ba là các tài liệu nghiên cứu về văn hóa và nguồn lực văn hóa của Hà 

Nội. Đây là nguồn tài liệu vô cùng phong phú đã và đang tồn tại và phát triển 

cùng với lịch sử hơn nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là giai đoạn 

trước và trong dịp kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa qua 

(2000 - 2010). Tuy với khối lượng lớn và phong phú các tài liệu trên chủ yếu 

được nghiên cứu dưới góc độ: lịch sử, dân tộc học, dân tộc chí, văn hóa dân 

gian... chưa có công trình nào nghiên cứu văn hóa và nguồn lực văn hóa dưới 

góc độ văn hóa học. Dẫu vậy, NCS cũng tiếp thu các tài liệu trên để tạo lập nền 

tảng tri thức, hiểu biết của mình về văn hóa Thăng Long - Hà Nội, hơn nữa là 

một tầm nhìn chung về lĩnh vực nghiên cứu của mình. 

Thứ tư các tài liệu viết về làng Bát Tràng và làng Mông Phụ nói chung và về 

lịch sử, xã hội, văn hóa của hai làng cũng khá phong phú. Song cũng như những tài 

liệu nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội nói chung, các tài liệu nghiên cứu về hai 

làng này (chỉ khác về phạm vi rộng - hẹp) đều dưới góc độ sử học, dân tộc học, dân 

tộc chí hay văn hóa dân gian và miêu thuật, khảo tả các di sản văn hóa của hai làng 

là chủ yếu. Có một số tài liệu đề cập đến việc phát huy tri thức làng nghề truyền 
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thống, di sản văn hóa làng cổ vào phát triển nghề thủ công và du lịch, nhưng cũng 

chưa đi sâu vào nguồn lực văn hóa của hai làng và vai trò tác động của nó đối với 

sự phát triển kinh tế dưới góc độ văn hóa học. 

Đây là vấn đề NCS phải tiếp tục nghiên cứu trong luận án của mình. 

Tóm lại, sau khi điểm lại lịch sử nghiên cứu vấn đề, NCS cho rằng nhiệm 

vụ của đề tài luận án phải tiếp tục: 

Một là khái quát lý luận về khái niệm nguồn lực văn hóa và cơ cấu của 

nguồn lực văn hóa dưới góc nhìn của văn hóa học; 

Hai là hệ thống hóa nguồn lực văn hóa của làng Bát Tràng và làng Mông 

Phụ theo cơ cấu nguồn lực văn hóa đã được trình bày; 

Ba là phân tích vai trò tác động của nguồn lực văn hóa của mỗi làng (Bát 

Tràng và Mông Phụ) đối với sự phát triển kinh tế của làng trong giai đoạn hiện nay; 

Bốn là từ thực trạng tác động đến sự phát triển kinh tế của nguồn lực văn 

hóa của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ chỉ ra những vấn đề cần phải giải quyết 

và mở rộng tầm nhìn về việc phát huy nguồn lực văn hóa của Hà Nội đối với sự 

phát triển kinh tế của Thủ đô như thế nào trong giai đoạn hiện nay. 

1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản 

1.2.1. Quan niệm về nguồn lực văn hóa và cơ cấu, đặc trưng của nguồn 

lực văn hóa 

1.2.1.1. Quan niệm về nguồn lực văn hóa 

Qua phần tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, cho 

thấy khái niệm “nguồn lực văn hóa” chưa có sự thống nhất về cách hiểu trong 

giới khoa học trên thế giới và ở nước ta. 

Có một số nhà khoa học dùng khái niệm này đồng nhất với khái niệm 

“vốn”, “vốn xã hội”, “vốn văn hóa”, “vốn con người” mà Pierre Bourdieu, James 

Coleman, Robert Putman và Trần Hữu Dũng... đã nêu ra để chỉ vai trò tác động 

của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế. Có một số nhà nghiên cứu khác lại dùng 

khái niệm “nguồn lực” (nguồn lực văn hóa, nguồn lực con người, nguồn lực nội 
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sinh, nguồn lực mềm) hay “tài nguyên văn hóa” cũng để chỉ vai trò tác động của 

văn hóa đối với sự phát triển kinh tế. Vậy vấn đề đặt ra là nên sử dụng khái niệm 

nào là phù hợp? 

Theo ý kiến chủ quan của NCS, nghiên cứu vấn đề này trong chuyên ngành 

Văn hóa học sử dụng khái niệm “nguồn lực văn hóa” là phù hợp và thích hợp. 

Nghiên cứu vai trò tác động của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế là nghiên 

cứu bản chất, đặc trưng và tính chất của quan hệ này dưới góc nhìn văn hóa học 

chứ không phải là góc nhìn của kinh tế học hay xã hội học. Bản chất của quan hệ 

này (tác động của văn hóa đối với kinh tế) là sự tác động trở lại của cái tinh thần 

(văn hóa) đối với cái vật chất (kinh tế) theo quan điểm duy vật biện chứng của 

C.Mác, hay tác động của yếu tố tinh thần, đạo đức đối với yếu tố vật chất, kinh tế 

trong hệ thống xã hội như quan niệm của Max Weber. Hơn nữa đặc trưng của văn 

hóa mang tính nhân sinh, tính giá trị gắn với chủ thể con người, là phẩm chất, 

năng lực của con người, chi phối mục đích, động cơ, thái độ của con người trong 

hoạt động kinh tế. Nó không giống như các nguồn vốn khác của kinh tế (tài chính, 

tài nguyên, công nghệ) tồn tại hoàn toàn bên ngoài con người. Do vậy, nó không 

chỉ là nguồn vốn như các nguồn vốn khác trong một nền kinh tế (yếu tố cấu thành) 

mà nó còn là động lực tinh thần thúc đẩy chủ thể hoạt động kinh tế hay “là nguồn 

cổ súy thúc đẩy trực tiếp quá trình phát triển” (UNESCO). Vì vậy NCS dùng khái 

niệm “nguồn lực văn hóa” để nghiên cứu vai trò tác động của văn hóa đối với sự 

phát triển kinh tế. 

Tác giả Lê Qúy Đức trong bài viết Nguồn lực văn hóa và vai trò của 

nguồn lực văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (đã dẫn) đưa ra quan 

niệm về nguồn lực văn hóa như sau: 

“Nguồn lực văn hóa là tổng thể các yếu tố văn hóa có vai trò, tác động 

trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động kinh tế - xã hội. Với sức mạnh vừa hữu 

hình, vừa vô hình, nguồn lực văn hóa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền 

vững theo hướng nhân văn, nhân bản”. 
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Quan niệm trên đã chỉ ra thực chất nguồn lực văn hóa chính là vai trò tác 

động của văn hóa đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế 

nói riêng vừa trực tiếp vừa gián tiếp. NCS tiếp thu quan niệm này vào nghiên 

cứu đề tài luận án, song xuất phát từ cách định nghĩa khái niệm xin được làm rõ 

thêm như sau: 

Khái niệm “nguồn lực văn hóa”: Nguồn lực văn hóa là nguồn sức mạnh 

to lớn của văn hóa đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội (ở đây chủ yếu là đối 

với kinh tế) của nhân loại nói chung và của mỗi cộng đồng nói riêng. Nguồn lực 

văn hóa chính là nguồn vốn văn hóa, nguồn tài nguyên nhân văn, nguồn lực nội 

sinh của một cộng đồng vừa hữu hình, vừa vô hình đã và đang thúc đẩy kinh tế 

phát triển theo hướng nhân văn và bền vững. 

Như vậy, nguồn lực văn hóa chính là nguồn vốn văn hóa đã và đang được 

khai thác tạo nên sức mạnh để phát triển kinh tế - xã hội nói chung hay phát triển 

kinh tế nói riêng. Khi nói đến nguồn lực văn hóa là muốn nhấn mạnh vai trò, tác 

động của nguồn vốn văn hóa ở thế động. Nguồn vốn văn hóa nếu chưa được phát 

huy thì nó chỉ là nguồn vốn (tiềm năng) cho phát triển (hay vốn chỉ là vốn) mà 

thôi. Từ đó có thể khẳng định Nguồn lực văn hóa là nguồn vốn văn hóa khi được 

chủ thể của nó sử dụng và phát triển kinh tế. Vì vậy khi nghiên cứu nguồn lực văn 

hóa không thể tách rời nguồn vốn văn hóa đang vận hành trong thực tiễn. Đây 

chính là vấn đề mà đề tài luận án quan tâm. 

1.2.1.2. Cơ cấu của nguồn lực văn hóa  

Một số nhà nghiên cứu cho rằng cơ cấu của nguồn lực văn hóa bao gồm 

chủ yếu là các giá trị văn hóa hữu hình, hữu thể và các giá trị vô hình, vô thể, có 

thể sử dụng vào phát triển kinh tế. Tác giả Trần Hữu Dũng quan niệm vốn văn 

hóa hay nguồn lực văn hóa có hai dạng: 1. Vốn văn hóa vật thể gồm những công 

trình kiến trúc, đền đài, lăng tẩm, miếu mạo, di tích lịch sử, những địa điểm có ý 

nghĩa văn hóa. Loại vốn này cung cấp luồng dịch vụ có thể hưởng thụ ngay, 

hoặc đi vào sản xuất những sản phẩm và dịch vụ trong tương lai; 2. Vốn văn hóa 
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phi vật thể là những tập quán, phong tục, tín ngưỡng và các giá trị khác. Loại 

vốn này là chất keo gắn kết cộng đồng, nó cũng cung cấp luồng dịch vụ có thể 

hưởng thụ ngay, hoặc dùng trong sản xuất những sản phẩm văn hóa trong tương lai.  

Nhà nghiên cứu P.Bourdieu cho rằng nguồn vốn văn hóa gồm ba yếu tố: 

1) Hàm lượng văn hóa (tri thức, hiểu biết, khoa học, kỹ năng, tư tưởng, tình cảm, 

ý chí...) nội thể hóa hàm chứa trong mỗi con người; 2) Hàm lượng văn hóa được 

vật thể hóa trong các sản phẩm văn hóa vật thể (không chỉ là những sản phẩm 

vật thể mà trong đó còn bao chứa các tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, đạo đức, 

thẩm mỹ của con người đã vật thể hóa); 3) Hàm lượng văn hóa được thể chế hóa 

(các quan hệ xã hội - văn hóa được thể chế hóa thành những chuẩn mực pháp lý, 

các quy tắc ứng xử trong đời sống xã hội...) 

Khái quát chung các quan điểm trên đây, cơ cấu của nguồn lực văn hóa 

được nhận thức với các yếu tố cơ bản sau:  

1- Nguồn lực con người (nguồn lực nội thể hóa) là năng lực tinh thần của 

chủ thể bao gồm: tri thức, trí tuệ, năng lực, kỹ năng, đạo đức, ý chí... kết tinh trong 

mỗi con người và chất lượng sống, sự hài lòng, hạnh phúc làm nên động lực tinh 

thần của con người trong hoạt động kinh tế và đời sống của họ; 

2- Nguồn lực quan hệ xã hội - văn hóa được thể chế hóa thành những quy 

tắc, luật lệ, nguyên tắc ứng xử tạo thành môi trường văn hóa của hoạt động kinh 

tế. Nó bao gồm: quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng, cá nhân với cá nhân, con 

người với môi trường tự nhiên được văn hóa hóa, thẩm mỹ hóa; 

3- Nguồn lực sản phẩm văn hóa được vật thể hóa thành các sản phẩm văn 

hoá vật chất chứa đựng những giá trị văn hóa phi vật thể. Nó bao gồm: di tích 

lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ chứa 

đựng các truyền thống, thị hiếu thẩm mỹ, nghệ thuật, bí quyết nghề nghiệp, uy 

tín, thương hiệu của làng nghề, làng cổ... 

Quan niệm cơ cấu nguồn lực văn hóa như trên gần giống quan niệm của 

Pierre Bourdieu về cơ cấu của nguồn vốn văn hóa, chỉ có điều nguồn vốn văn 
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hóa đã và đang được biến thành sức mạnh (nguồn lực văn hóa) tác động đến sự 

phát triển của kinh tế. Do vậy, nghiên cứu sinh sử dụng cách chia cơ cấu ba yếu 

tố (ba nguồn lực) trên trong luận án. Sau đây xin được làm rõ các yếu tố đó: 

Nguồn lực văn hóa với tư cách là nguồn lực con người (nội thể hóa) 

Nói đến văn hóa là nói đến con người, nói đến trình độ người và liên quan 

đến toàn bộ hoạt động sống của con người, chỉ năng lực sáng tạo hướng đến các 

giá trị nhân văn của các hoạt động đó, từ hoạt động sản xuất vật chất đến hoạt 

động sản xuất tinh thần; từ ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiếp xã hội đến hoạt động 

chính trị, giáo dục, khoa học, nghệ thuật; từ lối sống, phong tục tập quán đến tín 

ngưỡng tôn giáo. Văn hóa vừa chỉ thuộc tính của con người, vừa là khái niệm chỉ 

trình độ, chất lượng sống của con người. 

Đề cập đến con người như một nhân tố cấu thành nguồn lực văn hóa là 

nhấn mạnh đến trình độ, kỹ năng, đạo đức và chí hướng nghề nghiệp, chất lượng 

cuộc sống và hạnh phúc của họ - những yếu tố có khả năng tác động đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chìa khóa của sự phát triển 

tập trung ở bốn nhân tố: nguồn tài nguyên thiên nhiên; nguồn vốn (tài chính), 

trình độ khoa học và công nghệ; con người (trong sản xuất và quản lý). Trong 

đó, nguồn lực con người có ý nghĩa quyết định đến việc sử dụng các nguồn lực 

khác. Con người là sự kết tinh của văn hóa, là chủ thể mang vác văn hóa. Vì vậy, 

sử dụng nguồn lực con người trong phát triển cũng chính là khai thác yếu tố văn 

hóa cho phát triển. Đặc biệt, khi thế giới đang bước vào nền kinh tế tri thức thì 

yếu tố tài nguyên thiên nhiên ngày càng giảm thiểu, thay vào đó là sự tăng lên 

không ngừng của trí tuệ, tính sáng tạo của con người. Vì vậy, vấn đề đào tạo 

nguồn nhân lực có trí tuệ cao, có kỹ năng giỏi, có đạo đức trở thành vấn đề trung 

tâm trong chiến lược phát triển của các quốc gia.  

Như vậy, đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là con 

đường đầu tư ngắn nhất và hiệu quả nhất để đi đến thành công. Đây cũng chính 

là con đường mà nhiều quốc gia hiện nay đang hướng tới. 



38 

Nguồn lực văn hoá là các quan hệ xã hội - văn hóa (được thể chế hóa) 

Các quan hệ xã hội - văn hóa được thể chế hóa tạo thành môi trường văn 

hóa của hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: hệ thống luật pháp, hệ giá trị, chuẩn 

mực xã hội, các quy tắc ứng xử của các thành viên trong mối quan hệ cộng đồng 

và cá nhân. 

Các quan hệ xã hội - văn hóa là cái khung chung cho mọi hoạt động, mọi 

ứng xử của con người trong mối quan hệ đa chiều giữa cá nhân với cá nhân, cá 

nhân với cộng đồng và con người với tự nhiên. Trong hoạt động của con người, 

nếu không chú ý đúng mức đến sự hài hòa trong các mối quan hệ đó thì đất nước 

sẽ có những rối loạn mà không thể có sự phát triển bền vững. 

Hơn nữa, quan hệ xã hội - văn hóa được thể chế hóa tạo nên môi trường 

văn hóa. Đây là yếu tố rất quan trọng cho các hoạt động khác như: kinh tế, chính 

trị, quân sự, ngoại giao…Việc tạo lập được môi trường văn hóa lành mạnh dựa 

trên nền tảng của trình độ dân trí cao, các giá trị và chuẩn mực đạo đức và pháp 

luật rõ ràng, công khai và minh bạch, giàu tinh thần nhân văn sẽ thu hút được sự 

ủng hộ và đồng thuận của xã hội. Môi trường văn hóa này chính là “bà đỡ” cho 

sự phát triển của nền kinh tế thị trường nhân văn, chấp nhận tự do cạnh tranh 

trên cơ sở tôn trọng pháp luật và đạo lý xã hội, tạo động lực cho kinh tế - xã hội 

phát triển. Ngược lại, quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ không thể thực hiện 

thành công trong môi trường văn hóa bị nhiễu loạn, đạo đức xã hội bị tha hóa và 

luật pháp bị coi thường. Trong hoạt động chính trị, nếu thiếu đi môi trường văn 

hóa lành mạnh thì bạo lực sẽ lên ngôi, lòng dân ly tán. Ngoại giao mà không có 

môi trường văn hóa thì chỉ thấy sự áp đặt và khó đi đến thành công. Có thể nói, 

trong mọi hoạt động, nếu thiếu môi trường văn hóa thì sẽ tạo nên những mối 

nguy hại cho sự tồn vong của một chế độ chính trị, đất nước và dân tộc. 

Môi trường văn hóa chính là nơi để giáo dục và hoàn thiện nhân cách của 

con người. Muốn phát triển con người toàn diện, muốn phát triển đất nước, 
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chúng ta cần chú ý đến xây dựng môi trường văn hóa từ trong gia đình đến nhà 

trường, các thiết chế xã hội - văn hóa… Vì vậy, tập trung vào xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, trước hết từ cơ sở, gia đình, nhà trường, thôn xóm, cơ 

quan, xí nghiệp, công sở… là nhiệm vụ bức thiết hiện nay. 

Nguồn lực văn hoá với tư cách là các sản phẩm văn hóa (vật thể hóa) 

Các sản phẩm văn hóa trở thành nguồn lực văn hóa khi được các chủ thể 

khai thác để phát triển kinh tế - xã hội. Các sản phẩm văn hóa bao gồm sản phẩm 

văn hoá vật thể và sản phẩm văn hóa phi vật thể. Các sản phẩm này vô cùng phong 

phú, đa dạng, hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đó là các 

di tích lịch sử - văn hóa, các danh lam thắng cảnh, các truyền thống, thị hiếu thẩm 

mỹ, nghệ thuật, các biểu tượng, phong tục, lễ hội, tri thức truyền thống, công nghệ 

truyền thống… thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng. 

Những sản phẩm này khi được khai thác để phát triển kinh tế - xã hội 

không những phát huy được một nguồn lực quan trọng mà còn nhằm bảo vệ bản 

sắc văn hóa của cộng đồng. Khác với các loại vốn hữu hình như tài nguyên, lao 

động, vốn, đây là loại vốn của cả cộng đồng chứ không phải của một cá nhân và 

có tính cộng hưởng, nghĩa là càng có nhiều người sử dụng vốn này thì càng tạo 

ra giá trị ngày càng nhiều và tăng thêm mà không vơi đi. 

Coi văn hóa là nguồn lực của sự phát triển kinh tế - xã hội là do tích hợp 

cả ba vai trò “nền tảng tinh thần của xã hội” với “vừa là mục tiêu”, “vừa là động 

lực” của sự phát triển kinh tế - xã hội. Khi xã hội có một nền tảng tinh thần tốt 

đẹp và vững chắc sẽ tạo nên sức mạnh cho nó phát triển. Khi xã hội hướng tới 

mục tiêu cao đẹp thì bản thân mục tiêu đó cũng là một động lực cho xã hội phát 

triển. Đồng thời xã hội có một động lực tinh thần mạnh mẽ tất yếu sẽ thúc đẩy sự 

phát triển càng nhanh chóng và vững chắc. 

Trong bối cảnh quá trình toàn cầu hoá ngày càng gia tăng, kinh tế và văn 

hoá có thể được xem là hai nguồn lực lớn nhất quy định hành vi của con 

người.  Nhận thức về nguồn lực văn hoá đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam 
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cũng không nằm ngoài tư duy của nhân loại: văn hoá là hệ điều tiết, định hướng, 

văn hoá vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.   

1.2.1.3. Đặc trưng của nguồn lực văn hóa 

Để phát huy vai trò của nguồn lực văn hóa (hay để khai thác tốt nhất, hiệu 

quả nhất nguồn lực văn hóa) cần nhận thức được các đặc trưng của nguồn lực 

văn hóa. 

Thứ nhất, nguồn lực văn hóa suy cho cùng là nguồn lực của con người, 

là kết quả hoạt động thực tiễn xã hội của con người, là biểu hiện năng lực bản 

chất người của con người. C.Mác trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học 

năm 1844 cho rằng: Căn cứ vào mức độ tự nhiên được con người biến thành 

bản chất người tức là mức độ tự nhiên được con người khai thác, cải tạo thì có 

thể đánh giá được trình độ văn hóa chung của con người là như vậy. Năng lực 

bản chất ấy được tích lũy trong mỗi con người (nguồn lực nội thể hóa) hay 

được vật thể trong (và thành) sản phẩm vật chất (nguồn lực vật thể hóa) hoặc 

thành các quan hệ xã hội - văn hóa (nguồn lực thể chế hóa) thì đều là sự biểu 

hiện thế giới tinh thần của con người (cá nhân và cộng đồng). Con người vừa là 

chủ thể sáng tạo ra các nguồn lực văn hóa, vừa là kết quả tổng thể của các 

nguồn lực văn hóa và là vật mang vác các nguồn lực văn hóa. Do vậy, khai thác 

các nguồn lực văn hóa thực chất là khai thác nguồn lực con người với hai chiều 

cạnh: sử dụng sức mạnh của con người và nhân lên sức mạnh của con người 

(bằng con người và vì con người). Con người vừa là đầu vào vừa là đầu ra của 

sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của sự phát triển kinh tế nói riêng. 

Thứ hai, các nguồn lực văn hóa có thể chuyển hóa lẫn nhau và có thể 

chuyển hóa thành các nguồn lực khác trong quá trình sử dụng, phát huy và phát 

triển. Chẳng hạn, nguồn lực nội thể hóa (con người) có thể chuyển hóa thành 

nguồn lực vật thể hóa hay nguồn lực thể chế hóa. Chẳng hạn, con người với tri 

thức hiểu biết, kinh nghiệm, kỹ năng… sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa vật thể, 

văn hóa phi vật thể, các thể chế, các quy tắc, chuẩn mực, khuôn mẫu xã hội. Các 
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sản phẩm đó được sử dụng (hay khai thác) để phát triển đời sống con người sẽ 

trở thành nguồn lực văn hóa vật thể hóa và thể chế hóa. Các nguồn lực văn hóa 

vật thể hóa, thể chế hóa được con người tiếp nhận lại biến thành nguồn lực con 

người (nội thể hóa) nâng cao nguồn lực con người, phát triển nguồn lực con 

người lên một trình độ mới. 

Nguồn lực văn hóa có thể chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế trong sự 

phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại. Nguồn lực văn hóa (nguồn lực nội thể 

hóa, nguồn lực vật thể hóa và nguồn lực thể chế hóa) góp phần vào phát triển 

kinh tế, khi kinh tế phát triển tạo điều kiện cho văn hóa phát triển tức là chuyển 

hóa nguồn lực kinh tế thành nguồn lực văn hóa cho quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội tiếp theo. 

Thứ ba, các nguồn lực văn hóa có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào 

sự phát triển kinh tế hay có thể biến thành luồng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hưởng 

thụ ngay (trực tiếp) hay làm nguyên liệu sản xuất các dịch vụ khác đáp ứng yêu 

cầu gián tiếp của xã hội. Chẳng hạn, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch người ta có thể thụ hưởng trực tiếp (trong nền 

kinh tế sáng tạo), còn các sản phẩm khác thì từ nguồn lực văn hóa phải thông 

qua các quá trình sản xuất, quá trình công nghệ mới đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng của con người (như các sản phẩm vật thể). Đây là nguồn dịch vụ gián tiếp 

hóa thân trong các sản phẩm của nền kinh tế sản xuất. 

Có thể nói, nguồn lực văn hóa hết sức phong phú và đa dạng, vừa hữu 

hình, vừa vô hình, vô thể, thể hiện trong các dạng dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm 

kinh tế cũng rất phong phú và đa dạng (sản phẩm vật chất, sản phẩm tinh thần). 

Hơn nữa, nguồn lực văn hóa có vai trò tác động đến sự phát triển kinh tế ở nhiều 

chiều cạnh khác nhau, ở nhiều bình diện khác nhau, quy mô khác nhau. Chẳng 

hạn, ở bình diện vĩ mô là năng lực hoạch định đường lối, chiến lược, phương 

thức phát triển kinh tế, bình diện vi mô là sử dụng tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng 

tạo ra sản phẩm kinh tế (hàng hóa, dịch vụ). 
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Đề tài luận án chủ yếu khai thác tác động của nguồn lực văn hóa đối với 

sự phát triển của hai làng Bát Tràng và Mông Phụ chỉ là một chiều cạnh, một 

phạm vi cụ thể. 

1.2.2. Các lý thuyết được vận dụng 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của học thuyết mácxít 

được sử dụng (vừa là cơ sở phương pháp luận, vừa là cơ sở lý luận) và đường lối 

của Đảng cộng sản Việt Nam, quan điểm về văn hóa và phát triển của tổ chức 

UNESCO, luận án dựa trên quan điểm lý luận về “nguồn lực” văn hóa của Đảng 

cộng sản Việt Nam và lý thuyết “điểm sáng” (hay gương sáng) của Marian 

Zeitlin để nghiên cứu vấn đề của đề tài. 

1.2.2.1. Quan điểm lý luận về nguồn lực văn hóa của Đảng cộng sản 

Việt Nam 

Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định vai 

trò to lớn của văn hóa đối với kinh tế. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) 

đã mở ra công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cùng với sự đổi mới về mặt tư 

duy, nhất là tư duy kinh tế, trong những năm gần đây, Đảng đã có những tìm tòi, 

đổi mới sâu sắc trong tư duy về văn hóa, khẳng định sâu sắc hơn nữa vai trò và 

tác dụng của văn hóa trong công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 

tiến lên chủ nghĩa xã hội.  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII 

(1998) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc đã khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội ở nước ta hiện nay:  

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là 

động lực thúc đẩy sự phát triển - kinh tế - xã hội (...). Xây dựng và 

phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng 

văn minh, con người phát triển toàn diện. Văn hóa là kết quả của 

kinh tế đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế, các nhân tố 
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văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên 

mọi phương diện chính trị, kinh tế, luật pháp, kỷ cương... biến 

thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển [33, tr.55].   

Như vậy, văn hóa không đứng ngoài phát triển. Văn hóa nằm bên trong (là 

nhân tố nội sinh) vừa là mục tiêu, vừa là động lực (nguồn lực) và là hệ điều tiết 

của sự phát triển kinh tế - xã hội. 

1.2.2.2. Lý thuyết “điểm sáng” hay “gương sáng” của Marian Zeitlin 

 Lý thuyết “điểm sáng” hay “gương sáng” (Positive deviance - PD) những 

trường hợp cá biệt mang tính tích cực. Đây là lý thuyết được Giáo sư Marian 

Zeitlin, Trường Đại học Tufts (Boston Ave, Medford, Hoa Kỳ) đưa ra từ những 

năm 80 của thế kỷ XX. Điểm sáng hay “gương sáng” là Những trường hợp đặc 

biệt mang tính tích cực (Positive deviance) của Marian Zeitlin chỉ ra cách thức 

khai thác các nguồn lực sẵn có của các cộng đồng để nâng cao dinh dưỡng cho trẻ 

em (thiếu dinh dưỡng) của chính các cộng đồng ấy. Marian Zeitlin đưa ra lý 

thuyết này vì trong kết quả nghiên cứu bà thấy có những trường hợp trẻ em của 

những hộ nghèo dù không có được nguồn tài nguyên nào khác vẫn khỏe mạnh và 

đầy đủ dinh dưỡng hơn những hộ khác cùng hoàn cảnh. Phải chăng trong chính 

cộng đồng có những phương thức riêng để chống lại tình trạng suy dinh dưỡng? 

Làm thế nào để tìm ra những phương pháp này và nhân rộng những gương sáng này 

thay vì làm theo cách trước giờ là tìm ra những sai sót của một cộng đồng và đưa 

các biện pháp khắc phục từ các chuyên gia bên ngoài? Lý thuyết gương sáng rất hay 

và độc đáo (lý thuyết này đã được Jerry Sternin, Monique áp dụng vào việc nâng 

cao dinh dưỡng cho trẻ em ở Quảng Xương, Thanh Hóa sau đó nhân rộng ra 14 

làng tại Việt Nam và 40 nước trên thế giới - xem Hồng Ân và Stinfo số 6/2014). 

Nội dung của lý thuyết điểm sáng hay gương sáng là lý thuyết nghiên 

cứu thực hành gồm các bước cơ bản sau: 

- Xác định vấn đề: cộng đồng đóng vai trò cốt lõi trong việc xác định 

vấn đề của chính mình; từ đó đưa ra định nghĩa cho vấn đề và thường là 
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khác biệt với ý kiến của các chuyên gia bên ngoài không ở trong hoàn 

cảnh đó. Cộng đồng cũng đưa ra những tiêu chuẩn định lượng cho vấn 

đề họ gặp phải và cũng để đo lường được những thành quả trong quá 

trình tiến đến mục tiêu cuối cùng. Quá trình này cũng giúp xác định 

những người liên quan và những người có quyền ra quyết định đối với 

những vấn đề cần phải giải quyết. 

- Xác định sự tồn tại của những cá thể hay nhóm PD: thông qua dữ 

liệu và quan sát, cộng đồng sẽ biết được những gương sáng đang có 

trong cộng đồng [4, tr.20]. 

- Phát hiện những hành vi hay thực tế khác thường: đây là bước điều 

tra theo mô hình PD. Quan sát và tìm hiểu những gương sáng tìm được, 

cộng đồng tìm cách xác định những hành vi, thái độ hay niềm tin cho 

phép họ thành công. Điểm mấu chốt là những chiến lược mang lại 

thành công cho PD chứ không phải biến người sử dụng chiến lược này 

thành anh hùng. Những cá nhân/nhóm tự phát hiện được giải pháp này 

cũng giống như những người tìm ra những giải pháp thành công mang 

lại bằng chứng xã hội cho thấy vấn đề có thể giải quyết được mà không 

cần đến tài nguyên bên ngoài [4, tr.21]. 

- Thiết kế chương trình: giờ đây cộng đồng đã xác định được những 

chiến lược thành công, họ quyết định chấp nhận chiến lược nào và 

thiết kế những hành động để giúp những người khác có được và thực 

hành những hành vi bất thường này cũng như những điều có lợi 

khác. Thiết kế chương trình không chú trọng đến việc quảng bá 

những thực tế tốt nhất mà giúp những thành viên của cộng đồng hành 

động theo cách của họ nhưng theo cách suy nghĩ mới thông qua việc 

chuyển giao quy trình cụ thể. 

- Điều khiển và đánh giá: những dự án PD được điều khiển và đánh 

giá theo quy trình dân chủ của mọi người trong cộng đồng. Vì sự điều 
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khiển và thực hiện đều do cộng đồng quyết định nên những công cụ 

mà họ tạo ra rất phù hợp với hoàn cảnh. Điều này cho phép ngay cả 

những thành viên cộng đồng ít học cũng có thể tham gia quá trình điều 

khiển bằng những công cụ dạng hình ảnh hay các hình thức thích hợp 

khác. Việc đánh giá cho phép cộng đồng xem xét những tiến bộ mà họ 

đang đạt được so với mục tiêu cũng như củng cố những thay đổi trong 

hành vi, thái độ và niềm tin của họ. 

- Mở rộng: việc mở rộng dự án PD có thể diễn ra theo nhiều cơ chế 

như hiệu ứng sóng lan đến những cộng đồng khác đang quan sát sự 

thành công và tham gia một dự án PD của riêng họ thông qua sự hợp 

tác với những tổ chứ phi chính phủ hay các tổ chức khác. Tuy nhiên, 

điều sống còn là cộng đồng phải tự mình phát hiện được những PD 

trong chính cộng đồng của mình để chấp nhận những hành vi, thái độ 

và tri thức mới [4, tr.21]. 

NCS mạnh dạn sử dụng lý thuyết trên vào nghiên cứu đề tài của luận án, 

bởi lẽ văn hóa học là khoa học liên ngành (như đã trình bày mục 4.2 phần mở 

đầu), trong thực tiễn khoa học người ta đã sử dụng các khái niệm của ngành 

khoa học khác vào nghiên cứu văn hóa (chẳng hạn khái niệm Identity của khoa 

học hình sự) để chỉ bản sắc văn hóa. Còn trong thực tiễn xã hội người ra đã sử 

dụng phương pháp nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng điển hình trong các 

phong trào, các cuộc vận động xã hội cũng chủ yếu là nghiên cứu điểm sáng, 

nhân rộng điểm sáng.  

Cách tiếp cận của lý thuyết này chỉ ra rằng, cộng đồng đóng vai trò cốt 

lõi trong việc xác định vấn đề của chính mình và tự tìm ra những giải pháp để 

giải quyết vấn đề đó dựa trên tiềm lực, kinh nghiệm của các “gương sáng” 

điển hình, mà không cần hoặc ít cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Lý thuyết 

“điểm sáng” được vận dụng trong đề tài luận án chính là việc nghiên cứu hai 

làng điển hình ở Hà Nội trong khi phát huy nguồn lực của chính mình, theo đặc 
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thù văn hóa của mỗi làng đối với sự phát triển kinh tế như thế nào? Nói cách 

khác luận án nghiên cứu những thực hành tích cực của hai làng khi sử dụng 

nguồn lực văn hóa của họ vào phát triển kinh tế như thế nào? đem lại những 

thành công gì? từ đó, gợi ý cho việc nhân rộng “điểm sáng” hay giúp cho các 

cộng đồng tiếp thu ánh xạ của điểm sáng để phát huy nội lực của mình vào phát 

triển kinh tế, mà ở đây là nguồn lực văn hóa tiềm tàng của Hà Nội trong phát 

triển kinh tế của Thủ đô. 

1.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu 

1.3.1. Về làng nghề Bát Tràng 

Theo tài liệu nghiên cứu thực địa và tài liệu nghiên cứu của các tác giả đi 

trước NCS có thể khái quát về làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm Hà Nội  với 

những nét cơ bản sau: 

Bát Tràng nằm ở tả ngạn sông Hồng phía Bắc giáp xã Đông Dư (huyện 

Gia Lâm), phía Đông giáp xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm), phía Nam giáp xã Kim 

Lan (huyện Gia Lâm) và xã Xuân Quan (huyện Văn Giang, Hưng Yên), phía 

Tây giáp làng Giang Cao (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) và sông Hồng. 

Dưới thời Lê, Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, trấn 

Kinh Bắc, đến thời Nguyễn (1822) trấn Kinh Bắc đổi tên thành trấn Bắc Ninh, 

năm 1931 lại đổi trấn Bắc Ninh thành tỉnh Bắc Ninh, vì thế, lúc này Bát Tràng 

lại thuộc tổng Đông Dư, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh. Năm 

1862, huyện Gia Lâm lại chia về phủ Thuận Thành, năm 1912 chia về phủ Từ 

Sơn, năm 1948, Bát Tràng nhập với xã Giang Cao và Kim Lan thành xã 

Quang Minh. Sau nhiều lần đổi tên và sát nhập, năm 1964, tên xã Bát Tràng 

được khôi phục bao gồm làng Bát Tràng và Giang Cao như hiện nay. 

Làng Bát Tràng là một làng nghề cổ ven đô (Thăng Long xưa và Hà Nội 

ngày nay) cách trung tâm Hà Nội 10km qua cả đường sông và đường bộ. Khác 

với đại đa số các làng nghề vùng châu thổ sông Hồng, Bát Tràng từ khi lập làng 

cho đến nay chỉ chuyên nghề làm gốm (không có đất nông nghiệp và cũng không 
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canh tác nông nghiệp). Tương truyền rằng, trước đây Bát Tràng có 72 gò đất sét 

trắng, một số thợ gốm làng Bồ Bát di cư từ Ninh Bình ra đây cùng với dòng họ 

Nguyễn Ninh Tràng, lập ra lò gốm gọi là Bạch Thổ Phường (phường đất trắng). 

Do bàn tay tài hoa của người thợ kết hợp với vị trí địa lý thuận lợi, từ một làng 

gốm, Bát Tràng đã trở thành một trung tâm sản xuất gốm sứ nổi tiếng trong cả 

nước. Do không có quỹ đất nên mỗi hộ gia đình ở Bát Tràng tính trung bình chỉ 

có khoảng 200 mét vuông đất vừa để ở, vừa để sản xuất. Vì vậy, không gian cư 

trú rất chất hẹp, nhà sát nhà chứ không cách xa như các làng thuần nông hay các 

làng nghề khác. Lò gốm cũng được xây dựng luôn ở sân hoặc ngay trong nhà, 

đường làng lầy lội, toàn bùn đất do quá trình vận chuyển than và hàng hóa nên 

diện mạo cảnh quan làng nghề không được chỉnh chu. Năm 1957, để nhường đất 

cho công trình thủy nông Bắc Hưng Hải, làng Bát Tràng đã phải dỡ 2 miếu, cây 

đa đầu làng bị đốn, gần một nửa làng Bát Tràng phải di dời. Làng Bát Tràng hiện 

nay chỉ còn lại xóm 1 và xóm 2 và trên nền đất cổ còn các xóm 3, xóm 4 và xóm 

5 là các xóm mới. Trong vòng 10 năm trở lại đây, diện mạo làng nghề bắt đầu có 

những thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực. Do sự chuyển đổi mô hình 

sản xuất từ lò hộp sang lò ga, quá trình bê tông hóa hệ thống đường làng ngõ 

xóm nên hệ thống cống rãnh thoát nước được cải thiện đáng kể, khói bụi giảm 

thiểu. Do thiếu không gian sống và sản xuất nên tốc độ xây dựng nhà cao tầng ở 

Bát Tràng tăng tương đối nhanh so với các làng khác: năm 2005 tỉ lệ nhà cao 

tầng là 30,5%, đến năm 2009 tỉ lệ này lên đến 79%. Hiện nay, khi nhìn vào cảnh 

quan chung, Bát Tràng giống như các phố/phường nghề tại khu vực 36 phố 

phường Hà Nội trước đây [118, tr.52 -54]. 

Nhờ sản xuất tăng trưởng bởi người Bát Tràng có cuộc sống vật chất sung 

túc, xây dựng nhà cửa, đường làng ngõ xóm khang trang; tu bổ các công trình tín 

ngưỡng - văn hóa bề thế, phục hồi lễ hội và các lễ tiết thờ cúng theo nếp cũ của 

cha ông; tổ chức khuyến học và có nhiều người học hành thành đạt, đóng góp 

vào các phong trào chung của cả nước, nhất là trong các hoạt động từ thiện. 



48 

Giờ đây, Bát Tràng đang vững bước trên con đường đổi mới, phát triển 

thành một làng gốm sứ tiêu biểu, một điểm tham quan du lịch, mua sắm hấp dẫn, 

cách trung tâm thủ đô Hà Nội chỉ 10 km. Để làng tiếp tục vươn xa, vươn cao hơn 

nữa, cùng với việc tiếp tục đổi mới kỹ thuật làm gốm sứ, mở rộng thị trường trao 

đổi để phát triển kinh tế, cần giữ gìn và tăng cường sự đồng thuận giữa các dòng 

họ, toàn thể dân làng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 

Qua gần nghìn năm tụ cư bên bờ sông Hồng, sát kinh đô Thăng Long - thủ 

đô Hà Nội, người Bát Tràng đã trải nghiệm biết bao điều của cuộc sống mà điều 

cốt lõi nhất chính là sự đồng thuận - hòa thuận xóm làng, sự lao động cần cù, 

sáng tạo, trí tuệ trong sản xuất kinh doanh, tổ chức cuộc sống. Những trải 

nghiệm đó luôn đồng hành và sẽ đồng hành cùng người Bát Tràng vững bước 

trên con đường xây dựng quê hương thành một làng nghề tiêu biểu của thủ đô 

Hà Nội, của cả nước [38, tr.500-501]. 

1.3.1. Về làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây 

Cũng theo tài liệu nghiên cứu thực địa và tài liệu nghiên cứu của các tác 

giả đi trước NCS có thể khái quát về làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây Hà Nội  

với những nét cơ bản sau: 

Mông Phụ hay một làng thuộc xã Đường Lâm, một xã phía Tây thị xã 

Sơn Tây, ngoại thành thành phố Hà Nội, cách trung tâm khoảng 45 km. Vùng 

đất này, nguyên là phần đất thuộc địa danh xứ Đoài - vùng bán sơn địa tiếp nối 

giữa vùng đồi núi Ba Vì và đồng bằng sông Hồng. Về mặt địa lý, xã Đường 

Lâm nằm ở vị trí tiếp giáp với các địa danh: phía Đông giáp phường Phú 

Thịnh; phía Tây giáp xã Cam Thượng (huyện Ba Vì); phía Nam giáp xã Thanh 

Mỹ và Xuân Sơn và phía Bắc giáp sông Hồng (bên kia sông là tỉnh Vĩnh Phúc). 

Địa danh Đường Lâm đã xuất hiện cách đây trên dưới 1000 năm. Trong 

tâm thức của nhiều người, nói đến Đường Lâm người ta thường liên tưởng địa 

danh “Kẻ Mía”, “Một ấp hai vua”. Địa danh này xuất hiện khá sớm trong các 

thư tịch cổ như: Việt điện u linh, Thiên Nam ngữ lục, Lịch triều hiến chương 

loại chí... 
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Làng Mông Phụ, một trong chín làng thuộc xã Đường Lâm hiện nay, 

nằm trên một khu đồi có địa thế hình bát úp với ba mặt nước sông bao bọc. 

Theo thuật phong thủy của người xưa thì đây thực sự là một nơi đắc địa. Làng 

Mông Phụ có truyền thống lịch sử lâu đời, là một làng văn vật với nhiều người 

đỗ đạt cao. 

Về mặt địa lý, làng Mông Phụ nằm giữa sông Hồng (người dân trong vùng 

vẫn quen gọi là sông Cái) và sông Tích (theo cách gọi dân gian là sông Con) trên 

một vùng đất bán sơn địa, giữa vùng gò đồi, địa hình không bằng phẳng với những 

quả đồi áp sát bên chân núi Ba Vì. Làng Mông Phụ cũng như vùng đất Đường 

Lâm xưa nằm trong vùng có nhiều rừng rậm. Chứng tích về vùng rừng rậm này 

vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhân dân trong vùng và trong những câu chuyện 

kể lịch sử như truyện Phùng Hưng đánh hổ. Trong các chuyến đi điền dã, qua lời 

kể của các cụ già, “làng Mông Phụ xưa có rất nhiều cây ruối, những rặng ruối to 

đứng san sát nhau chạy dọc theo đường làng tạo thành một bức tường thành kiên 

cố. Các con đường từ Mông Phụ sang các thôn khác như Cam Lâm, Đông Sàng, 

Đoài Giáp... ruối mọc cao thành vòm che phủ hết đường đi và rậm rạp đến mức 

ánh nắng không xuyên qua được”. 

Làng cổ Mông Phụ đã trải qua quá trình tồn tại và phát triển với nhiều 

thay đổi của vùng đất Kẻ Mía, đến nay quần thể các làng/thôn trong xã Đường 

Lâm (cùng với thôn Đông Sàng, Đoài Giáp, Cam Thịnh) đã không còn dễ nhận 

ranh giới các làng vì sự xen cư. Khi tiến hành nghiên cứu về làng cổ Mông Phụ 

hay xã Đường Lâm hoặc toàn bộ vùng đất Kẻ Mía, các nhà sử học, dân tộc học 

vấp phải khó khăn là việc xác định chính xác lịch sử hình thành của vùng đất 

này. Trải qua những biến cố của lịch sử, các quá trình sáp nhập, chia tách địa 

giới hành chính theo các đơn vị tổng (trước kia), làng/thôn (thời Pháp thuộc) 

hay làng/xã (như hiện nay) người dân Kẻ Mía nói chung, hay người dân Mông 

Phụ nói riêng vẫn có chung một mối liên hệ chặt chẽ về kinh tế - xã hội, văn 

hóa, tôn giáo, tín ngưỡng… vẫn cùng sinh hoạt trong một địa vực, không gian 

văn hóa chung là Đường Lâm. 
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Dù xếp vào bất cứ địa vực nào của vùng Kẻ Mía xưa thì Mông Phụ vẫn 

là một ngôi làng có hàng ngàn năm lịch sử.“Mông Phụ là một làng cổ, và đã 

được người dân địa phương xác nhận”. Các giá trị về kiến trúc, phong tục tập 

quán, các sinh hoạt văn hóa truyền thống hiện nay vẫn còn được duy trì, được 

lưu giữ và nhiều nét văn hóa của một làng cổ vẫn còn hiện diện. 

Làng Mông Phụ xã Đường Lâm nằm trong một vùng kinh tế năng động, 

chịu ảnh hưởng của nhiều Chương trình phát triển quốc gia là một thuận lợi cho 

việc đầu tư. Hướng phát triển luôn thuận chiều với định hướng phát triển kinh tế 

- xã hội của khu vực. Nhưng ngược lại với vị trí và tiềm năng, làng Mông Phụ 

hiện còn là một khu vực phát triển chậm hơn so với các làng - xã bên cạnh. 

Đời sống kinh tế của người dân Mông Phụ vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất 

nông nghiệp, lấy trồng trọt và chăn nuôi làm chính (70% số hộ gia đình). Nghề 

thủ công và dịch vụ chiếm tỷ lệ nhỏ trong việc phân công lao động và nguồn thu. 

Các sản phẩm nông nghiệp chính ở đây bao gồm lúa và các loại hoa mầu như: đỗ 

tương, khoai lang, ngô… và hình thức canh tác ở đây vẫn là thủ công. Nghề làm 

tương ở Mông Phụ rất nổi tiếng, chất lượng tương không thua kém các làng 

tương khác như làng Bần (Yên Nhân, Hưng Yên), Cự Đà (Thanh Oai, Hà Nội)… 

Ngoài ra, ở Mông Phụ còn có một số nghề phụ thủ công làm mộc, khai thác đá 

ong, mây tre đan.. hay buôn bán nhỏ lẻ. 

Nghề làm tương: tương là một thứ nước chấm đặc trưng được dùng để 

kho cá, dầm cà, làm nước chấm rau, chấm thịt… Nghề làm tương ở Mông Phụ 

không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng ở Mông Phụ trước đây nhà nào cũng có 

một chum tương và sự hiện diện của tương trong bữa ăn là điều hiển nhiên 

không cần phải nhắc đến. Ngày nay, vẫn còn một vài gia đình duy trì được nghề 

làm tương truyền thống này, vừa sản xuất phục vụ nhu cầu của người dân trong 

vùng vừa đem bán cho các địa phương khác.  

Nghề mộc: thợ mộc làng Mông Phụ nổi tiếng trong cả vùng Sơn Tây. 

Phần đông thợ mộc Mông Phụ chuyên làm sườn nhà. Trong quan niệm của 



51 

người xưa sườn nhà là yếu tố quan trọng nhất của ngôi nhà truyền thống không 

chỉ ở chức năng kiến trúc mà còn ở mặt trang trí thẩm mỹ. Sự vững chắc của 

ngôi nhà phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật lắp ráp cột, kèo, xà nóc, xà ngang, xà 

dọc… Những ngôi nhà cổ còn lại ở Mông Phụ đến ngày nay là minh chứng rõ 

nét nhất cho sự vững chắc của những sườn nhà cũng như tay nghề của thợ mộc 

làng Mông Phụ.  

Khai thác đá ong (đánh đá ong); đây là một nghề riêng của vùng đất Sơn 

Tây, đá ong được khai thác trực tiếp từ các khu ruộng theo phương thức thủ 

công, thô sơ. Chỉ với cái thuổng sắt, cái mai nhỏ người thợ thoải mái thuốn viên 

đá ong sau khi đã được đào lên thành hình viên gạch theo những kích cỡ tùy ý, 

trước tiên việc này phục vụ cho việc ải đất làm ruộng. Tại làng Mông Phụ, từ 

cổng làng, cổng xóm, cổng ngõ đến ngôi đình làng rồi các tường nhà, tường ngõ 

đều được xây bằng gạch đá ong, tạo nên một không gian đá ong riêng biệt với 

một màu vàng đất và nâu sậm thuần nhất, tạo vẻ đẹp nền nã, một khung cảnh 

sống bình yên của vùng quê trung du Bắc Bộ. 

Trước đây làng Mông Phụ còn nổi tiếng với nghề làm nón lá áo tơi (1932) 

và nghề dệt vải (1935 - 1936). Đây là những nghề do quan khâm sai đại thần sứ 

Bắc kỳ dưới triều Nguyễn là Phan Kế Toại mang về dạy cho dân làm. Nhiều cụ 

già trong làng cho biết xưa kia đã có lúc vải do người làng Mông Phụ dệt được 

xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. Tiếc rằng hai nghề này hiện nay đã 

bị mai một. 

Ngày nay, cư dân làng Mông Phụ có 1.379 hộ với 5.613 người. Diện tích 

đất tự nhiên khoảng 825ha, trong đó đất canh tác 412,04ha, đất thổ cư 190ha, đất 

lâm nghiệp 19,71ha, 12,6ha đất mặt nước và khoảng 30,78ha đất khô cằn hoang 

hóa… (số liệu 2008). Mức sống của người dân còn thấp, bình quân đầu người 

vào khoảng 1,7 triệu đồng/người/tháng, thu nhập từ hoạt động dịch vụ, đặc biệt 

là dịch vụ du lịch còn hạn chế.  

Sự tụ cư, quan hệ xã hội vẫn dựa trên nền tảng của quan hệ dòng họ và 

giữa các dòng họ với nhau… tình làng nghĩa xóm rất được xem trọng ở đây. Các 
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tổ chức xã hội cổ truyền trước kia như Giáp, Vách, Thai vãi… không còn tồn tại 

nhưng đã xuất hiện những mô hình câu lạc bộ mới như Hội người cao tuổi, Hội 

phụ nữ, Hội đồng niên, Hội đồng môn, Hội khuyến học, Đoàn Thanh niên. Làng 

vẫn duy trì những điều quy định của hương ước cũ (truyền miệng) bên cạnh việc 

tuân thủ những quy ước làng văn hóa mới hiện nay. Sự xuất hiện của các tổ chức 

hội, câu lạc bộ cùng với nhiều sinh hoạt văn hóa mới đã góp phần làm cho người 

dân được mở mang về trí tuệ, có nhiều điều kiện giao lưu, tiếp xúc với các khu 

vực lân cận, qua đó đã góp phần mang lại sự khởi sắc về mọi mặt cho vùng đất 

này [121, tr.63-69]. 

Tiểu kết 

Chương 1, có nhiệm vụ tổng quan tình hình nghiên cứu các vấn đề liên 

quan đến đề tài và trình bày các vấn đề lý luận cơ bản của luận án. 

Nội dung thứ nhất đã được đề cập trong chương 1 là những nghiên cứu về 

quan hệ giữa văn hóa với kinh tế. Ở đây NCS không đi vào mối quan hệ qua lại, 

tác động lẫn nhau giữa kinh tế với văn hóa mà chỉ quan tâm đến sự tác động một 

chiều của văn hóa với kinh tế. Bởi đây là chiều quan hệ trực tiếp liên quan đến 

vấn đề của đề tài luận án - nguồn lực văn hóa của sự phát triển kinh tế. NCS đã 

trình bày các nghiên cứu lý luận của các nhà khoa học tầm vóc kinh điển như 

C.Mác, Ph.Ăngghen, Pierre Bourdieu, James Coleman và của tổ chức UNESCO 

của Liên hợp quốc. Các nhà kinh điển trên dù dưới góc độ Triết học, Nhân học 

hay Văn hóa học đều khẳng định vai trò to lớn của văn hóa đối với phát triển của 

xã hội nói chung và của kinh tế nói riêng.  

Nội dung thứ hai tiếp theo được tổng quan là những vấn đề liên quan trực 

tiếp đến đề tài của luận án là việc nghiên cứu về nguồn lực văn hóa và cơ cấu 

của nguồn lực văn hóa. Tuy là những vấn đề lý luận mới được đề xướng gần đây 

(từ khoảng thập niên 70, 80 của thế kỷ XX) song, có nhiều nhà nghiên cứu đã đề 

xuất coi vai trò tác động của văn hóa đối với phát triển kinh tế như là nguồn vốn 

hay nguồn lực con người, nguồn lực xã hội hay nguồn lực nội sinh của cộng 
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đồng hết sức quan trọng. Dẫu tên gọi nguồn lực văn hóa có khác nhau, song điều 

cơ bản là các nhà nghiên cứu đã luận giải đúng đắn và thuyết phục vấn đề này và 

luận án không cần phải bàn luận thêm, chỉ giới thiệu và hệ thống lại vấn đề làm 

cơ sở lý luận của luận án. 

Nội dung thứ ba trong chương 1 đã đề cập là các nghiên cứu về nguồn lực 

văn hóa ở Hà Nội và của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ được các tác giả đi 

trước nghiên cứu như thế nào? Có thể khẳng định rằng với nhiều công trình 

nghiên cứu về Hà Nội hay văn hóa Hà Nội đã phác thảo một kho tàng văn hóa 

của Thủ đô hết sức phong phú và đa dạng. Song chưa có công trình nào nghiên 

cứu nguồn lực văn hóa Hà Nội dưới góc nhìn văn hóa học và dùng lý thuyết về 

nguồn lực văn hóa để xem xét kho tàng văn hóa Hà Nội. 

Các tài liệu nghiên cứu về làng Bát Tràng và làng Mông Phụ ít nhiều đề 

cập đến tài nguyên văn hóa nhân văn của cư dân trong phát triển nghề thủ công 

truyền thống hay du lịch làng nghề. Song cũng chưa trực tiếp đề cập đến nguồn 

lực văn hóa đối với sự phát triển kinh tế của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ 

một cách toàn diện, sâu sắc và cụ thể dưới góc nhìn của văn hóa học. Đây chính 

là khoảng trống trong nghiên cứu về nguồn lực văn hóa của làng Bát Tràng và 

làng Mông Phụ mà đề tài luận án của NCS sẽ tiếp tục nghiên cứu ở chương sau. 
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Chương 2 

NHẬN DIỆN TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN LỰC VĂN HOÁ VỚI 

 SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA LÀNG BÁT TRÀNG  

VÀ LÀNG MÔNG PHỤ 
 

2.1. Nguồn lực văn hóa với phát triển kinh tế ở làng Bát Tràng  

2.1.1. Nguồn lực con người (nguồn lực văn hóa nội thể hóa)  

Sự hình thành, tồn tại và phát triển của làng nghề gốm Bát Tràng trong 

suốt chiều dài lịch sử và cho đến ngày hôm nay là do sự năng động, sáng tạo 

không ngừng của những người thợ gốm. Làng Bát Tràng từng bước vượt qua 

khó khăn, thích ứng với mọi hoàn cảnh để phát triển cũng nhờ vào nguồn lực trí 

tuệ, kỹ năng và ý chí (nguồn lực nội thể hóa) của những người thợ gốm. Ngày 

nay, nhiều người thợ gốm Bát Tràng đã vươn lên trở thành những nghệ nhân, 

những ông chủ doanh nghiệp nổi tiếng cả trong và ngoài nước.  

2.1.1.1. Năng lực sáng tạo của người dân Bát Tràng  

Nhìn vào lịch sử nghề gốm Việt Nam có thể thấy, những sản phẩm gốm 

đặc sắc nhất đều xuất hiện từ Bát Tràng. Những loại gốm quý và độc đáo nhất 

như gốm men ngọc (thời Lý- Trần), gốm hoa nâu hay gốm men nâu (thời cuối 

Trần - đầu thời Lê), gốm men rạn (thời Lê - Trịnh) và gốm hoa Lam (vào cuối Lê 

- thời Nguyễn) đều được sản xuất ở Bát Tràng. Nhiều sản phẩm gốm men ngọc, 

men rạn, hoa lam của thợ Bát Tràng được coi là đỉnh cao của nghệ thuật và kỹ 

thuật gốm ở Việt Nam.  

Gốm men rạn và gốm hoa lam được làm ra ở Bát Tràng, gồm nhiều chủng 

loại, mẫu mã… thật sự đã thành những tác phẩm nghệ thuật gốm cổ, quý giá. Trong 

suốt mấy trăm năm nay, gốm hoa lam tiếp tục ra đời không hề đứt đoạn ở làng gốm 

Bát Tràng. Từ cuối thời Trần một khối lượng lớn đồ gốm các loại của Bát Tràng đã 

được xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực (Nhật Bản, Mã Lai, quần đảo Java, 

Thái Lan…), các nước vùng Trung Đông, một số nước Châu Âu (Tây Ban Nha, Bồ 

Đào Nha, Pháp…). Ngày nay, một phần có chọn lọc các sản phẩm ấy của Việt Nam 
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còn đang lưu giữ, trưng bày tại nhiều bảo tàng các nước. Các nhà khảo cổ trong 

nước và quốc tế cũng tìm thấy nhiều hiện vật gốm Bát Tràng khi tiến hành khai quật 

các bến cảng cổ Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh) và Phố Hiến (Hưng Yên). Đây 

là những minh chứng cho sự phát triển của nghề gốm Bát Tràng trong lịch sử. 

Những sản phẩm của những người thợ gốm Bát Tràng đã sớm trở thành hàng hóa 

trong giao thương quốc tế. 

Sự kết hợp giữa tri thức truyền thống với công nghệ hiện đại trong sản 

xuất, kinh doanh đã tạo bước ngoặt trong phát triển làng nghề gốm sứ của Bát 

Tràng: mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng suất lao động, đa dạng hoá sản 

phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm; quảng bá thương hiệu, kết nối khách hàng, 

mở rộng thị trường ra thế giới đều bắt nguồn từ tri thức, kỹ năng của người thợ 

thủ công và đặc biệt là năng lực nhạy bén, tiếp thu và vận dụng cái mới của 

người làng nghề. Việc tiếp thu những kiến thức khoa học, công nghệ mới kết 

hợp với tri thức truyền thống để phát triển sản xuất ở Bát Tràng được thể hiện 

trên các phương diện sau: 

Thứ nhất, thể hiện ở việc tiếp nhận kỹ thuật mới vào việc sáng tạo khuôn 

đúc, tạo men mới, kỹ thuật bao nung và cải tiến lò nung mở rộng quy mô sản 

xuất, đa dạng hoá sản phẩm. 

Theo quan niệm của người xưa, nói đến các vật phẩm bằng gốm là nói đến 

sự kết hợp hài hòa của ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ). Kim trong 

xương và men gốm tạo ra vẻ đẹp và sự huyền bí của màu sắc. Mộc tạo ra xương 

thịt của gốm. Mộc kết hợp với Hỏa tạo nên sự bền chắc của xương gốm, màu 

sáng bóng rực rỡ của áo gốm, đó chính là phẩm chất và sắc thái của gốm. Thủy 

và Thổ hòa quyện để tạo ra dáng gốm và là biểu tượng của hồn gốm. Tất cả 

những yếu tố đó đã tạo nên giá trị của sản phẩm gốm. Đến nay, những yếu tố này 

vẫn được người thợ gốm coi trọng. 

Tùy theo vật dụng định làm mà người thợ dùng chân để xoay, dùng tay để 

vuốt. Kết quả là họ tạo nên những sản phẩm đơn chiếc. Hạn chế của kỹ thuật này 
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là làm được ít sản phẩm hơn, mất nhiều thời gian và giá thành cao. Do nhu cầu 

của thị trường về số lượng và chất lượng sản phẩm người thợ gốm Bát Tràng đã 

mạnh dạn áp dụng công nghệ mới vào sản xuất sản phẩm nhanh, bền, đẹp và giá 

thành thấp bắt đầu trong việc sáng tạo mẫu mã mới đến việc tạo ra khuôn đúc dùng 

điện nhiệt dẫn. Việc sáng tạo mẫu mã mới được kết hợp giữa trình độ thẩm mỹ 

truyền thống với thẩm mỹ công nghiệp, thiết kế thủ công với thiết kế hiện đại (sử 

dụng máy vi tính) và với việc điều tra nắm bắt nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng. 

Việc sáng tạo ra khuôn đúc sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, đó là các 

loại khuôn gỗ và thạch cao. Có thể nói, khi các loại khuôn này xuất hiện thì tính 

công nghiệp của sản phẩm gốm đã được đẩy mạnh hơn. Người thợ sáng tác ra 

một mẫu gọi là cốt, sau đó người ta tạo ra khuôn để sản xuất hàng loạt. Ưu điểm 

của loại kỹ thuật này là làm ra được những mặt hàng giống nhau, tiết kiệm thời 

gian và hạ giá thành. 

Chế tạo men gốm là một bí quyết nghề nghiệp. Khoảng cuối thế kỷ XIV 

về trước, men ngọc đã được chế tạo thành công. Từ thời Lê sơ trở đi (đầu thế kỷ 

XV), người thợ Bát Tràng đã chế tạo ra loại men gio có màu trắng đục. Ngoài 

men gio, người thợ Bát Tràng đã chế ra loại men nâu và loại men lam nổi tiếng. 

Đến đầu thế kỷ XVII, một loại men mới đã được khám phá là men rạn với nhiều 

sắc thái khác nhau. Theo thời gian, cùng với những biến động của lịch sử, nhiều 

loại men truyền thống của Bát Tràng đã bị thất truyền. Ngày nay, nhiều nghệ 

nhân của làng đã nghiên cứu, thử nghiệm và khôi phục thành công những dòng 

men truyền thống quý báu đó. Hơn nữa, những người tâm huyết với nghề vẫn 

không ngừng nghiên cứu ra những dòng men mới như: men màu mận chín, màu 

xanh từ chất liệu mới… Việc chế tạo ra các màu men phong phú như hiện nay là 

sự kết hợp của tri thức truyền thống, tâm huyết người làm nghề với những hiểu 

biết về kiến thức hiện đại được đào tạo trong nền giáo dục hiện đại. 

Trong chuyến đi điền dã 2015, nghiên cứu sinh được ông Lâm (Giám đốc 

một công ty sản xuất gốm ở Bát Tràng) cho biết gần đây ông và em trai ông đã 
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sáng tạo ra men gốm màu mận chín và loại đất đỏ chịu nhiệt cao (12000C) bằng 

những vật liệu sẵn có của địa phương (phù sa sông Hồng và vỏ của lò nung gốm 

cũ). Các sản phẩm ấy bán cho công ty trùng tu Nhà Hát Lớn Hà Nội và khách 

hàng Hà Lan thu lợi nhuận rất cao. Ông nói rằng, một gánh nước sông Hồng giá 

đưa về xưởng 30.000đ, sản phẩm làm từ đó ra bán được 200.000đ. Hiệu quả kinh 

tế đó là kết quả của những tri thức truyền thống, của ông, cha của ông để lại kết 

hợp với tri thức ông được đào tạo trong thời hiện đại đã giúp ông “lọc nước và 

mài gạch ra tiền”. 

Hiện nay, phần lớn người dân Bát Tràng đã sử dụng lò con thoi (hay lò 

gas), lò tuynen (lò hầm) để nung gốm. Lò con thoi và lò tuynel sử dụng nguyên 

liệu đốt là gas hoặc dầu. Điều này đã giúp hạn chế được những nhược điểm của 

các kiểu lò trước đây. Loại lò này giúp giảm thời gian đốt, kiểm soát được nhiệt 

độ trong lò. Điều đó đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tránh được tình 

trạng ô nhiễm môi trường do dùng than và sản phẩm bị thải loại nhiều. Đặc biệt, 

loại lò này giúp giảm lao động nặng nhọc tại Bát Tràng.  

Bên cạnh đó, để công việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả, giảm 

thiểu lao động nặng nhọc, người dân Bát Tràng đã áp dụng công nghệ mới, máy 

móc hiện đại từ khâu làm đất, trộn nguyên liệu, làm khuôn… đến nung sản 

phẩm. Điều này khiến người thợ làm gốm không ngừng học hỏi, tìm hiểu, áp 

dụng những tri thức mới vào sản xuất.  

Ngoài công nghệ về lò ủ, máy ép, lò đốt, nhiều công nghệ vệ tinh được áp 

dụng, như: Công nghệ tẩy rửa và sấy khô (tẩy dầu mỡ, sóng siêu âm); công nghệ 

làm sạch bằng tĩnh điện; công nghệ phun phủ lớp lót và sấy khô sau hai giờ; 

công nghệ mạ chân không, tạo lớp mạ nhôm bóng; công nghệ phun phủ lớp bảo 

vệ và tạo màu sắc (các màu bạc, đỏ, hồng, xanh...) theo ý muốn. Người dân cho 

rằng các yếu tố công nghệ mới đóng góp cho sản xuất gốm sứ chiếm tới 46,2% 

giá trị kinh tế. 

Bên cạnh năng lực sáng tạo để sản xuất ra những sản phẩm mới, người 

làng nghề Bát Tràng không ngừng áp dụng tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại 
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trong sản xuất, quản lý kinh doanh. Trước đây, các cơ sở sản xuất của làng chỉ 

quản lý dựa vào kinh nghiệm. Hiện nay, việc quản lý đã dựa trên quy luật kinh 

tế, pháp luật, thực hiện theo cơ chế thị trường kết hợp nhuần nhị với truyền 

thống tốt đẹp của làng. Điều đó khiến việc sản xuất, tiêu thụ được tiến hành 

thuận tiện, thị trường được mở rộng hơn, giảm thiểu những rủi ro trên thương 

trường. Không những thế, cách quản lý  hoạt động sản xuất này cũng thúc đẩy 

các sản phẩm của làng nghề phong phú, thiết thực hơn do bám sát nhu cầu của 

thị trường, mở ra những nhu cầu mới cho thị trường trong và ngoài nước. 

Người Bát Tràng đã sử dụng công nghệ thông tin vào quảng bá sản phẩm, 

kết nối khách hàng, bán sản phẩm gốm sứ ra nước ngoài. Cũng như nhiều làng 

nghề truyền thống khác, việc giao dịch thương mại điện tử trong sản xuất, kinh 

doanh gốm sứ ở Bát Tràng đang được sử dụng phổ biến. Trong quảng cáo của 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngoài thông tin về đơn vị, các sản phẩm, mẫu 

mã, giá cả, phương thức giao dịch được chú trọng. Qua khảo sát thực tế, NCS 

nhận thấy chính những nguồn lực văn hóa của làng đã tạo nên sự phát triển, mở 

mang nghề nghiệp như vậy tại Bát Tràng. Vấn đề sử dụng công nghệ thông tin 

vào quảng bá sản phẩm làng nghề, theo đánh giá của người dân chiếm tới 13% 

mức độ tăng trưởng. 

Thứ hai, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại đã góp phần bảo vệ môi 

trường trong sản xuất, kinh doanh (đem lại lợi ích kinh tế môi trường) 

Với sự nhanh nhạy, tháo vát vốn có của người Bát Tràng, những thành tựu 

của khoa học công nghệ hiện đại đã được áp dụng trong sản xuất. Điều này góp 

phần quan trọng vào việc giảm thiểu lao động nặng nhọc, tránh tình trạng ô 

nhiễm môi trường, không có chất thải rắn, chất lượng sản phẩm được đảm bảo. 

Không những vậy, việc áp dụng khoa học công nghệ đã làm tiết kiệm nhiên liệu, 

giảm thiểu sản phẩm bị thải loại. Chính điều đó đã làm giảm chi phí, tăng thu 

nhập cho người làm gốm.  

Điều đó được thể hiện rõ nhất trong việc sử dụng lò nung hiện đại với 

nhiên liệu sạch, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường với khói bụi độc hại khi sử 
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dụng than để đốt như trước đây. Lò hiện đại có thiết bị theo dõi nhiệt đảm bảo 

chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chất thải rắn. 

Khảo sát thực tế tại làng, NCS nhận thấy hiện nay các hộ dân trong làng 

nghề đã chuyển từ sản xuất theo công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, 

gây ô nhiễm môi trường sang các công nghệ tiên tiến hơn. Đặc biệt, Bát Tràng 

đã có hơn 90% các hộ sản xuất gốm sứ chuyển sang sử dụng công nghệ lò gas 

cải tiến. Sử dụng lò gas cải tiến đã giúp giảm tiêu hao năng lượng, giảm thiểu 

tình trạng ô nhiễm môi trường của công nghệ sản xuất trước kia. 

Mặt khác, việc áp dụng công nghệ hiện đại đã giúp Bát Tràng giải được 

bài toán phát triển bền vững của làng nghề. Từ năm 2005, nhiều doanh nghiệp 

của làng đã tham gia dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” do Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp 

với Quỹ môi trường toàn cầu của UNDP. Dự án này đã giúp các hộ dân ở làng 

nghề chuyển đổi công nghệ nung gốm từ các lò than, lò gas truyền thống sang lò 

gas hiện đại. Anh Nguyễn Mạnh Cường, một chủ doanh nghiệp tại Bát Tràng, 

cho biết: “Nung sản phẩm bằng lò gas cải tiến giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu 

hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Lợi nhuận của doanh nghiệp 

cũng tăng gấp 2 - 3 lần so với công nghệ cũ. Có được điều đó bởi doanh nghiệp 

không chỉ tiết kiệm chi phí năng lượng mà công nghệ mới còn giúp tăng tỷ lệ sản 

phẩm ra lò đạt tiêu chuẩn chất lượng lên tới 95 - 98% (so với mức từ 60 - 70% 

so với trước kia). Với việc giảm chi phí nhiên liệu, chất lượng sản phẩm tăng 

cao, tuy phải vay hơn 800 triệu đồng để đầu tư chuyển đổi công nghệ nhưng chỉ 

sau 3 năm đầu tư các hộ gia đình đã có thể thu hồi vốn” (Nguồn: phỏng vấn của 

tác giả luận án đối với anh Nguyễn Mạnh Cường, làng Bát Tràng). 

Việc sử dụng lò đốt công nghệ tiên tiến ở làng nghề Bát Tràng đã giúp tiết 

kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, hạn chế tác động tới môi trường, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, tăng doanh thu cho đơn vị sản xuất. Do đó, người dân Bát 

Tràng đã vững tin bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển 

du lịch tại địa phương. 
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Trong khâu làm nguyên liệu gốm, trước đây chưa có máy móc hiện đại, 

người thợ làm thủ công theo cảm tính, tiến hành phân cỡ hạt bằng nước, nguyên 

liệu còn nhiều tạp chất như đồng, chì, kẽm… làm ảnh hưởng đến chất lượng sản 

phẩm. Người thợ dùng chân để trộn nguyên liệu vừa phải lao động nặng nhọc 

vừa không đảm bảo chất lượng nguyên liệu làm gốm. Nay, người thợ Bát Tràng 

đã có nhiều máy hiện đại như máy ép, khung bảng, máy khử từ, phân cỡ hạt, sàn 

rung, máy điện hút chân không… Những máy móc hiện đại này giúp cho sản 

phẩm làm ra đạt chất lượng như mong muốn, không còn lao động nặng nhọc. 

2.1.1.2. Tính năng động và nhạy bén với thị trường của người Bát Tràng  

Người Bát Tràng rất linh hoạt trong công việc, trong cuộc sống và trong 

thương trường. Họ luôn ý thức được tầm quan trọng có ý nghĩa sống còn của 

làng nghề này là ở “tính thích nghi hoàn cảnh”. Để thích nghi được hoàn cảnh 

luôn luôn biến đổi của nền kinh tế, xã hội qua mỗi thời đại, mỗi giai đoạn, cần 

phải nhạy bén và năng động. Người Bát Tràng tiếp thu nhanh các thành tựu gốm 

mới trong cả nước để rồi bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo của mình, phát triển 

chúng lên tới đỉnh cao, mà các loại gốm quý kể trên là bằng chứng không thể 

phủ nhận. 

Thị hiếu, thẩm mỹ và yêu cầu sử dụng của khách hàng cũng được thợ Bát 

Tràng đặc biệt quan tâm. Nhu cầu ấy không cố hữu bất biến mà luôn luôn biến 

đổi, thậm chí là rất khác nhau giữa các châu lục, các nước và các dân tộc, giữa 

các vùng miền, các tầng lớp dân cư. Sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - văn 

minh, trình độ dân trí… cũng kéo theo những nhu cầu mới của khách hàng gần, 

xa luôn đặt ra những thách thức đối với người thợ gốm Bát Tràng. Với người Bát 

Tràng, lời giải cho bài toán thị trường chỉ có một con đường là đa dạng hóa sản 

phẩm, luôn thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng của bất cứ mặt hàng nào. 

Vũ khí để cạnh tranh của các gia đình, chủ lò, doanh nghiệp ở Bát Tràng bây giờ 

là nắm bắt được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, chiếm lĩnh thị trường 

xuất khẩu, nhanh chóng thay đổi mẫu hàng tương ứng, sản phẩm thật đa dạng, 
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tốt và đẹp nhất, làm đồ gia dụng nhưng ưu tiên sản xuất các mặt hàng cao cấp đắt 

tiền, các đồ gốm giả cổ… Xưa kia, các lò gốm thủ công tuyệt đối giấu nghề bằng 

cách “cha truyền con nối” và những quy định trong Hương ước hay trong “lời 

nguyền” của làng, của phường, hay của dòng họ. Giữ bí quyết nghề nghiệp như 

vậy, những người thợ nông dân xưa không có gì khác ngoài mục đích duy trì lâu 

dài sự tồn tại của nghề mình, phòng xa người khác làm theo rồi cạnh tranh với 

mình. Bởi nghề nghiệp là nguồn sống của họ. Bây giờ người Bát Tràng không 

theo “lời nguyền” giữ nghề nghiêm ngặt ấy nữa. Bí quyết thành công ngày nay là 

nhạy bén nắm bắt thị trường gắn với việc sáng tạo sản phẩm mới đáp ứng nhu 

cầu, thị hiếu của tất cả các loại “thượng đế” trong và ngoài nước. Số liệu điều tra 

cho thấy việc nắm bắt thị trường góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình chiếm 

17,4% theo đánh giá của người dân ở đây. 

Nhóm nào, người nào kí kết được nhiều hợp đồng với khách là thu được 

nhiều lợi nhuận. Nhiều người thợ gốm Bát Tràng đã giàu lên nhờ nắm bắt được 

nhu cầu của thị trường. Chẳng hạn, nắm bắt được thị trường có xu hướng thích 

chơi đồ cổ, nghệ nhân Bát Tràng liền phục hồi các loại gốm Lý- Trần, Lê - Mạc, 

men, màu, tạo dáng độc đáo như gốm các thời ấy. Năm 1991, một số thợ Bát 

Tràng làm hàng loạt chóe cổ (kiểu thời Lý- Trần) xuất sang Lào và khu vực 

Đông - Nam Á. Giá bán tại chỗ một chóe cổ (tất nhiên là đồ giả cổ) là hai chỉ 

vàng, đem qua biên giới sẽ là 1,3 - 1,5 cây vàng. Một vụ làm chóe cổ, có nhà lãi 

hàng trăm triệu đồng. Thế là nhiều nhà bắt chước làm, cũng lãi hàng chục triệu. 

Ở làng nghề, hiện nay khó mà giữ được bí mật sản phẩm, càng không thể độc 

quyền. Nhà này thấy nhà kia có mẫu mã đẹp là tìm mọi cách làm theo ngay.  

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường, người thợ gốm Bát Tràng đang 

song song phát triển sản xuất hai chủng loại gốm lớn là gốm giả cổ (gốm bằng 

chất liệu, phương pháp cổ truyền) và gốm hiện đại, gần gũi với kĩ thuật đồ sứ. 

Khôi phục gốm cổ, người Bát Tràng cũng như người các làng gốm khác đang 

làm sáng lên những giá trị di sản văn hóa truyền thống. Không chỉ khôi phục, 
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họ còn tìm tòi để vươn tới đỉnh cao nghệ thuật đồ gốm trong thời đại ngày nay, 

qua việc khai thác các men quý, màu đẹp, dáng cổ để tạo ra các mặt hàng mỹ 

nghệ đặc sắc. Các thành phần kinh tế ở làng gốm đều tìm và tự đặt cho mình 

nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm đắt giá mà đương nhiên nó toát lên ý nghĩa lớn 

lao đó. Chẳng hạn, Xí nghiệp gốm Bát Tràng đã tháo gỡ tình trạng lao đao, có 

nguy cơ giải thể do kéo dài cơ chế bao cấp cũ, bằng biện pháp hữu hiệu: khôi 

phục gốm cổ. Xí nghiệp tiến hành gia công gạch ngói xây dựng, không làm loại 

bình thường, mà mô phỏng hoặc sao nguyên mẫu các loại gạch ngói cổ: ngói 

mũi hài, lưu ly, hình ống, gạch hoa cúc, gạch Bát Tràng… cùng với các loại 

gạch men, hoa, kính hiện đại. Những sản phẩm ấy được tiêu thụ mạnh, do nhu 

cầu trùng tu di tích lịch sử, văn hóa như chùa, tháp, đền, miếu, cung thất cổ và 

xây dựng khách sạn trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, các đơn vị sản xuất và kinh doanh gốm khác ở Bát Tràng (các 

HTX Ánh Hồng, Hợp Lực, Đồng Tâm, X51 và các công ty trách nhiệm hữu 

hạn…) cũng đang tích cực tìm tòi, sáng chế các sản phẩm mới có giá trị kinh tế 

và mỹ thuật để xuất khẩu. Hầu hết các hộ tư nhân đều quan tâm đến cải tiến mẫu 

mã, những kiểu dáng mới xuất hiện ngày một nhiều hơn. Người ta không dừng ở 

mức tận dụng trình độ tay nghề “cây nhà lá vườn” nữa. Họ biết rõ giá trị thực tế 

của việc đầu tư máy móc, thiết bị kĩ thuật hiện đại và thuê chuyên gia hoặc mua 

sáng chế. 

Khi được yêu cầu lựa chọn 5 đức tính/phẩm chất tiêu biểu, là điểm mạnh 

của người dân Bát Tràng thì những người được hỏi đã tập trung lựa chọn các 

phẩm chất sau: chăm chỉ, cần cù (68%), sáng tạo (60%), trung thực (59%), năng 

động (58%), giỏi buôn bán (54 %). Đây là những phẩm chất cần có của người 

dân làng nghề. Sự cần cù, sáng tạo trong lao động được người dân Bát Tràng lựa 

chọn là những đức tính hàng đầu. Bên cạnh đó, trung thực, năng động, giỏi buôn 

bán cũng được đề cao. Những phẩm chất này được hình thành trong quá trình 

làm nghề và chính nó đã mang lại những thành công cho những người thợ thủ 

công Bát Tràng. 
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Sản phẩm của người Bát Tràng là kết tinh sức lao động cần cù, sự khéo 

tay và đầu óc thẩm mỹ, nhạy bén sáng tạo trong kinh doanh. Bằng mọi cách để 

giữ lấy nghề và di sản quý của cha ông, rồi trên cái nền ấy, người thợ gốm Bát 

Tràng ra sức sáng tạo và tỉnh táo nhận biết nhu cầu của khách hàng giữa biến 

động của thị trường đầy thách thức. Những người thợ gốm Bát Tràng vừa là 

người lao động, vừa là người nghệ sĩ đồng thời cũng là nhà kinh doanh. Bằng 

đầu óc vừa thực tế, vừa lãng mạn, bằng sự cần cù, khéo léo, họ đã thổi hồn vào 

đất, để những hòn đất vô tri biến thành những sản phẩm có giá trị sử dụng, giá trị 

thẩm mỹ, giá trị kinh tế cao. Hay nói cách khác, con người chính là nguồn lực quan 

trọng nhất để phát triển kinh tế làng Bát Tràng. Trong cơ cấu nguồn lực văn hóa của 

làng Bát Tràng, con người chính là điểm sáng, là yếu tố năng động nhất để biến 

tiềm năng thành hiện thực, quyết định cho sự phát triển kinh tế của Bát Tràng. 

2.1.2. Nguồn lực quan hệ xã hội - văn hóa (nguồn lực thể chế hóa) 

Quan hệ xã hội - văn hóa là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh 

tế làng Bát Tràng. Quan hệ xã hội - văn hóa được biểu hiện sinh động trong các mối 

quan hệ gia đình, gia tộc, làng xóm, phường hội... Quan hệ đó được điều chỉnh bằng 

thể chế, những nguyên tắc, những quy định, những chuẩn mực của xã hội, của làng, 
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của phường hội nghề nghiệp, của dòng họ, của gia đình. Đó có thể là hệ thống luật 

pháp, là hương ước, là lệ làng, là gia phong, là hệ giá trị văn hóa tạo nên thương 

hiệu “làng gốm Bát Tràng”. Đến lượt nó, các quan hệ xã hội - văn hóa lại chi phối 

với những mức độ khác nhau tới các hành vi của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Tất 

cả tạo nên một môi trường văn hóa để duy trì sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế 

làng nghề. Nó cũng là một nguồn lực văn hóa của sự phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và kinh tế của làng nói riêng. 

2.1.2.1. Quan hệ gia đình và mô hình sản xuất, kinh doanh hộ gia đình 

Ở làng Bát Tràng, mối quan hệ gia đình, dòng họ là một nguồn lực quan 

trọng để phát triển kinh tế. Quá trình khảo sát sự phát triển kinh tế ở làng Bát 

Tràng NCS nhận thấy kinh tế hộ gia đình dựa trên giá trị nền tảng là tình yêu 

thương, chia sẻ, đùm bọc giữa những người cùng huyết thống đang là một mô 

hình phát triển kinh tế hiệu quả hiện nay. 

Trước đây trong các gia đình làm gốm, nếu con cái không học hành cao 

được thì bố mẹ truyền nghề cho con. Khi con cái trưởng thành, ra ở riêng, bố mẹ 

thường tạo điều kiện cho con cái bằng việc cung cấp tư liệu sản xuất dưới nhiều 

hình thức. Nếu bố mẹ có điều kiện thì cho con lò để sản xuất, nếu không có lò thì 

cho đất, cho vốn để xây lò, hoặc cho thuê vỏ lò (cho nung sản phẩm nhờ ở lò của bố 

mẹ). Tùy theo khả năng mà bố mẹ hỗ trợ con cái ở các mức độ khác nhau. Trong 

các gia đình buôn bán, người mẹ cũng truyền dạy, chỉ bảo con cái (chủ yếu là con 

gái) cách thức giao dịch buôn bán, tính toán… cho đến khi con thành thạo. 

Ngày nay công cuộc đổi mới đã mang đến cho Bát Tràng một diện mạo 

mới về các quan hệ xã hội - văn hóa (trong đó có quan hệ gia đình). Phần đông 

các gia đình thành lập các doanh nghiệp hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện 

nay, làng nghề Bát Tràng có gần 1.000 hộ gia đình sản xuất. Mô hình công ty gia 

đình không chỉ phù hợp với việc quản lý sản xuất mà còn tiết kiệm chi phí, năng 

động, linh hoạt trong việc tiếp cận thị trường, thay đổi mẫu mã sản phẩm, phát 

huy được bí quyết kinh doanh, tiếp thị…  



65 

Để làm rõ hơn vấn đề vai trò của quan hệ gia đình đối với việc tổ chức mô 

hình sản xuất, kinh doanh, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn ông Lâm, Chủ tịch 

hội đồng quản trị của một công ty TNHH ở làng Bát Tràng. Công ty của ông do 

các thành viên trong gia đình tham gia sáng lập. 

Khi NCS hỏi về cách thức tổ chức mô hình công ty gia đình như thế nào, 

Ông Lâm cho biết:  

Gia đình tôi thành lập 1 doanh nghiệp nhưng bên dưới là 2 xưởng, một 

xưởng khoảng 80 công nhân, một xưởng khoảng 40 công nhân. Hai xưởng chung 

một đầu mối. Tôi phụ trách chung ở bên trên, giao ban họp hành nhắc nhở, có vấn 

đề cần xử lý thì xử lý, các xưởng bên dưới tự hoạt động không can thiệp sâu, luôn 

luôn kèm và đánh giá mọi vấn đề, chỗ nào có vấn đề cần sự có mặt của mình thì có 

mặt, điều tiết mọi quan hệ và định hướng cho sự phát triển. 

Trong khi trao đổi với ông, NCS đặt câu hỏi, so sánh mô hình doanh 

nghiệp của gia đình ông với mô hình doanh nghiệp không dựa trên quan hệ gia 

đình mà đóng góp cổ phần có điểm gì hay và không hay? 

Ông Lâm cho rằng: “Thứ nhất, cổ đông theo đóng góp cổ phần dẫn đến 

mấy vấn đề khó làm: dễ sinh ra nhóm bè phái; trong bè phái cạnh tranh lành 

mạnh phát triển tốt thì ít nhưng cạnh tranh không lành mạnh thì nhiều, điều này 

làm mất hiệu quả kinh doanh. 

Thứ hai, đối với công ty cổ phần không có yếu tố gia đình, khi một thành 

viên phát hiện ra mặt hàng nào đó, công việc nào đấy mang lại lợi nhuận cho 

doanh nghiệp thì ít khi đưa vào tổ chức khai thác cho tập thể mà thường bán ý 

tưởng đó hoặc đưa ý tưởng đó ra điểm khác khai thác lấy lợi nhuận riêng. Do đó 

mô hình này không có sức mạnh, không tạo ra sản phẩm có sức thuyết phục với 

người tiêu dùng. Nếu là mô hình tư nhân, mô hình bố con, mô hình gia đình khép 

chặt, các thành viên trong công ty bị ràng buộc về phương diện tình cảm, về pháp 

lý và về tính doanh nghiệp thì có khác; khi khai thác được những mặt hàng và ý 

tưởng tạo ra lãi người ta toàn tâm toàn lực vào việc đó và người ta tìm tới đích 
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của sản phẩm nhanh hơn, tạo ra giá trị thực cho sản phẩm với giá thành ở mức 

thấp nhất để đủ sức cạnh tranh cho thị trường. Ví dụ: 1 bộ ấm chén hôm nay bán 

100.000 đồng nhưng ngày mai phải nghĩ bộ ấm chén thay đổi trên thót dưới 

phình, cái quai chén hình dáng khác để người tiêu dùng nhìn bắt mắt, cầm tiện ích 

thì quyết định cho thay đổi ngay, thử nghiệm ngay, làm mẫu mới ngay. Khi mẫu 

mới làm xong thì yêu cầu các bộ phận khác phải chấp hành làm ra hàng loạt để 

đưa vào bán, cho thu nhập cao, điều hành không vướng. Đấy là cái hay của công 

ty gia đình. Còn với công ty cổ phần thông thường, cần phải họp cổ đông để lấy ý 

kiến. Rất có thể mới họp xong chưa triển khai thì ý tưởng đó đã bị đánh cắp mang 

ra hiệu khác.   

Thêm vào đó, chi phí quản lý cho mô hình sản xuất, kinh doanh gia đình 

hầu như không đáng kể mà hiệu quả cao hơn. Trong khi đó, công ty Cổ phần bắt 

buộc phải có chi phí mới hoạt động”. 

(Nguồn: phỏng vấn của tác giả luận án đối với ông Lâm, làng Bát Tràng) 

Mô hình kinh doanh của gia đình ông Lâm là sự kết hợp giữa quan hệ 

huyết thống (trách nhiệm, nghĩa vụ, tính cảm) với nguyên tắc quản trị doanh 

nghiệp rất rõ ràng. Bố mẹ tạo điều kiện (dạy bảo, chỉ dẫn và tư liệu sản xuất 

nhà xưởng) để các con chủ động phát huy năng lực sản xuất kinh doanh. Ông 

trao quyền cho con, cháu, chỉ định hướng chung và giải quyết những vấn đề 

lớn. Mô hình công ty gia đình đã giúp ông Lâm tiết kiệm được chi phí quản lý, 

nhanh gọn trong việc quyết định các kế hoạch kinh doanh mà còn có ý nghĩa rất 

lớn trong việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình.  

“Đây chính là điểm thành công, thành công cũng nhờ ở điểm này, thành 

công vững vàng cũng nhờ điểm này”, ông Lâm khẳng định.   

Trên cơ sở quan hệ huyết thống gia đình, không chỉ riêng ông Lâm mà 

nhiều gia đình khác ở Bát Tràng đã tổ chức thành công một mô hình sản xuất 

kinh doanh mới. Mô hình này giải quyết hài hòa lợi ích của cá nhân và lợi ích tập 

thể, lợi ích của gia đình và lợi ích xã hội. Mô hình này phát huy được những lợi 
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thế của văn hóa truyền thống (tình cảm, nghĩa vụ huyết thống, ý thức cộng đồng, 

giữ gìn bí quyết kinh doanh, chữ tín…) đồng thời kết hợp được tính tích cực của 

cơ chế thị trường (năng động, cạnh tranh lành mạnh, sáng tạo không ngừng…). 

Hiện nay, mô hình kinh tế hộ gia đình khá phát triển ở Bát Tràng. 

2.1.2.2. Quan hệ cộng đồng và sự phát triển kinh tế Bát Tràng 

Theo sách Bát Tràng - làng nghề, làng văn, ở Bát Tràng đã từng có 23 

dòng họ cùng sinh sống. Nhưng hiện giờ chỉ còn 19 dòng họ, 4 dòng họ không rõ 

vì lý do gì đã dời đi sinh sống ở nơi khác. Nhìn chung, các dòng họ ở Bát Tràng 

sống hòa thuận, tôn trọng nhau. Biểu hiện rõ nhất cho tinh thần này là trong lễ 

rước gia tiên và lễ “ăn xạc” của các họ. Vào dịp hội làng tối 12 tháng Hai, khi 

kiệu gia tiên các dòng họ từ nhà thờ tổ được rước ra đình, các họ gặp nhau ở giữa 

đường hay ở sân đình, đều làm lễ tham bái (chào) kiệu của nhau, cùng tôn nhau 

là “đàn anh” hay “quan anh” và nhường nhau đi trước. Còn lễ “ăn xạc” tức là lễ 

thụ lộc tổ diễn ra vào đêm ngày 15 tháng Hai, tại mỗi họ, cỗ bày ra không chỉ để 

người trong họ thụ lộc, mà cả người già, người trẻ, cả nam và nữ bên ngoại, bên 

vợ, cả người các họ không quan hệ huyết thống, hôn nhân cũng có thể đến dự. Ai 

đến chỗ của họ nào cũng được mời chào thân tình, ăn uống thoải mái. 

Nhìn vào mối quan hệ huyết thống ở làng Bát Tràng (gia đình, dòng họ) 

có thể thấy người Bát Tràng rất trân trọng mối quan hệ này. Những dòng họ ở 

Bát Tràng đều cố gắng sưu tầm tư liệu lập gia phả. Tuy nhiên, người Bát Tràng 

lập gia phả không phải để tranh giành ngôi thứ mà để gìn giữ truyền thống. Con 

cháu trong làng dù đi làm ăn xa nhưng ngày hội làng, ngày giỗ họ đều tìm về quê 

hương bản quán. Các mối quan hệ rường cột trong gia đình cũng được gìn giữ 

với một tinh thần như vậy, vừa chia sẻ, vừa bao dung. Tất cả đã tạo nên một môi 

trường văn hóa vừa thân thiện, vừa cởi mở. Đây chính là những tiền đề quan 

trọng để phát triển kinh tế - xã hội của làng Bát Tràng. 

Các quan hệ xã hội - văn hóa ấy (quan hệ dòng họ, cộng đồng làng) đã 

góp một nguồn vốn vô hình vào sự phát triển kinh tế hiện nay. Ngoài việc anh 
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em họ hàng giúp nhau về tiền bạc, địa điểm kinh doanh (vốn hữu hình) còn giúp 

nhau kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, nghệ thuật kinh doanh; giới thiệu sản 

phẩm, chấp mối buôn bán sản phẩm không chỉ ở thị trường trong nước mà cả thị 

trường nước ngoài (vốn vô hình). 

Đặc biệt cộng đồng người Bát Tràng sống ở làng hay ở ngoài làng, trong 

nước hay ở ngoài nước đều có ý thức giữ gìn và phát huy “nguồn vốn biểu 

tượng” (làng gốm Bát Tràng hay thương hiệu làng nghề Bát Tràng). Đây là 

nguồn lực văn hóa vô hình nhưng hết sức to lớn và có vai trò quan trọng cho sự 

phát triển kinh tế làng nghề truyền thống. 

Làng Bát Tràng hiện nay, bên cạnh hệ thống thiết chế xã hội quan phương 

vẫn duy trì các thiết chế xã hội truyền thống như: Ban đại diện dòng họ, Ban khánh 

tiết hội làng… ngoài chức năng văn hóa - xã hội các thiết chế này cũng góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề (lập trang Web giới thiệu về làng nghề, sản 

phẩm làng nghề), tổ chức lễ hội quảng bá về làng, đón tiếp khách thăm làng và tiếp 

nhận các nguồn tài trợ tu bổ di tích lịch sử văn hóa của làng. Các thiết chế trên được 

xây dựng trên cơ sở các quan hệ xã hội - văn hóa truyền thống của làng đã góp phần 

quan trọng vào việc đề nghị Thành phố công nhận Bát Tràng là làng nghề gốm sứ 

truyền thống của Hà Nội. Việc làng được công nhận làng nghề truyền thống không 

chỉ có ý nghĩa văn hóa to lớn mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc 

phát triển kinh tế của làng, tạo ra giá trị thương hiệu của làng. Đồng thời các thiết 

chế xã hội ấy còn có tiếng nói quan trọng trong việc phê phán những hành vi kinh 

doanh thiếu trung thực (buôn bán hàng giả, hàng dởm) giả danh sản phẩm của làng 

tại chính địa phương. 

 Mặc dù mô hình kinh tế hộ gia đình chiếm ưu thế ở Bát Tràng hiện nay 

nhưng người Bát Tràng không tự bó hẹp nghề gốm trong phạm vi gia đình. Hay 

nói cách khác quan hệ xã hội - văn hóa, nguồn lực văn hóa của sự phát triển kinh 

tế của làng Bát Tràng đang được mở rộng ra cả vùng miền, mang đến cơ hội cho 

cả những người làng Bát Tràng và những người từ nơi khác đến muốn phát triển 

nghề gốm. 
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Trước đây, bí quyết làm nghề gốm chỉ được lưu truyền trong gia đình, 

dòng họ. Những người ở nơi khác đến vẫn chịu sự phân biệt nhất định. Họ chỉ có 

thể tham gia vào một số công việc mang tính lao động cơ bắp trong các công 

đoạn làm gốm. Vậy nên, nghề gốm dù thu hút được nhiều lao động ngoài làng 

nhưng không được mở rộng. Hơn nữa, người làm gốm của Bát Tràng cũng chỉ 

làm trong khuôn viên làng nên nghề gốm cũng bị bó hẹp trong không gian truyền 

thống. Ngày nay, việc giữ bí quyết nghề nghiệp không còn là yếu tố quan trọng 

để giữ nghề và phát triển kinh tế tại Bát Tràng. Do đó, những người từ nơi khác 

đến đây với tình yêu nghề, khao khát được học nghề đã trở thành người trong 

nhà và được truyền nghề, mở lò gốm. Nhiều thợ gốm ở nơi khác đến đây lập 

nghiệp đã thành danh. Điều này đã thu hút rất nhiều người yêu gốm từ các nơi 

khác tìm đến với Bát Tràng. Từ nguồn nhân lực này, nhiều thợ gốm lành nghề đã 

đóng góp rất lớn vào việc bảo tồn và phát triển nghề gốm sứ truyền thống. 

Mặt khác, người làm gốm trong làng cũng mở rộng địa bàn làm gốm ra 

ngoài khuôn viên của làng. Quá trình mở rộng đã giúp cho nghề gốm được lan 

rộng sang các vùng lân cận như Kim Lan, Đa Tốn, Đông Dư, Văn Đức... Việc 

mở rộng không gian của nghề gốm Bát Tràng đã thu hút được thêm nguồn nhân 

lực cho nghề gốm sứ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng giúp cho 

nghề gốm sứ của Bát Tràng được giữ gìn và không ngừng phát triển. 

Nếu so sánh với một số làng nghề khác thì việc giữ gìn bí quyết truyền 

thống nghề gốm ở Bát Tràng cởi mở hơn. Một số làng nghề bí quyết nghề chỉ 

truyền cho con dâu trong gia đình, thậm chí con gái cũng không được truyền 

nghề vì quan niệm “con gái là con người ta”, rất có thể sẽ mang bí quyết nghề 

của gia đình, dòng họ, của làng đi nơi khác. Ở làng Thổ Tang ở huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, người nơi khác đến đây làm ăn, buôn bán không phát 

triển được, thậm chí sẽ phá sản vì không kết nối được với dân làng. Tính khép 

kín, cục bộ vẫn còn tồn tại trong nhiều làng nghề. Nhưng đối với Bát Tràng, môi 

trường văn hóa cho hoạt động kinh tế khá thuận lợi. Những người thợ nơi khác 
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đến làm thuê ở Bát Tràng nếu tinh ý, chịu khó sẽ học được kỹ thuật làm gốm ở 

tất cả các khâu. Người nơi khác đến kinh doanh, buôn bán ở Bát Tràng vẫn được 

đón nhận, không bị cô lập. Có lẽ do ở vị trí thông thương thuận lợi cả đường 

thủy, đường bộ nên từ rất sớm, người Bát Tràng có điều kiện giao lưu với người 

tứ xứ. Điều này tạo cho người Bát Tràng một tính cách năng động, cởi mở, linh 

hoạt. Đồng thời, việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như học hỏi 

các kỹ thuật mới khiến cho người Bát Tràng tâm thế “không chối từ”. Hơn nữa, 

bản thân những người thợ gốm đầu tiên trên đất Bát Tràng cũng là người từ nơi 

khác đến. Chính vì vậy, trong những doanh nghiệp ở Bát Tràng hôm nay, có 

không ít những ông chủ là người nơi khác đến đây lập nghiệp và thành công.  

Đến nay, nghề làm gốm sứ đã phát triển rộng sang các vùng lân cận. Hiện 

nay, nghề gốm tập trung chủ yếu ở làng nghề Bát Tràng và các xã lân cận như 

Kim Lan, Đa Tốn, Đông Dư, Văn Đức. Những làng này thu hút 3.593 hộ với 

20.658 lao động. Giá trị sản xuất của các làng đạt 899,20 tỷ đồng/năm. Thu nhập 

bình quân của người làm gốm là 45,70 triệu đồng/người/năm.  

Cùng với các ngành nghề truyền thống và nghề mới, các quan hệ xã hội - văn 

hóa phong phú của làng Bát Tràng đã tạo nhiều việc làm trực tiếp, gián tiếp cho 

cộng đồng làng và ngoài làng. Theo thống kê, hiện Bát Tràng có gần 1.000 hộ gia 

đình sản xuất gốm, có trên 120 doanh nghiệp sản xuất gốm. Khảo sát thực tế tại Bát 

Tràng, NCS nhận thấy trung bình mỗi đơn vị sản xuất có 70 - 80 lao động, có lúc 

lên đến 100 lao động. Nhiều công ty lớn có số lao động thường xuyên là 100. Số lao 

động trực tiếp ở Bát Tràng rất lớn, trung bình khoảng 78.400 - 89.600 lao động, có 

lúc lên đến 120.000 lao động.  

Ngoài số lao động trực tiếp đông đảo như vậy, Bát Tràng còn thu hút một 

lượng rất lớn lao động gián tiếp tham gia vào các công việc như: quản lý, tiêu thụ 

sản phẩm tại các đại lý hoặc bán lẻ ở các địa phương trên cả nước, kế toán, quảng 

bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng… Số lao động gián tiếp tại 

làng gốm Bát Tràng đông đảo khiến cho việc thống kê gặp nhiều khó khăn. 
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2.1.3. Nguồn lực sản phẩm văn hóa (vật thể hóa) 

2.1.3.1.Sản phẩm gốm - nguồn lực văn hóa vật thể hóa độc đáo 

Bát Tràng là một làng nghề truyền thống có lịch sử lâu đời. Trong khi 

nhiều làng gốm khác ở vùng đồng bằng Bắc bộ tàn lụi thì làng gốm Bát Tràng 

vẫn tồn tại và phát triển. Những sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể đã mang 

lại sức sống cho Bát Tràng, trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy kinh tế của làng 

phát triển. 

Sản phẩm văn hóa đầu tiên phải đề cập đến chính là gốm Bát Tràng. Đây 

là sản phẩm đã tạo nên hồn cốt của làng nghề này, của mảnh đất này. 

Làng Bát Tràng sớm nổi tiếng với các sản phẩm truyền thống từ gốm sứ gia 

dụng, kiến trúc, mỹ thuật và sản phẩm đồ thờ, cho đến các sản phẩm gạch, ngói 

Các sản phẩm gốm Bát Tràng hiện nay gồm có: 

Đồ gốm gia dụng: gồm các loại bát, đĩa, chậu hoa, âu, thạp, ang, khay trà, 

ấm, điếu, bình vôi, nậm rượu, bình, lọ, chóe, hũ. 

Đồ gốm dùng làm đồ thờ: gồm các loại chân đèn, chân nến, lư hương, 

đỉnh, đài thờ, mâm gốm và kiếm. 

Đồ gốm trang trí: gồm mô hình nhà, long đình, các tranh gốm, các loại tượng 

như tượng nghê, ngựa, tượng Di Lặc, tượng Kim Cương, tượng voi, tượng hổ… 

Đồ gốm xây dựng: gạch Bát Tràng cổ, gạch hoa kính hiện đại, các loại 

ngói lưu ly, ngói mũi hài, ngói ống… 

Bát Tràng hiện nay song song phát triển sản xuất hai chủng loại gốm lớn: 

gốm giả cổ và gốm bằng chất liệu, phương pháp cổ truyền; gốm hiện đại gần gũi 

với kỹ thuật đồ sứ.  

Đặc biệt, trong các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng còn có sự kết tinh không 

chỉ giữa tri thức, công nghệ truyền thống với tri thức công nghệ hiện đại mà còn 

giữa tri thức công nghệ với tri thức thị hiếu thẩm mỹ, nghệ thuật  dân tộc. Các đề 

tài thẩm mỹ dân tộc, các mô tuýp hoa văn truyền thống (tứ linh, tứ quý) các loại 

hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian đều được đưa vào trang trí trên đồ 

gốm, tạo nên giá trị thẩm mỹ độc đáo và giá trị kinh tế cao. 
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Kinh nghiệm, kỹ thuật, tri thức cộng với óc thẩm mỹ tinh tế đã kết tinh 

trong từng sản phẩm gốm Bát Tràng. Từ những cục đất vô tri vô giác, dưới bàn 

tay tài hoa của người thợ gốm đã tạo thành những sản phẩm với giá trị sử dụng, 

giá trị thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Những sản phẩm gốm Bát 

Tràng đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân ở đây.  

Bàn tay tài khéo của thợ gốm Bát Tràng đã làm cho khách nước ngoài 

phải kinh ngạc, khi họ xem những sản phẩm gốm tinh xảo như độc bình, chân 

đèn, đôn, bình vôi, nậm rượu, ấm, chóe bằng gốm men ngọc, men chay, hoa lam, 

men rạn… Trên sản phẩm không chỉ tạo dáng uyển chuyển, mà còn trang trí 

rồng uốn khúc đắp nổi, những hoa lá tinh tế, những đồ án hoa văn khắc chìm, trổ 

thủng rất sinh động, tinh tế như đồ ren, thêu bằng tơ, sợi muôn màu vậy. Ngoài 

men trắng ngà cổ truyền, thợ Bát Tràng cũng biết dùng men màu và vẽ màu dưới 

men, giữa men, trên men nhằm tạo hiệu quả huyền ảo cho người thưởng thức sản 

phẩm. Việc tìm đất, chọn nguồn đất nguyên liệu thích hợp, tạo ra các loại men từ 

tro, đất phù sa, đá màu, rỉ đồng, rỉ sắt, cũng như sự cải tiến kỹ thuật lò nung có hiệu 

quả đã chứng tỏ tài nghệ của các nghệ nhân và thợ gốm nhiều thế hệ ở Bát Tràng. 

2.1.3.2. Các sản phẩm văn hóa tiêu biểu khác 

Bên cạnh gốm - sản phẩm văn hóa làm nên đặc trưng của làng thì Bát 

Tràng còn có một hệ thống các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể khác. 

Đây cũng có thể xem là những nguồn lực nhân văn của làng, đã, đang và sẽ thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế của làng Bát Tràng. 

Đình làng Bát Tràng được xây dựng vào năm 1720 dưới đời vua Lê Dụ 

Tông, với kiến trúc nguy nga, bề thế. Đình quay về hướng Tây, nhìn ra dòng sông 

Hồng đỏ nặng phù sa. Đình có kiến trúc hình chữ Nhị: phía sau là hậu cung - nơi 

thờ 6 vị  thần được suy tôn là Lục Vị Thành Hoàng, phía trước là tòa Đại Bái gồm 2 

gian 5 chái. Chính giữa tòa Đại Bái là hương án thờ Công đồng, bên trên treo 2 bức 

đại tự sơn son thếp vàng: “Thiên địa kì hợp đức” - trong cuộc sống luôn lấy chữ 

Đức làm đầu; đây cũng chính là tôn chỉ của làng bao đời nay. Và bức đại tự “Hiếu 
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nghĩa cấp công” - đây là tấm biển vua Tự Đức ban cho dân làng vì khi nhà Nguyễn 

xây thành Hà Nội, dân làng đã cạy sân đình đem nộp cho triều đình. Hai bên hương 

án có câu đối ghi nguồn gốc của người Bát Tràng “Bồ di thủ nghệ khai đình vũ/ Lan 

nhiệt tâm hương bái thánh thần” (Đem nghề từ làng Bồ ra khởi dựng đền miếu/ 

Lòng thành như hương lan dâng cúng thánh thần). Bục thấp nhất và sân đình được 

lát bằng gạch Bát - thứ gạch đã đi vào trong đời sống của người Việt Nam, được ưa 

dùng từ cung đình đến làng xã. 

Chùa Kim Trúc còn có tên gọi khác là chùa Bát. Đây là ngôi chùa chính 

của làng Bát Tràng, chùa nằm bên cửa sông Bắc Hưng Hải. Chùa có kiến trúc 

kiểu nội công ngoại quốc với 74 chiếc cột đá, trong chùa có bức tượng hội pháp 

cao hơn 5m. Năm 1958 hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước vì nghĩa lớn cả làng 

Bát Tràng đã di dời chùa đến một vị trí như hiện nay để nhường đất cho công trình 

thủy nông lớn nhất thời bấy giờ là công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Hiện tại, 

khu vực chính của chùa Kim Trúc có kiến trúc chữ “Đinh”, gồm tiền đường năm 

gian hai dĩ và Phật điện; ngoài ra còn có nhà tổ, nhà khách và phòng tăng. 

Đền Mẫu Bản Hương được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII tọa lạc sát 

chùa. Nhưng cũng do việc xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải nên dân 

làng đã di chuyển đền Mẫu đến vị trí như hiện nay. Đền nhìn ra sông Hồng, 

hướng đông nam, kết cấu chữ “Nhị”. Cung trong có năm gian, thờ Mẫu. Cung 

ngoài cũng có năm gian song quy mô nhỏ hẹp hơn thờ các công đồng quan lớn. 

Phía ngoài là tam quan, ngăn cách với cung ngoài bởi một sân rộng. Liền kề với 

đề về phía tay phải là cung Sơn Trang, gồm ba cung. Cung giữa có khám thờ 

chúa Sơn Trang, cung trái thờ chầu Đệ Tam, cung phải thờ chầu Đệ Nhị. Hội đền 

hàng năm diễn ra vào ngày 24 tháng 9.  

Bát Tràng là làng khoa bảng, trong hệ thống di tích của làng còn có văn 

chỉ, nơi tôn vinh Nho học. Văn chỉ Bát Tràng ở sau đình, nhìn hướng Nam. Phía 

trên cổng chính có ba chữ Hán “Ngưỡng Di Cao”. Đây là một ý trong Luận ngữ, 

nghĩa là nhìn lên phía trên cao vời vợi. Tiền nhân muốn nhắc nhở con cháu trong 
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làng phải luôn phấn đấu vươn lên trong học hành. Trong sân của di tích có một tấm 

bia. Điều đặc biệt là tấm bia để trắng không khắc gì. Theo giải thích của các bậc cao 

niên trong làng, cùng với ba chữ “Ngưỡng Di Cao”, tấm bia này nhắc nhở các thế 

hệ phải luôn phấn đấu, không được tự mãn với những thành quả đã đạt được. 

Hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Bát Tràng là sự kết tinh 

những giá trị, những truyền thống của các thế hệ người dân sinh sống trên mảnh đất 

này. Nó là những ký ức sống động nhắc nhở người Bát Tràng về truyền thống hiếu 

học, trọng nghĩa tình đạo đức, về tinh thần đoàn kết cộng đồng… Có thể nói, 

“Thiên địa kì hợp đức” hay “Ngưỡng Di Cao” chính là triết lý sống của người Bát 

Tràng bao đời nay. Làm nghề gốm, kinh doanh buôn bán hay bất cứ một nghề nào 

khác cũng phải lấy chữ đức làm đầu. Nhìn lên bầu trời cao vời vợi là những khao 

khát chinh phục đó là ý chí của người Bát Tràng, là tầm nhìn xa trông rộng, không 

chỉ có ý nghĩa với việc học, mà còn có ý nghĩa đối với việc phát triển sản xuất, kinh 

doanh của làng. Những giá trị tinh thần này đã được người Bát Tràng chuyển tải 

vào trong cuộc sống, trong công việc của mình. 

Đình làng, chùa Kim Trúc, đền mẫu Bản Hương … gắn liền với nghề 

gốm, với sự thăng trầm của làng gốm. Đây chính là nơi những người thợ gốm ký 

thác một phần đời sống văn hóa tinh thần của mình, từ niềm tin, khát vọng đến 

những giá trị, những truyền thống mà họ trân trọng và tâm niệm gìn giữ. Người 

Bát Tràng xưa đã sẵn sàng cạy gạch của làng để đóng góp xây kinh thành Thăng 

Long thì người Bát Tràng nay cần mẫn lao động sáng tạo xây dựng quê hương, 

đất nước giàu đẹp. Người Bát Tràng dù là họ Nguyễn, họ Phạm hay họ Lê thì 

cũng vẫn thấm nhuần “ngưỡng di cao”, “thiên địa kỳ hợp đức”… Có thể nói 

những di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh của làng với những giá trị tinh thần của 

nó là sợi dây vô hình nhưng bền chặt liên kết dân làng lại với nhau, góp phần 

quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại của làng nghề trước những biến thiên của 

lịch sử. Người dân làng vẫn nhắc nhau sống, lao động, sáng tạo theo những 

chuẩn mực, những giá trị mà tiền nhân đã xác lập. 
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Những sản phẩm (hay những di tích văn hóa) của làng nghề Bát Tràng 

không chỉ có ý nghĩa về phương diện tinh thần, không chỉ là sự cổ vũ cho quá 

trình phát triển kinh tế của Bát Tràng mà bản thân nó là nguồn lực đóng góp trực 

tiếp cho sự phát triển kinh tế của Bát Tràng. Người Bát Tràng đã biết khai thác 

các sản phẩm truyền thống của mình để phát triển ngành kinh tế mới - du lịch 

làng nghề (và cả làng cổ). 

Hiện nay dịch vụ du lịch Bát Tràng phát triển khá nhanh chóng và đem lại 

một nguồn thu nhập đáng kể cho người dân sở tại. Vốn nhanh nhạy trong sản xuất, 

kinh doanh, khoảng 5 năm trở lại đây, người Bát Tràng lại phát huy sở trường này 

của mình bằng cách cung cấp các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Đó là dịch vụ trải 

nghiệm làm gốm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ bán hàng lưu niệm… 

Ông Nguyễn Văn Mai, nguyên Chủ tịch xã Bát Tràng cho biết hiện trong 

làng có khoảng 400 hộ làm nghề dịch vụ, trong đó có dịch vụ phục vụ nhu cầu 

du lịch. Mỗi ngày, có khoảng 20 xe 45 chỗ từ các nơi đến thăm quan làng Bát 

Tràng. Đa phần các xe này là của các cơ sở du lịch lữ hành đưa học sinh các 

trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận đến Bát Tràng 

thăm quan làng nghề và trải nghiệm nghề gốm. Các cháu học sinh sẽ được đưa 

đến những xưởng gốm, được giới thiệu về kỹ thuật làm gốm và tự mình thực 

hành làm những sản phẩm gốm với nhiều công đoạn: nặn, vuốt, tô. Với mức giá 

10.000 - 30.000 đồng 1 học sinh, các xưởng gốm cung cấp dịch vụ du lịch trải 

nghiệm nghề gốm hàng ngày thu về một khoản không nhỏ. Ngoài hợp đồng theo 

tour với các cơ sở du lịch, hàng ngày làng cũng đón một lượng khách nhất định 

trong và ngoài nước đến tham quan làng gốm và trải nghiệm nghề gốm. Cũng 

theo ông Mai, trong khi đốt lò thì còn phải lo đủ thứ, lo lò sống, lò khê còn cung 

cấp dịch vụ du lịch này thì “tiền tươi, thóc thật”. Chính vì vậy, việc chuyển sang 

nghề cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch đang là một xu hướng ở Bát Tràng. Tuy 

nhiên, hiện nay việc chuyển sang làm dịch vụ du lịch của làng Bát Tràng còn 

đang trong tình trạng tự phát. Các hộ gia đình chủ yếu cung cấp cho khách 

những gì mình có (nghề gốm, sản phẩm gốm, tri thức về nghề gốm) chứ chưa 
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phải cung cấp những gì du khách muốn/cần. Vì thế, có một số sản phẩm phục vụ 

du lịch chưa thật sự hấp dẫn khách tham quan mặc dù người dân Bát Tràng với 

sự tháo vát của mình đã luôn tìm tòi, phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch. 

Trước đây, một số gia đình tổ chức xe trâu đưa khách đi tham quan quanh làng. 

Nhiều du khách, đa phần là khách nước ngoài khá thích thú với phương tiện giao 

thông thô sơ này. Tuy nhiên, lượng khách du lịch nước ngoài cũng có hạn, vì thế, 

hình thức xe trâu phục vụ khách tham quan mai một dần.  

Cùng với hình thức du lịch trải nghiệm “một ngày làm thợ gốm”, Bát 

Tràng còn hấp dẫn khách du lịch với vẻ cổ kính của một làng nghề ngàn năm 

tuổi. Những di sản văn hóa của làng như đình, chùa cùng với nghề gốm đã 

làm nên nét đặc sắc của làng cổ Bát Tràng. Chính vì vậy, Bát Tràng trở thành 

một điểm đến quen thuộc trong các tour du lịch Hà Nội, các tour du lịch làng 

nghề. Một số nghệ nhân trong làng, một số bạn trẻ là những đứa con của làng 

đã trở thành những hướng dẫn viên du lịch giới thiệu lịch sử, con người, di 

tích và nghề gốm Bát Tràng với du khách. Thông thường, những nghệ nhân sẽ 

nói về nghề gốm, về các kỹ thuật làm gốm. Còn các bạn hướng dẫn viên trẻ 

thì đưa du khách đi tham quan và giới thiệu về lịch sử, cảnh quan của làng.   

Nguồn lực văn hóa của làng đã góp phần quan trọng hình thành nên một 

loại hình kinh tế mới - kinh tế du lịch gắn với phát triển nghề thủ công truyền 

thống. Hiện nay, sản phẩm du lịch tại Bát Tràng khá đa dạng, phong phú như: tìm 

hiểu nghề truyền thống, trải nghiệm các giai đoạn hình thành nên sản phẩm, tham 

quan chợ gốm và mua sắm gốm sứ, tham quan các di tích lịch sử… Theo thống 

kê, khách đến Bát Tràng chủ yếu là mua sắm những sản phẩm thủ công truyền 

thống chiếm chủ yếu là 92%, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất 01 sản 

phẩm thủ công truyền thống là 40%, tìm hiểu thêm về nghề thủ công truyền thống 

là 68%, tham quan địa danh và di tích lịch sử là 44%.  

Ngoài nghề gốm và hệ thống di tích lịch sử văn hóa trở thành sản phẩm du 

lịch chính, một số sản phẩm kỹ năng khác của dân làng cũng được khai thác để 

phục vụ du lịch. Ví dụ trường hợp gia đình ông bà Đức Lâm. Ông bà Đức Lâm là 
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chủ của ngôi biệt thự mang phong cách Pháp hơn 120 năm tuổi nằm giữa làng 

Bát Tràng. Đây là ngôi nhà đầu tiên của khu vực được xây cốt thép, có sự kết 

hợp hài hòa giữa phong cách Pháp với vật liệu trang trí bằng gốm Bát Tràng. 

Cho đến bây giờ, ngôi biệt thự vẫn giữ nguyên kiến trúc như khi nó vừa được 

khánh thành.  Chủ nhà là bà Lâm có tài nấu ăn nức tiếng một vùng. Hiện nay, 

bà Lâm sẵn sàng nấu ăn phục vụ khách thăm quan tại nhà. Nhà bà Lâm không 

treo biển nhà hàng nhưng đến Bát Tràng hỏi bà Lâm ai cũng biết. Bà Lâm 

thường phục vụ khách những món ăn truyền thống của địa phương. Khách đến 

với bà Lâm vừa được ngắm ngôi biệt thự cổ (có trưng bày các sản phẩm gốm 

cổ) vừa được thưởng thức tài nấu ăn của bà chủ nhà. Dù không theo nghề gốm 

nhưng sống trong không gian làng gốm, bà Lâm và ngôi nhà của gia đình mình 

là một phần của làng Bát Tràng. Thừa hưởng truyền thống kinh doanh năng 

động của người Bát Tràng, bà đã tìm cho mình một lối đi riêng, biến kĩ năng 

nấu ăn của mình trở thành một sản phẩm phục vụ du lịch, tạo một điểm nhấn, 

làm tăng sự phong phú về đất và người Bát Tràng. 

Như vậy, sản phẩm văn hóa làng nghề, làng cổ trở thành nguồn lực để 

phát triển kinh tế ở Bát Tràng khá đa dạng. Từ sản phẩm gốm truyền thống đến 

các các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể khác như đình, đền, chùa, miếu 

mạo, văn chỉ, kỹ năng nghề nghiệp… đều được người Bát Tràng khai thác để 

phát triển kinh tế. Tất nhiên, sự đóng góp của các sản phẩm văn hóa này vào quá 

trình phát triển kinh tế ở Bát Tràng ở những mức độ khác nhau. Có những sản 

phẩm là nguồn lực trực tiếp, có những sản phẩm là nguồn lực gián tiếp. Có 

những sản phẩm đã được khai thác để phát triển kinh tế lâu đời, có những sản 

phẩm mới khai thác, có những sản phẩm ở dạng tiềm năng… Trong bối cảnh 

một làng nghề thủ công phi nông nghiệp, việc đa dạng hóa các sản phẩm đầu ra, 

không ngừng tìm tòi sáng tạo để mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, mở rộng thị trường là một hướng đi đúng, giúp cho kinh tế Bát Tràng 

ngày càng phát triển, sản phẩm từ làng nghề Bát Tràng tìm được chỗ đứng trên 
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thị trường trong nước và quốc tế, đời sống của người lao động ở Bát Tràng ngày 

càng được cải thiện. 

Mối quan hệ giữa ba nguồn lực ở làng Bát Tràng 

Mặc dù luận án có sự phân tích tách bạch từng yếu tố trong cơ cấu nguồn 

lực văn hóa ở làng Bát Tràng nhưng về bản chất, các yếu tố này có mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau, thậm chí, trong yếu tố này có sự hiện diện ít nhiều của yếu tố 

khác. Quan hệ cộng đồng, quan hệ gia đình hay những sản phẩm văn hóa, xét 

cho đến cùng, đó chính là sự thể hiện ở những chiều cạnh khác nhau của yếu tố 

con người. Yếu tố con người chính là yếu tố quan trọng nhất, tạo nên sự khác 

biệt về truyền thống, về thị hiếu, về những sản phẩm văn hóa… giữa các cộng 

đồng, giữa các làng. Người dân Bát Tràng (kể cả những người dân nơi khác đến 

sinh sống, làm ăn ở làng Bát Tràng), là người thợ thủ công, là những cư dân phi 

nông nghiệp. Họ sản xuất hàng hóa, có điều kiện (hoặc bắt buộc) giao lưu, tiếp 

xúc kinh tế, văn hóa với các cộng đồng/ địa phương khác nên đã sớm làm quen 

với thị trường, hình thành tư duy, tác phong, lối sống khác với người nông dân ở 

các làng thuần nông. Một mặt, họ vừa giữ gìn bí quyết nghề thủ công, mặt khác, 

họ phải không ngừng cải tiến, đổi mới công nghệ, mẫu mã sản phẩm để đáp ứng 

nhu cầu thị trường. Tư duy của họ là tư duy hướng ngoại, hướng ra thị trường 

chứ không bị bó hẹp trong lũy tre làng. Ở đây có thể thấy sự ràng buộc, chi phối 

lẫn nhau giữa các yếu tố trong nguồn lực văn hóa ở làng Bát Tràng.  Yêu cầu sản 

phẩm văn hóa làng nghề phải luôn được đổi mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường 

khiến cho nguồn lực văn hóa nội thể hóa cũng phải luôn tìm tòi, sáng tạo. Ngược 

lại, do người thợ thủ công năng động, sáng tạo nên chủ động tạo ra được nhiều 

mẫu mã sản phẩm mới. Cũng như vậy, các mối quan hệ trong gia đình hay mối 

quan hệ với cộng đồng cũng chính là mối quan hệ giữa người với người. Trong 

quá trình pShát triển kinh tế, người thợ thủ công cần khai thác hết các tiềm năng, 

trong đó có nguồn lực quan hệ xã hội – văn hóa. Như trong luận án đã phân tích, 

nhờ khai thác nguồn lực này mà các sản phẩm làng nghề Bát Tràng có điều kiện 

phát triển, ngày càng mở rộng thị trường. Mỗi yếu tố trong nguồn lực văn hóa 
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Bát Tràng có một vai trò nhất định đối với sự phát triển kinh tế của làng Bát 

Tràng nhưng quan trọng nhất vẫn chính là yếu tố con người. Yếu tố con người – 

người thợ thủ công đóng vai trò quyết định, chi phối sự phát triển kinh tế làng 

Bát Tràng. Và người Bát Tràng đã phát huy khá tốt yếu tố nội thể hóa này để 

phát triển kinh tế. 

2.2. Nguồn lực văn hóa với phát triển kinh tế ở làng Mông Phụ  

Qua khảo sát thực tế NCS nhận ra rằng: sự tác động của các nguồn lực 

văn hóa đến quá trình phát triển kinh tế của hai làng Bát Tràng và làng Mông 

Phụ không hoàn toàn giống nhau. Nếu ở làng Bát Tràng phát triển kinh tế làng 

nghề vai trò của nguồn lực văn hóa nội thể hóa (tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng 

và tính sáng tạo, nhạy bén…) đóng vai trò quan trọng nhất thì ở làng Mông Phụ 

phát triển kinh tế du lịch làng cổ, vai trò của nguồn lực văn hóa vật thể hóa (cảnh 

quan, đình, chùa, nhà cổ, đặc sản nông nghiệp…) là nền tảng cơ bản nhất. NCS 

quan niệm nguồn lực sản phẩm văn hóa (vật thể hóa) chính là “điểm sáng” trong 

cơ cấu các nguồn lực văn hóa của làng Mông Phụ hiện nay. Từ “điểm sáng” này, 

các yếu tố khác trong nguồn lực văn hóa của làng Mông Phụ có điều kiện, có khả 

năng để phát triển. Do vậy, trong tiết này (2.2) luận án sẽ phân tích vai trò của 

nguồn lực văn hóa vật thể hóa trước khi phân tích vai trò của các nguồn lực văn 

hóa khác đối với sự phát triển kinh tế của làng Mông Phụ. 

2.2.1. Nguồn lực sản phẩm văn hóa (vật thể hóa) 

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, giao 

lưu và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, sự tồn tại của một ngôi 

làng cổ thuần Việt là hết sức hiếm hoi. Chính vì lẽ đó, ngôi làng cổ Mông Phụ là 

một sản phẩm văn hóa hết sức độc đáo. Từng yếu tố cấu thành ngôi làng ấy về 

mặt cảnh quan, kiến trúc, di tích là những sản phẩm văn hóa (vật thể hóa) đặc 

sắc, có khả năng phát triển kinh tế du lịch.  

Làng cổ Mông Phụ có niên đại khoảng 500 năm. Lịch sử phát triển của 

ngôi làng gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Theo tác giả 

Đỗ Đức Hùng, “Vùng đất từ thị xã Sơn Tây cho đến ngã ba Thá ven những đồi 



80 

thấp dọc theo chân núi Ba Vì, trong đó có xã Đường Lâm, là bậc thềm phù sa 

cổ, nguyên là di tích của một bề mặt châu thổ cũ được tạo thành vào thời kỳ 

mực nước biển dâng cao. Đây vốn là địa bàn sinh sống của cư dân Việt - 

Mường từ thủa ban đầu”[86, tr.58]. Mông Phụ là một trong những địa điểm cư 

dân sớm quần tụ và lập làng. Trong quá trình sinh tụ ở mảnh đất này, người dân 

Mông Phụ đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần đặc sắc. Đó là 

cảnh quan môi trường, những kiến trúc quần cư độc đáo, đó là các di tích lịch 

sử văn hóa như đình, chùa, lăng, miếu, các ngôi nhà cổ cùng hệ thống tri thức 

bản địa như kỹ thuật làm gạch đá ong, kỹ thuật làm tương… Sự phong phú 

trong hệ thống các sản phẩm văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn của làng Mông 

Phụ đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Những năm gần đây, cùng với 

sự định hướng của chính quyền, người dân Mông Phụ đã bước đầu biết khai 

thác nguồn lực các sản phẩm văn hóa này để phát triển kinh tế du lịch. 

2.2.1.1. Sản phẩm văn hóa: không gian, cảnh quan, kiến trúc 

Không gian cư trú truyền thống của người làng Mông Phụ được hình 

thành trong quá trình khai phá vùng rừng rậm, đồi gò để hình thành nên xóm, 

làng. Làng cổ Mông Phụ nằm trong vùng chân núi Tản Viên hùng vĩ, “thuộc 

vùng tứ giác nước - được bao bọc bởi sông Hồng, sông Đà, sông Tích và sông 

Đáy” [86, tr.33]. Địa thế đó đã tạo nên một vùng cảnh quan thiên nhiên hết sức 

kỳ thú của vùng đất bán sơn địa với những đồi gò, rộc sâu, ruộng ven sông vô 

cùng phong phú và đa dạng. 

Đến Mông Phụ ngày nay, chúng ra vẫn thấy cấu trúc phân bố cư trú 

truyền thống được bảo tồn hầu như nguyên vẹn: hệ thống đường phân nhánh 

hình xương cá giữa các làng và cấu trúc hướng tâm (đình làng) khá đặc biệt của 

các đường ngõ xóm chính. Đó là cách thể hiện vai trò tinh thần quan trọng của 

ngôi đình với cộng đồng làng xóm.  

Với kết cấu kiến trúc cảnh quan này, sân đình như một “ngã sáu” trung 

tâm của hệ thống đường làng, chúng “xòe ra’ như những nan quạt tỏa về các 
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xóm, cũng như quy tụ được mọi con đường làng về đình làng. Một điểm vô 

cùng đặc biệt ở Mông Phụ là dù xuất phát ở điểm nào (đến hoặc đi) trên đường 

làng, không bao giờ người dân quay lưng lại một cách trực diện với hướng 

chính của đình. Nó góp phần tôn thêm sự tập trung, gia tăng tính cố kết cộng 

đồng của dân làng, tạo nên không gian linh thiêng, tôn kính trong tâm thức của 

người dân đối với đình làng và Thành hoàng làng. Nó cũng tạo nên một không 

gian rộng rãi, thoáng đãng và rất đẹp cho trung tâm của làng. Có thể nói đây là 

một “tầm nhìn” độc đáo về quy hoạch. Cách thức bố trí “trật tự’ trong quy 

hoạch đường làng - ngõ - xóm, sự tồn tại gần như nguyên vẹn của cánh cổng 

làng thâm u trầm mặc dưới gốc đa cổ thụ, những tường nhà xây bằng đá ong đã 

tạo nên một không gian độc đáo, riêng có của làng quê vùng bán sơn địa. 

Đặc điểm của ngôi làng cổ này cùng với các thiết chế xã hội, tín ngưỡng và 

không gian văn hóa đã phản ánh khá đầy đủ về quá trình hình thành vùng đất, cư 

dân nơi đây với lối sống, cách sinh hoạt trong xã hội phong kiến.  

Làng cổ Mông Phụ hiện nay có 7 di tích được công nhận là di tích lịch sử 

cấp quốc gia, 2 di tích cấp Thành phố. Nhìn chung các di tích lịch sử văn hóa ở 

đây còn khá nguyên vẹn, có giá trị về nghệ thuật kiến trúc và có niên đại qua 

nhiều thế kỷ, có địa thế hài hòa với thiên nhiên. 

Những di tích lịch sử văn hoá - kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng như Cổng làng 

Mông Phụ, đình Mông Phụ, chùa Ón, các nhà thờ họ, quán, điếm, miếu, giếng... có 

mặt ở làng cổ. Nét độc đáo về kiến trúc những ngôi nhà cổ có sân, vườn, bếp, nhà 

ngang, giếng nước, cổng có mái che... Các nhà thờ họ, miếu, quán, giếng cổ, ngõ và 

kèm theo đó là hệ thống cảnh quan môi trường sinh động. 

Sự hiện tồn của các ngôi nhà cổ, giếng cổ và ngôi đình làng chính là 

những bằng chứng rõ nét nhất về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất, 

con người nơi đây. Giá trị lịch sử không những thế còn được phản ánh trong 

những thực hành nghi lễ, tín ngưỡng để phản ánh đời sống vật chất và lịch sử tộc 

người ở làng cổ Mông Phụ.  
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Khuôn viên nhà ở truyền thống ở làng Mông Phụ với kiến trúc nhà được 

bố trí chặt chẽ, hài hòa, các thành phần trong khuôn viên đều có vai trò và tư 

cách riêng được liên kết, ràng buộc lẫn nhau, không chèn lấn, không ôm chồng 

nhưng ngôi thứ rất rõ ràng, tất cả đều lấy nhà chính làm điểm quy tụ, hướng tới và 

đẩy cao vai trò chính của nó. Kiến trúc nhà ở của làng Mông Phụ cũng giống như 

kiến trúc truyền thống Việt Nam nói chung không phát triển theo chiều cao và phát 

triển theo bề rộng, dàn trải theo mặt bằng với nhiều đơn nguyên riêng rẽ nhưng 

được liên kết hết sức hợp lý bằng hệ thống sân, vườn, ao, cây xanh, lối đi… Mặt 

khác, kiểu dáng, vật liệu của từng gian đều mang tính thống nhất cao và có một 

tiếng nói chung. Điều đó vừa đảm bảo yêu cầu công năng của từng gian vừa cải tạo 

điều kiện vi khí hậu, cảnh quan môi trường trong khuôn viên. Điều này lý giải được 

vì sao khi tham quan các ngôi nhà cổ ở Mông Phụ, du khách luôn có cảm giác ấm 

áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè, cũng như luôn cảm nhận được một bầu 

không khí thân thiện và tình cảm nồng ấm từ phía gia chủ. 

Mặt bằng tổ chức không gian ở nhà truyền thống được bố trí hết sức 

hợp lý trong một không gian có diện tích hẹp và chịu sự gò bó của kiến trúc 

gỗ (với bước cột, bước gian nhỏ), đó là: Tính độc lập, khép kín của những 

không gian cần thiết. Trong nhà, việc tổ chức không gian buồng (ở hai gian 

chái) làm nơi ngủ, sinh hoạt cho phụ nữ là hết sức hợp lý. Chúng được ngăn 

chia với ba gian chính bằng vách thuận có cửa nhỏ ngay sát cửa ra vào gian 

bên. Điều đó vừa đảm bảo sự kín đáo vừa giúp cho gia chủ ra vào thuận tiện 

mà không ảnh hưởng tới xung quanh. Mặt khác, gian buồng cũng là nơi ở, 

sinh hoạt của vợ chồng người con trai, cất giữ lương thực, vật dụng gia đình 

một cách an toàn, tránh được sự chú ý của người  lạ. Tổ chức không gian mở 

có tính chất đa năng: ba gian giữa của ngôi nhà được thiết kế thông nhau giữ 

vai trò như một không gian đa năng, không gian động đáp ứng khá tốt các 

hoạt động sống trong gia đình: thờ cúng tổ tiên; đón tiếp khách; sinh hoạt 

chung; nơi ngủ của gia chủ; nơi sản xuất thủ công (đan lát, thêu thùa, may 
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vá…). Khi cần thiết, các không gian này có thể mở rộng ra phía trước cùng 

với hiên và sân tạo nên một không gian đủ rộng cho các việc lớn của gia đình: 

giỗ chạp, ma chay, cưới hỏi, sản xuất có quy mô lớn… bằng việc tháo lắp hệ 

thống dại chắn nắng, mở rộng hoặc tháo lắp hệ thống cửa bức bàn. 

Trang trí bên ngoài và nội thất trong ngôi nhà hết sức đơn giản nhưng vô 

cùng tinh tế. Phía bên ngoài ngôi nhà có sự gắn kết mật thiết giữa ngôi nhà chính 

với cảnh vật thiên nhiên xung quanh, vật liệu sử dụng thường ở dạng thô mộc gần 

gũi với tự nhiên. Tỷ lệ mái nhà - thân nhà - nền nhà đăng đối, hài hòa mang lại cảm 

giác nhẹ nhàng, gần gũi và ấm cúng cho con người khi đứng trước ngôi nhà và mỗi 

khi đi xa trở về. Cảm giác đó đem đến cho mọi người nhờ kết cấu hợp lý giữa hệ 

thống mái với những đường nét trang trí của bờ nóc, bờ giải, đầu mái, diềm mái. 

Bên trong nhà là sự bố trí đầy nghệ thuật và nhẹ nhàng của hệ thống tường ngăn 

phòng bằng gỗ hay những cánh cửa bức bàn nối tiếp với không gian bên ngoài nhà, 

cùng với các tấm dại chuyển tiếp hiên và sân nhà, trông chắc chắn nhưng mềm mại 

bởi những thanh tre đan… Toàn bộ khung nhà lại được đặt trên sự ổn định của phần 

đế làm bằng các vật liệu thô mộc như gạch, đá tảng. 

Giá trị thẩm mỹ - nghệ thuật của kiến trúc nơi đây còn được thể hiện rõ 

nét qua nội thất công trình. Trước hết, ta phải nói đến vẻ đẹp tự thân của hệ kết 

cấu bộ khung gỗ của ngôi nhà. Kết cấu gỗ được bộc lộ một cách chân thật, cân 

xứng và đơn giản khiến không gian bên trong nhà không hề lộ vẻ khô khan. 

Những đường cong tạo dáng của kể, đường cong phình ra của cột, của câu đầu 

và các đường gờ chỉ của các thanh xà tạo thêm cảm giác mềm mại nhưng vô 

cùng vững chắc cho kết cấu. Những hoa văn trang trí bộ vì và vách ngăn cùng 

với chi tiết hoa văn chạm khắc trên cửa võng ban thờ, hoa văn trên tủ thờ, trên 

sập gỗ, trường kỷ hòa quyện vào nhau trong một không gian mang tính thống 

nhất cao làm thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người. 

Đặc biệt, kiểu kiến trúc này tạo nên mối liên hệ chặt chẽ với nhau qua 

từng chi tiết, kiến trúc có không gian tổng thể phong phú, kết hợp trong và ngoài 
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nhà một cách khéo léo. Không gian chuyển tiếp từ trong ra ngoài sân theo kiểu 

“kín” của ngăn nhà sử dụng, “nửa kín, nửa mở” của hiên và “mở” của sân, vườn, 

ao, đã kéo thiên nhiên vào sát công trình để làm tăng vẻ duyên dáng và gần gũi. 

Cảnh quan ngoài nhà hòa quện với không gian nội thất trong nhà thông qua sự 

chuyển tiếp từ ngoài vườn, đến sân, đến hiên, vào trong nhà qua hệ thống cửa 

mở rộng ở các gian, hoa lá của cây cối trong khuôn viên nhà hòa cùng hoa văn 

trên các vật dụng, hoa văn trên bộ vì, trên vách tạo thêm sự sống động cho ngôi 

nhà truyền thống. Với kiểu dáng kiến trúc mộc mạc gần gũi với thiên nhiên, 

phong cảnh, kiến trúc nhà ở truyền thống Mông Phụ vẫn giữ được những nét 

riêng độc đáo và bản địa, do đó đã không bị đồng hóa trong nền kiến trúc 

phương Đông nói chung. 

Những luật lệ và quan niệm dân gian trong xã hội xưa vẫn để lại dấu ấn 

đậm nét trong sinh hoạt thường ngày, các thực hành tín ngưỡng, xây dựng nhà ở 

và cách tổ chức sinh sống của người dân trong làng. Phần đông các gia đình ở 

làng Mông Phụ vẫn duy trì cuộc sống với nhiều thế hệ cùng sinh sống trong một 

gia đình (thường là 3 đến 4 thế hệ). Nền kinh tế của làng chủ yếu dựa vào nông 

nghiệp, kinh tế gia đình kiểu tự cung, tự cấp: lương thực, thực phẩm, chăn nuôi, 

nghề thủ công… Chỉ có các gia đình vốn xuất thân từ quan lại, người buôn bán, 

hoặc những nhà nhiều ruộng mới có điều kiện xây dựng các căn nhà có chất 

lượng tốt. Minh chứng rõ nét nhất về điều đó là những ngôi nhà gỗ cổ, có giá trị 

hiện còn tồn tại đến ngày nay đều thuộc sở hữu của các dòng họ quyền qúy, các 

gia đình khá giả hoặc gia đình quan lại. Vật liệu làm nhà chủ yếu là vật liệu có 

sẵn ở địa phương như: đất, đá, gỗ, gạch, ngói, rơm rạ, tre, nứa… và đặc biệt là đá 

ong. Đây chính là nhân tố quan trọng hình thành nên một sản phẩm đặc sắc riêng 

có, tạo nên tên gọi “làng cổ đá ong”. 

Giá trị thẩm mỹ - nghệ thuật của ngôi làng còn thể hiện ở ngay trong 

không gian tổng thể của ngôi làng; trong tư tưởng quy hoạch không gian cảnh 

quan và bố trí các công trình công cộng, công trình dân dụng; trong thiết kế tổ 
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chức hệ thống đường giao thông nội bộ của ngôi làng (hệ thống đường làng “dẻ 

quạt” như đã nói ở trên…). Từ đường quốc lộ vào, có thể tiếp cận được bằng 

giao thông chạy vòng quanh làng. Cổng làng Mông Phụ nằm e lệ dưới bóng đa 

cổ thụ hơn ngàn năm tuổi, bên cạnh đó là một cái ao chung của làng, gợi tả một 

không gian đặc trưng của làng quê truyền thống, nhưng đồng thời lại là một bức 

bình phong sinh thái độc đáo nhằm tách rời khung cảnh làng quê khỏi ồn ào, náo 

nhiệt của chốn thị thành. 

Cái độc đáo nhất trong tư duy thẩm mỹ của người dân Mông Phụ nằm 

chính ở việc lựa chọn đất để xây dựng đình làng (trung tâm văn hóa tín ngưỡng 

và sinh hoạt cộng đồng của làng). Đình làng tọa lạc trên một vị trí cao nhất của 

ngôi làng. Đình làng được ví như đầu một con rồng. Hai bên đình làng có 2 

giếng nước trong mát quanh năm. Hai giếng nước này được ví như mắt rồng. 

Chiếc sân phía trước đình là không gian thoáng đạt tạo độ mở cho không gian 

ngôi đình. Đây cũng là “ngã sáu” trung tâm của hệ thống đường làng. Những con 

đường tỏa đi từ đây được ví như râu rồng. 

Chính không gian văn hóa - kiến trúc này của làng Mông Phụ đã tạo nên một 

hiệu ứng tích cực không chỉ cho người dân trong làng mà còn đối với khách du lịch 

mỗi khi đến tham quan, thưởng ngoạn. Chính nhờ không gian này, người ta có thể 

ước tính được giá trị lịch sử của những công trình kiến trúc. 

Trước khi được công nhận là làng Việt cổ đầu tiên của cả nước, khái niệm 

“du lịch” và ý tưởng “kinh doanh du lịch” trong suy nghĩ của người dân còn hết sức 

mờ nhạt và ít được quan tâm. Chưa có cơ quan, ban ngành nào phụ trách, quản lý về 

du lịch. Hoạt động du lịch trong làng chủ yếu mang tính tự phát, thường là các 

chương trình tham quan, dã ngoại của các nhóm học sinh, sinh viên về ngắm cảnh 

làng quê. Hoặc, các hướng dẫn viên du lịch của các hãng lữ hành lớn ở Hà Nội và 

các vùng khác đưa du khách đến Mông Phụ - Đường Lâm trong các tuyến du lịch 

kết hợp khi tham quan vùng đất cổ Ba Vì. Trong giai đoạn đầu tiếp xúc với hoạt 

động du lịch, nội dung giới thiệu về quần thể các làng cổ ở Đường Lâm, trong đó có 
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Mông Phụ do người dân địa phương trực tiếp cung cấp cho du khách nên đôi khi 

không chuẩn xác, thiếu tính hấp dẫn. 

Làng Việt cổ Mông Phụ đã là một điểm du lịch văn hóa, một điểm tham 

quan hết sức quyến rũ. Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, hệ thống các di tích, 

những sinh hoạt văn hóa truyền thống, lối sống cộng đồng, phong tục tập quán… 

đã cho chúng ta thấy một làng cổ Mông Phụ có không gian văn hóa,  môi trường 

sống mang tính cổ xưa. Đây chính là cơ sở quan trọng đảm bảo cho việc xây dựng 

các chương trình tham quan du lịch. Các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch lễ 

hội, du lịch tham quan nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là phát triển du lịch làng quê 

phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần sẽ đem lại nguồn lợi lớn về mặt kinh tế 

cũng như văn hóa xã hội cho cư dân nơi đây. Trên cơ sở khai thác hợp lý các giá 

trị văn hóa cho phát triển du lịch chính là hướng tới truyền thuyết dân gian về 

giếng làng, về các danh nhân, hệ thống thần tích, thần sắc và các nghề truyền 

thống trong làng như nghề làm tương, nghề làm bánh… được đánh giá là những 

tài nguyên đặc sắc cho phát triển du lịch. 

Sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công nhận là Di 

tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2006, các làng Việt cổ ở Đường 

Lâm, trong đó có làng Mông Phụ đã được mọi người trong và ngoài nước biết 

đến nhiều hơn và trở thành điểm thu hút khách du lịch. 

Trong một thời gian dài, làng Việt cổ ở Đường Lâm hợp tác với JAICA 

của Nhật Bản trong việc giữ gìn, khai thác các nguồn lực văn hóa của làng để 

phát triển du lịch. Cùng với JAICA, người dân Mông Phụ đã biết tổ chức hoạt 

động du lịch tại làng chuyên nghiệp hơn. Nhiều sản phẩm du lịch đã được thực 

hiện tại đây. 

Người dân Mông Phụ cũng nhận thức khá rõ ràng về vai trò của các sản 

phẩm văn hóa đối với sự phát triển kinh tế của làng. Khi được hỏi về mức độ 

quan trọng của các yếu tố: nguồn lực tài chính, tiếp cận thị trường, ứng dụng 

khoa học công nghệ, tay nghề chuyên môn, chính sách pháp luật, số lượng lao 



87 

động, truyền thống quê hương, cảnh quan của làng… đối với sự phát triển kinh 

tế của dân làng thì đa số các ý kiến trả lời đều cho rằng cơ chế chính sách, truyền 

thống quê hương và cảnh quan  văn hóa là những yếu tố tác động nhiều nhất đến 

quá trình phát triển kinh tế của làng.  

Các yếu tố khác như tài chính, số lượng lao động, tay nghề chuyên 

môn… lại ít tác động đến sự phát triển kinh tế. Tỷ lệ lựa chọn các phương án 

trả lời này có thể là vô lý nếu đây là kết quả khảo sát của làng Bát Tràng 

nhưng lại hoàn toàn là hợp lý đối với người dân làng Mông Phụ. Đối với 

người dân Mông Phụ, với nghề thuần nông, số lượng ruộng đất không nhiều 

lại chia cắt như hiện nay thì tay nghề chuyên môn hay số lượng lao động 

không có ý nghĩa nhiều đối với sự phát triển kinh tế của hộ gia đình nói riêng 

và của cả làng nói chung. Họ cũng đã nhìn ra khả năng của cảnh quan văn 

hóa, truyền thống quê hương hay sản phẩm văn hóa chính là nguồn lực mang 

lại sự phát triển kinh tế của làng Mông Phụ. 

 Khi được hỏi, yếu tố nào quyết định đến sự phát triển kinh tế hộ gia đình 

ở làng Mông Phụ hiện nay, ông Liên, trưởng thôn Mông Phụ cho rằng: Ở Mông 

Phụ, những nhà có kinh tế khá giả hơn cả là những gia đình có nhà cổ đẹp tham 

gia vào hoạt động du lịch. Chứ trông chờ vào nghề nông thì không khá được 

đâu. Chúng tôi vẫn quan niệm “dĩ nông vi bản” nhưng khó làm giàu bằng nông 

nghiệp lắm. Ruộng đất ngày một ít đi. Nhà nào có nhà cổ đẹp, biết cách làm ăn 

thì thu nhập cũng khá đấy. 

Rõ ràng người dân Mông Phụ cũng đã nhận thức được vai trò của sản 

phẩm văn hóa nhà cổ, làng cổ đối với sự phát triển kinh tế. Từ trưởng thôn đến 

dân làng đều cho rằng nhà cổ, cảnh quan làng cổ là yếu tố tác động mạnh, có tính 

chất quyết định đến sự phát triển kinh tế nơi đây. Tuy nhiên, từ nhận thức đến 

hành động, từ tiềm năng đến hiện thực vẫn còn là khoảng cách. Có khai thác 

được lợi thế sản phẩm văn hóa làng cổ để phát triển kinh tế hay không cho đến 

nay vẫn là bài toán mà chính quyền sở tại và người dân còn đang đi tìm lời giải. 
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2.2.1.2. Các sản phẩm: vật phẩm - sinh hoạt - trải nghiệm 

Đến Mông Phụ, du khách không chỉ được thưởng ngoạn kiến trúc cổ độc 

đáo, tìm hiểu về cuộc sống của cư dân làng cổ mà còn được tìm hiểu không gian 

sống của người nông dân Việt Nam từ xa xưa đến nay, thưởng thức những món 

quà đồng quê đặc trưng của làng. Nếu lưu lại dài ngày, du khách sẽ được trải 

nghiệm cuộc sống của người dân qua chương trình homestay. Chương trình này sẽ 

cho du khách sống trong nhà dân, ăn ngủ cùng dân. Ngoài ra, du khách cũng được 

trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp như trồng cấy, thu hoạch mùa màng, bắt 

cá… Các hoạt động này thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước cũng như 

học sinh, sinh viên tham gia, trải nghiệm.  

Về Mông Phụ hôm nay, du khách không thể không dừng chân ở quán 

nước trước cổng đình làng để uống một bát nước chè xanh và thưởng thức món 

kẹo dồi thơm ngon, bánh chè lam nồng ấm hay đĩa chè kho ngọt lịm. Kẹo dồi, 

chè lam, chè kho… chính là những món quà quê thường thấy ở Việt Nam. Song, 

đến với Mông Phụ, ta sẽ thấy hương vị rất riêng của các thức quà quê. Những 

món quà quê đó trước đây chỉ được các bà, các chị làm trong những ngày lễ tết. 

Nay, nó đã trở thành hương vị hấp dẫn của du lịch Mông Phụ. Các bà, các chị 

không còn làm những thức đó trong dịp lễ tế hay lúc rảnh rỗi nữa. Những thức 

quà quê mộc mạc, bình dị đó giờ được người dân làm theo hướng chuyên nghiệp 

để phục vụ du khách hay làm món quà gửi người thân nơi xa. 

Du khách đến đây đều bị hấp dẫn bởi những thức quà quê mang hương vị 

riêng của Mông Phụ. Bởi đó là những thức quà kết hợp được những sản vật của 

địa phương và đậm tính mộc mạc, bình dị như chính người dân nơi đây. Rõ ràng, 

du lịch đã giúp cho những thức quà quê được “trình làng”, được người dân trong 

và ngoài nước biết đến. Nó không chỉ dừng lại ở đó mà còn giúp người dân có 

cách thức mưu sinh mới ngoài việc đồng áng.  

Đến làng Mông Phụ, du khách cũng có thể mua về nhà những chai tương 

mang hương vị riêng của Mông Phụ. Tương ở Việt Nam nổi tiếng ở nhiều nơi khác 
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nhau và đã đi vào câu ca như: “Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn”, “Tương Cự 

Đà - cà làng Đám” hay “Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần”. Người Mông 

Phụ có câu” “Còn trời, còn đất, còn mây, Còn ao rau muống, còn đầy chum tương”. 

Tương được sản xuất ở làng Mông Phụ cũng có chất lượng không thua kém các 

làng tương khác và mang sắc thái riêng. Từ trước đến nay, tương không thể thiếu 

trong mỗi bữa cơm gia đình ở Mông Phụ. Đến nay, khi du lịch phát triển thì tương 

trở thành đặc sản dành cho du khách khi về thăm di sản tại các làng Việt cổ ở 

Ðường Lâm. Vào thăm những ngôi nhà cổ đá ong mộc mạc được kết cấu bởi vật 

liệu đặc trưng của Kẻ Mía, xứ Ðoài, du khách sẽ bắt gặp ở góc sân nhà nào cũng có 

những chum, hũ đựng tương. 

Hiện nay, những người làm tương nơi đây vẫn giữ cách làm truyền thống 

bằng tay và dùng nước mưa hay nước giếng Nghè - giếng cổ tại làng - làm tương 

vừa để lưu giữ chút hồn quê, vừa để tạo nên vị thơm ngon đặc trưng cho tương 

của Mông Phụ. 

Việc phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển du lịch không những 

làm hình thành nên một hoạt động kinh tế mới mà còn góp phần hình thành nên 

nhiều lĩnh vực dịch vụ mà trước đây chưa có trong làng. 

Cùng với du lịch, nhiều loại hình dịch vụ cũng hình thành như dịch vụ lưu 

trú, ẩm thực… Khách du lịch đến tham quan du lịch tại làng Việt cổ Mông Phụ 

trước đây đều chỉ đến tham quan trong một buổi rồi đi. Nay, du khách có thể lưu 

trú dài ngày do hệ thống các dịch vụ ở đây đã phát triển, nhiều sự lựa chọn về ăn, 

nghỉ lại trong các ngôi nhà cổ mang đặc trưng nhà ở dân gian của vùng đồng 

bằng châu thổ sông Hồng.  

Tại làng Việt cổ Mông Phụ có Công ty cổ phần du lịch làng cổ Đường 

Lâm tổ chức đón tiếp dịch vụ “lưu trú tại nhà dân” (Homestay). Với những ngôi 

nhà cổ có tuổi đời khoảng 100 đến trên 200 tuổi chủ yếu tập trung Mông Phụ 

giúp du khách có nhiều sự lựa chọn cho quá trình lưu trú dài ngày của mình. Khi 

lựa chọn dịch vụ này, du khách sẽ cùng trải nghiệm cuộc sống nông thôn yên 

bình với người dân nơi đây. 
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Lưu trú tại nhà dân, du khách được sống trong không gian rất riêng biệt, 

tìm hiểu tỉ mỉ, rõ nét hơn về những điều quan tâm, hứng thú. Hơn nữa, du khách 

sẽ được trực tiếp tham dự vào các mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân 

với cộng đồng của ngôi làng Việt cổ. Những trải nghiệm này sẽ đưa du khách đi từ 

thú vị này đến thú vị khác mà không ở đâu có được. Nhiều du khách nước ngoài 

vô cùng thích thú loại hình dịch vụ này. Nó hấp dẫn khách du lịch không chỉ một 

lần mà còn thu hút ngày càng nhiều du khách tham dự.  

Đến nay đã có hơn 10 hộ gia đình tham gia kinh doanh dịch vụ này. Tuy 

nhiên việc phục vụ kinh doanh dịch vụ ăn uống còn gặp nhiều khó khăn, phương 

thức phục vụ vẫn còn đơn điệu và hạn chế vì tay nghề chế biến và trình bày món 

ăn còn quá thô mộc, thiếu hẳn tính chuyên nghiệp. 

Để khắc phục những nhược điểm trên, tháng 4/2011, Công ty Cổ phần du 

lịch làng cổ Đường Lâm do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Văn 

Vững ở Mông Phụ chính thức đi vào hoạt động. Hoạt động của Công ty được đặt 

dưới sự hỗ trợ của Ban Quản lý di tích làng cổ ở Đường Lâm và Hiệp hội Lữ hành 

Việt Nam. Sự kiện này đã đánh dấu sự chuyên môn hóa trong hoạt động kinh doanh 

du lịch của dân làng, góp phần cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ tới khách 

du lịch. Sự kiện này đã góp phần phát triển dịch vụ ẩm thực theo hướng chuyên 

nghiệp. Nó cũng giúp dịch vụ này dần đi vào quy củ. 

Thông thường, khách du lịch đến thăm làng được bố trí ăn tại một nhà cổ 

truyền thống theo sự sắp xếp của hướng dẫn viên hoặc du khách tự lựa chọn. Các 

món ăn chính ở đây thường gồm thịt gà, cá kho, canh chua, thịt lợn rán, rau 

muống luộc chấm tương, bánh tẻ, cà muối… Hiện nay, thực đơn phục vụ khách 

đã có nhiều thay đổi với những món rất đặc trưng. Mông Phụ giờ nổi tiếng với 

những món đặc sản như gà Mía, thịt quay dòn với hương vị khác biệt, những 

món gắn liền với tương truyền thống như cà ngâm tương, củ cải ngâm tương, đặc 

sản “tuyệt chiêu” thịt lợn luộc ngâm tương… Những thức này đã tiếp tục làm 

nức tiếng danh hiệu “Cơm phố Mía” tại Đường Lâm. 
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Cùng với các món trên, làng cổ Mông Phụ còn hấp dẫn thực khách với 

những thức truyền thống nổi tiếng đã đi vào cao dao: 

“Dù ăn bánh kẹo mười phương 

Không bằng kẹo lạc bộn đường quê tôi 

Trắng phau là phong kẹo dồi 

Dòn tan kẹo bột, bồi hồi tình quê 

Chè kho ngọt lịm đam mê 

Nhớ cơm phố Mía, tìm về đường Lâm”. 

Từ đầu năm 2011, một số hoạt động vui chơi giải trí đã được tổ chức và đưa 

vào phục vụ khách du lịch bao gồm: tham quan làng cổ bằng xe đạp, các dịch vụ 

trải nghiệm đời sống của nông dân nông thôn như trồng và hái rau, dạy nấu các món 

ăn Việt, tát nước bằng gầu sòng, thổi cơm, cấy lúa… Các hoạt động này thường đi 

kèm với dịch vụ nghỉ tại nhà dành cho khách du lịch quốc tế. 

Hiện nay làng Mông Phụ chưa có các quầy hàng lưu niệm chuyên nghiệp. 

Đồ lưu niệm, các món quà quê, đặc sản của làng… chỉ được bán tại các sạp 

hàng, các quán nước nhỏ ven đường và trong một số nhà cổ tham gia vào dịch vụ 

du lịch. 

Tại đây gà Mía là giống gà đặc thù của địa phương được người dân tuyển 

chọn và giữ gìn nhiều đời. Đặc điểm của giống gà này là thịt da vàng thơm, cánh 

màu tím, chân màu vàng. Giống gà này nổi tiếng là “đầu công mình cốc”, là biểu 

tượng cho sự sung túc đủ đầy, trước đây là sản vật để tiến vua. Hiện nay, có 

nhiều gia đình trong đó có Mông Phụ tập trung nuôi gà Mía để phục vụ nhu cầu 

của khách thập phương.  

Một số sản vật khác của địa phương cũng trở thành hàng hóa đem ra giới 

thiệu với khách du lịch. Món tương Đường Lâm như đã nói ở trên hiện giờ trở 

thành món quà lưu niệm độc đáo mà các du khách thường lựa chọn mua khi đến 

thăm Đường Lâm. Cứ vào tháng 6 hàng năm, nhiều gia đình ở Đường Lâm lại 

làm tương để ăn và bán cho du khách. Nổi tiếng nhất ở Đường Lâm là cơ sở làm 
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tương của gia đình ông Hà Tiến Thể. Sân nhà ông có đến vài chục chum tương 

loại 100 lít. Có những ngày, gia đình ông bán hàng trăm lít tương cho khách du 

lịch trong và ngoài nước.  

Việc phát triển nghề làm tương hiện nay không những đã phần nào làm 

thay đổi phương thức mưu sinh của người dân, mà còn là cách làm giàu hiệu 

quả. “So với mức sống ở nông thôn thì làm tương cũng cho thu nhập khá, đảm 

bảo được cuộc sống cho gia đình. Giờ khách du lịch đến làng đông nên tương lại 

càng được chuộng và đắt hàng” [Phỏng vấn chị Nguyễn Thị Vượt, giáo viên tại 

thôn Mông Phụ]. Tương Mông Phụ nổi tiếng, nay đã trở thành sản phẩm chung 

mang dấu ấn Đường Lâm. Đây là thứ quà quê, là sản phẩm văn hóa ẩm thực 

đang được gìn giữ cùng với các giá trị văn hóa của Mông Phụ.  

Số liệu thống kê thông qua việc bán vé tham quan di tích ở làng cổ Mông 

Phụ - Đường Lâm thời gian qua cho thấy lượng khách du lịch tăng trưởng đáng 

kể. Nếu những năm 2000, 2001 mới chỉ có lác đác vài trăm lượt khách du lịch 

đến thăm làng cổ thì năm 2005 đã có hơn 4.000 lượt khách du lịch đến. Liên tục 

trong 5 năm qua, lượng khách du lịch đã tăng lên gấp hơn 6 lần, đến cuối năm 

2010 có 30.000 lượt khách du lịch mua vé tham quan làng cổ. Năm 2011 có 

khoảng 46.000 lượt khách. Sáu tháng đầu năm 2016 đón tiếp trên 15 vạn lượt 

khách. 

Tính trung bình một ngày có khoảng 300-500 lượt khách du lịch ghé thăm 

làng cổ Mông Phụ - Đường Lâm. Tăng trưởng bình quân về khách đạt 49,6%/năm. 

Khách du lịch quốc tế chiếm tỷ trọng khoảng 40%-41% tổng số khách du lịch đến 

làng cổ Mông Phụ - Đường Lâm. Đáng chú ý là từ năm 2008 trở lại đây, thị trường 

khách du lịch quốc tế liên tục tăng trưởng ổn định ở mức 32,6%/năm. Lý do khách 

quốc tế đến với làng cổ chủ yếu là do sức hấp dẫn của cảnh quan sinh thái một làng 

quê nông thôn điển hình với những phong tục, tập quán được bảo tồn gần như 

“nguyên vẹn”, các công trình kiến trúc nghệ thuật và đặc biệt họ mong muốn được 

trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa nơi đây.  
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Nguồn thu chính từ hoạt động du lịch do Ban Quản lý làng cổ Đường Lâm 

(quản lý toàn bộ các hoạt động du lịch văn hóa ở các làng cổ trong xã) thống kê được 

chủ yếu từ nguồn thu bán vé tham quan thắng cảnh. Bắt đầu từ năm 2008, Ban Quản 

lý làng cổ ở Đường Lâm chính thức thu tiền vé tham quan với mức giá đồng hạng 

dành cho người lớn là 15.000 đồng và trẻ em là 7.000 đồng. Với mức thu này, năm 

2008 thu được 204 triệu đồng; năm 2009 thu được 350 triệu đồng, năm 2010 thu 

được 450 triệu đồng và năm 2011 thu được 700 triệu đồng. Sáu tháng đầu năm 2016 

thu phí từ khách tham quan đạt gần 1,6 tỷ đồng. 

Bên cạnh nguồn thu chính thức từ việc bán vé thắng cảnh, các nguồn thu 

khác tản mạn trong dân từ các hoạt động dịch vụ bổ sung như dịch vụ phục vụ ăn 

uống, dịch vụ hướng dẫn viên, bán hàng hóa đặc sản làng quê… 

Nhìn chung, bước đầu cho thấy hoạt động dịch vụ du lịch có tác động tích 

cực đến việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. Từ nguồn thu của một 

làng truyền thống với nghề phụ là làm mộc, nay nguồn thu của làng Mông Phụ 

từ kinh tế du lịch nói riêng đã góp phần cải thiện mức sống của người dân. 

Không chỉ trực tiếp tham gia vào kinh doanh dịch vụ, việc hoạt động du lịch của 

các công ty chuyên nghiệp cũng góp phần gián tiếp tạo thu nhập cho người dân. 

Chẳng hạn, những người già trong làng làm công việc của những “hướng dẫn 

viên du lịch” (tour guide) thuyết minh về di sản văn hóa quê mình. Tưởng rằng 

họ đã được “nghỉ hưu”, thụ hưởng sự chăm sóc của con cháu nhưng giờ đây, khi 

con cháu ra thành phố tìm việc làm tăng thu nhập gia đình những người già này 

trở thành một nguồn nhân lực, có thể làm tăng thu nhập gia đình. Hiện tượng này 

đã được phản ánh trên báo chí: “Hiếm có ngôi làng cổ nào lại độc đáo như ngôi 

làng cổ ở Đường Lâm, giới trẻ thì ra thành phố làm ăn còn người già ở lại trông 

làng và làm… du lịch. Ở đó, có mấy bà cụ trạc ngoài 70 ngồi nhai trầu bỏm bẻm, 

trò chuyện rôm rả. Một vài cụ đứng lên đón khách và hỏi có muốn cụ đưa đi dạo 

quanh làng cổ không. Giá cả thì tùy lòng hảo tâm của khách…” 

Một số sản vật truyền thống của địa phương nhờ có hoạt động du lịch mà 

đem lại nguồn thu cho một số hộ gia đình. Tìm hiểu thông tin qua báo chí, tác 
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giả luận án được biết chỉ riêng thu nhập từ bán nước và các loại quà vặt của 

người dân làng cổ cũng tăng đáng kể. Tương, món nước chấm truyền thống của 

mọi người, mọi nhà ở xứ Đoài và trong bữa ăn hàng ngày không thể thiếu món 

này. Nay, qua dịch vụ du lịch, món ăn truyền thống này cũng góp phần quan 

trọng vào việc tăng nguồn thu cho gia đình. 

Việc khai thác nguồn lực văn hóa để phát triển du lịch ở Đường Lâm đã 

góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đường Lâm vốn là xã 

nông nghiệp. Các làng, trong đó có Mông Phụ vốn là làng thuần nông. Nhưng 

theo khảo sát của tác giả luận án (2015), hiện nay ở Mông Phụ tỷ trọng kinh tế 

nông nghiệp cũng khá khiêm tốn. Thu nhập chính từ nghề nông không cao khiến 

đời sống của người dân khá khó khăn. Vì thế, người dân Mông Phụ từ lâu đã 

hình thành nếp sống tằn tiện, chắt chiu. 

NCS đã thực hiện phỏng vấn với bác Hà Huy Mão - một người dân cao 

tuổi của làng. Khi được hỏi “So với 5 làng trong số làng cổ Đường Lâm, thì khó 

khăn về phát triển kinh tế của Mông Phụ như thế nào?”, bác đã cho biết:  

“Khó khăn nhất vẫn là làng Mông Phụ. Các cụ đã để lại câu “Canh nông 

vi bản” - Phải có nông nghiệp mới có cơ bản, nhưng giờ chỉ có làm nông không 

sống được” (Điều tra năm 2015).  

Hiện làng Mông Phụ có diện tích đất rộng 266 mẫu trong đó có 33 mẫu 

đất cư trú và 230 mẫu đất canh tác trải dài khắp xã với bán kính 3km. Nhưng vì 

là vùng đồi gò bán sơn địa trung du, do đó làm nông nghiệp rất khó khăn. Thực 

hiện chương trình 02 của Thành uỷ Hà Nội về nông thôn mới dồn điền đổi thửa 

đối với làng Mông Phụ là không thể vì đồi trũng không có cánh đồng mẫu lớn. 

Ví dụ: Nhà Bác Mão có 7 sào ruộng nhưng nằm rải rác ở 13 chỗ, chỗ xa nhất gần 

2 km. Chính vì vậy, không thể tập trung sản xuất lớn được. 

Học tập mô hình phát triển các dịch vụ du lịch làng nghề trên cơ sở khai 

thác các nguồn lực văn hóa, hiện nay, làng cổ Đường Lâm đang thử nghiệm một 

số dịch vụ du lịch trải nghiệm như trải nghiệm nông nghiệp, bắt cá bắt tôm, cho 
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khách Tây vào cày ruộng thử nghiệm. Trên thực tế đã có sự hợp tác giữa Nhật 

Bản với Việt Nam về nghiên cứu, triển khai các dịch vụ này. Tuy nhiên, đây 

cũng chỉ là những thử nghiệm ban đầu, mô hình này chưa được nhân rộng. 

2.2.2. Nguồn lực con người (nguồn lực văn hóa nội thể hóa)  

Cho đến thời điểm này, Mông Phụ vẫn là làng thuần nông, thu nhập chính 

của đa số dân làng vẫn là từ nông nghiệp. Mấy trăm năm đã trôi qua kể từ khi 

khẩn đất lập làng, người dân Mông Phụ vẫn giữ những phẩm chất của người làm 

nông nghiệp, tiết kiệm, chịu thương chịu khó, gắn bó với đất đai, nhường nhịn 

nhau trong đời sống thường nhật… Từ cách nhìn “hiện đại” thì có thể cho rằng 

các phẩm chất trên của con người Mông Phụ là biểu hiện của sự trì trệ, lạc hậu 

kém thức thời khi mà xã hội đã bước sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và đô thị hóa. Song nếu xuất phát từ cách nhìn lịch sử cụ thể của làng Mông Phụ 

hiện nay thì không phải là như vậy. Thứ nhất, người Mông Phụ giữ gìn các phẩm 

chất ấy để phù hợp với phát triển loại hình du lịch làng cổ, du lịch dân tộc học. 

Thứ hai, những phẩm chất ấy vẫn cần cho đời sống của xã hội hiện đại và là một 

nguồn tài nguyên văn hóa cho sự phát triển du lịch làng cổ. Thứ ba, những phẩm 

chất ấy là cơ sở cho việc tiếp thu các yếu tố mới trong phát triển du lịch bảo đảm 

cho đời sống cộng đồng phát triển bền vững. 

2.2.2.1. Phẩm chất người “làng cổ” sản phẩm du lịch đặc thù 

Người dân Mông Phụ có truyền thống chịu thương chịu khó, chắt chiu 

trong cuộc sống, không thích phô trương và rất tiết kiệm. Cho đến nay, người 

Mông Phụ vẫn giữ thói quen này. Điều đó được thể hiện trong công việc, cuộc 

sống, sinh hoạt hàng ngày. Ở làng Mông Phụ hầu như các gia đình vẫn giữ thói 

quen ăn sáng tại nhà. Trong khi đó, chỉ bước qua một con đường nhỏ, sang làng 

Cam Thịnh hay Đông Sàng bên cạnh, đa số dân các làng đó ăn sáng ở ngoài. Vì 

thế ở Mông Phụ không có hàng quán bán đồ ăn sáng. Đây là một thói quen tiết 

kiệm của người làng Mông Phụ. Thói quen tằn tiện, chắt chiu này giúp cho người 

Mông Phụ dù chỉ làm nông nghiệp, vất vả một nắng hai sương thu nhập thấp 
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nhưng cũng xây dựng cho mình những ngôi nhà khang trang và có tích lũy nhất 

định. Nhiều con em làng Mông Phụ khi đi ra ngoài công tác, làm ăn thành đạt, 

nhưng trở về làng vẫn giữ được nếp nhà, giản dị, không ồn ào. 

Sự tiết kiệm, không phô trương còn thể hiện trong việc làng, việc họ. 

Trong quá trình thực hiện luận án, NCS tiếp xúc với nhiều các cụ cao tuổi trong 

làng cũng như cán bộ thôn thì đều nhận được một sự khẳng định là ở Mông Phụ 

không có hiện tượng “con gà tức nhau tiếng gáy” giữa các dòng họ. Việc làng, 

việc họ được các dòng họ thực hiện một cách trang nghiêm, tiết kiệm, không phô 

trương, gọn gàng. Không có sự khác biệt giữa các dòng họ lớn với các dòng họ 

nhỏ trong việc tổ chức việc họ. Trong bối cảnh nhiều làng quê ở nước ta hiện 

nay đua nhau đóng góp xây nhà thờ họ, tổ chức việc họ rình rang, lãng phí, tốn 

kém thì sự giản dị, khiêm nhường của dân làng Mông Phụ rất đáng để lưu tâm. 

Sự tiết kiệm, không phô trương tránh được lãng phí tiền của, công sức, thời gian. 

Xét cả về phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đây là những thuần phong, mỹ 

tục nên được khuyến khích. 

Mặc dù trong không gian đô thị Sơn Tây Hà Nội, bước qua cổng làng 

Mông Phụ là ta đã cảm nhận một không khí khác hẳn. Quang cảnh làng quê yên 

tĩnh, êm đềm. Người dân thì mộc mạc, chân chất. Nhịp sống khẩn trương, đua 

tranh của đô thị dường như chưa len lỏi đến nơi đây. Người dân Mông Phụ vẫn 

cư xử với nhau theo lối trọng nghĩa tình, đạo lý, “một điều nhịn chín điều làng”. 

Khi có mâu thuẫn xảy ra, những người cao tuổi, có uy tín trong dòng họ, trong 

làng sẽ đứng ra hòa giải. Và các mâu thuẫn thường được giải quyết nhanh chóng. 

Ở làng Mông Phụ không có hiện tượng khiếu kiện, tranh chấp, cãi lộn như nhiều 

làng quê khác. 

Khi được hỏi về đặc điểm tính cách của người dân Mông Phụ, ông Phan 

Văn Mun (80 tuổi) nói: “Người dân làng tôi sống hiền hòa, không tranh giành 

như ở các nơi khác. Thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn, nhưng thường tự dàn xếp 

được. Người làng nhìn chung là nhìn nhau mà sống, nhường nhịn nhau. Làng có 

nhiều dòng họ nhưng các dòng họ cùng chung sống, không kèn cựa, mâu thuẫn. 
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Làng tôi không có chuyện khiếu kiện. Chỉ cách một đường cái thôi nhưng sang 

làng bên là tính cách người ta khác rồi”. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với 

số liệu điều tra xã hội học bằng bảng hỏi của NCS.  

Khi được yêu cầu lựa chọn 5 đức tính/ phẩm chất là điểm mạnh của người 

dân trong làng, khác người dân làng Bát Tràng, người Mông Phụ không chọn 

những phẩm chất chăm chỉ, cần cù, sáng tạo lên hàng đầu mà trước tiên, họ lựa 

chọn đức tính tiết kiệm, xem đó là một “điểm mạnh” của người dân Mông Phụ. Lần 

lượt 5 đức tính/ phẩm chất được người Mông Phụ lựa chọn từ cao xuống thấp như 

sau: tiết kiệm (81%), nhường nhịn (78%), hiền lành (71%), trung thực (67%), đoàn 

kết (61%). Có thể thấy người Mông Phụ đề cao những đức tính/ phẩm chất phản 

ánh sự tu dưỡng đạo đức cá nhân thường thấy trong văn hóa dân tộc truyền thống. 

 

Nguồn: số liệu điều tra của NCS năm 2015) 

Tính cách nhường nhịn, hiền lành của người dân Mông Phụ đã tạo nên 

một bầu không khí bình yên trong làng, tạo nên một môi trường văn hóa giàu 

tính nhân văn, nhân ái. Môi trường văn hóa này tiếp tục hình thành và nuôi 

dưỡng những tính cách, những con người hồn hậu, mộc mạc. Đây cũng là một 

nét bản sắc của đất và người Mông Phụ.  
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Người Mông Phụ chăm chỉ lao động, giữ gìn và phát huy các nghề thủ 

công truyền thống. Mặc dù kinh tế nông nghiệp ở Mông Phụ hiện nay không 

mang lại hiệu quả cao do diện tích đất canh tác nhỏ lẻ, manh mún nhưng 

người dân Mông Phụ vẫn chịu khó cấy trồng trên thửa ruộng của mình. Đa 

phần dân số Mông Phụ hiện nay vẫn sinh sống bằng nghề nông. Quan niệm 

“dĩ nông vi bản” vẫn còn giá trị ở Mông Phụ. Kiên trì bám ruộng, bám làng 

cộng với bản tính tiết kiệm cũng giúp cho người dân Mông Phụ có cơm no áo 

ấm. Bên cạnh nghề nông, người dân Mông Phụ cũng có một số nghề phụ như 

nghề làm tương, làm kẹo lạc, kẹo dồi, … Cho dù những nghề thủ công này 

cũng chỉ mang lại một thu nhập khiêm tốn nhưng vẫn rất nhiều hộ gia đình ở 

Mông Phụ còn giữ nghề cho đến ngày nay, trong đó, nghề làm tương là phổ 

biến nhất. 

Tương làng Mông Phụ không chỉ phục vụ nhu cầu của các gia đình 

trong làng mà bước đầu đã trở thành món quà được nhiều du khách lựa chọn 

khi tới tham quan làng cổ. Có nhiều gia đình ở Mông Phụ luôn có từ 40-50 

chum tương loại 100 lít để phục vụ nhu cầu của khách. Gia đình chị Vượt, 

ông Thể ở Mông Phụ có tháng xuất đi vài nghìn lít tương. Với đơn giá từ 20 - 

30.000 đồng/ 1 lít tương như hiện nay thì nghề làm tương ở Mông Phụ cũng là 

một nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ gia đình. So với mức sống ở nông thôn 

thì làm tương cũng cho thu nhập khá, đảm bảo được cuộc sống gia đình.  

Nghề làm kẹo dồi, kẹo lạc ở Mông Phụ cũng được một số hộ gia đình duy 

trì. Chị Bao, người làng Mông Phụ, chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Bao Hiền là 

một ví dụ. Trong hội thi nghề  thủ công ở làng Đường Lâm năm 2010, gia đình 

chị đạt giải Nhất. Sau đó, gia đình chị được tổ chức JICA lựa chọn để giúp đỡ 

chị phát triển nghề thủ công này. Tổ chức JICA tư vấn cho gia đình chị về vấn đề 

vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký thương hiệu sản phẩm, làm bao bì và 

marketing các sản phẩm bánh kẹo thủ công. Đến nay, kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng 

Bao Hiền đã có mặt ở một số siêu thị, nhà hàng ở Hà Nội, xuất khẩu sang Trung 
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Quốc… Vào lúc cao điểm, gia đình chị thuê 4 - 5 nhân công cùng tham gia sản 

xuất. Nghề làm kẹo thủ công đã giúp gia đình chị có thu nhập ổn định, xây dựng 

nhà cửa khang trang, giải quyết công ăn việc làm cho một số lao động nhất định. 

2.2.2.2. Phẩm chất năng động được phát lộ trong quan hệ với du lịch 

Người dân Mông Phụ thân thiện, cởi mở, chịu khó học hỏi bước đầu đổi 

mới cách nghĩ cách làm để phát triển kinh tế trên chính tài nguyên văn hóa của 

mình. Với bản tính hiền hòa, chân chất, người dân Mông Phụ sống thân thiện 

không chỉ với họ mạc, làng xóm mà còn khá cởi mở với cả khách thập phương. 

Du khách đến tham quan muốn có hiểu biết về làng cổ đều được người dân ở đây 

nhiệt tình chia sẻ thông tin. Tính cách này sẽ thuận lợi cho phát triển du lịch làng 

cổ. Sự nhiệt tình, hiếu khách của dân làng sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp đối 

với khách tham quan. Trong một lần điền dã NCS đến thăm quan và tiếp xúc với 

gia đình ông Hà Nguyên Huyến ở xóm Sui “một điểm sáng” về tổ chức du lịch 

dịch vụ tại gia. 

Ông Huyến, người làng Mông Phụ, 56 tuổi, có vợ (ở quê), ông Huyến 

công tác ở “ngoài Hà Nội” tại cơ quan Báo Văn nghệ, cuối tuần về làng. Nhà 

của gia đình ông là một trong bốn ngôi nhà cổ (tính đến thế hệ con ông là thế 

hệ thứ 14) và là một trong hai ngôi nhà trong làng theo lối kiến trúc “nội tự 

ngoại hách” bài trí theo lối nhà của quan văn), nhà 1 tầng có 2 mái dốc lợp 

ngói, bàn thờ ở giữa nhà. Ông tổ chức dịch vụ đón tiếp khách tham quan nhà 

cổ và phục vụ ăn uống tại nhà, bán tương và cho thuê xe đạp... Ông đã sang 

tạo ra một loại hình du lịch độc đáo mang tính tổng hợp các tài nguyên của 

làng, của gia đình và của chính bản thân mình. Khi NCS hỏi từ đâu ông có ý 

tưởng tạo nên phòng tranh tại nhà, Ông cho biết: Năm 2000 thị trường tranh 

mở, các anh trong Báo văn nghệ có tranh nhưng không có chỗ chơi, chỗ bán. 

Tôi mời họ về nhà chơi, thấy nhà tôi phù hợp với việc trưng bày tranh lại có 

nhiều khách đến tham quan, đây chính là thế mạnh mà thị trường tranh có thể 

phát triển được và hơn nữa góp phần tôn thêm giá trị cho ngôi nhà của tôi. 
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Năm 2005 có một cú hích cực mạnh vì làng được công nhận làng cổ Đường 

Lâm thu hút nhiều khách du lịch và cả người buôn bán tranh đến đây. Thế là 

tôi có thể thu nhập từ dịch vụ giới thiệu tranh, bán tranh cho khách, đồng thời 

kéo thêm khách đến thăm quan nhà cổ.  

Trong lúc trò chuyện với NCS, Ông lại vừa viết thư pháp chữ Hán tặng du 

khách, vừa thuyết minh cách thức bài trí ngôi nhà cổ và về các đồ cổ cho khách 

nước ngoài bằng tiếng Pháp. Chính năng lực trí tuệ tinh thần, hiểu biết sự sáng 

tạo ấy của Ông đã thu hút đông đảo khách du lịch về làng đã đến thăm nhà Ông 

và thưởng thức tranh và tài nghệ viết thư pháp của Ông, tài nấu ăn của vợ Ông. 

NCS được nghe Ông kể về một câu chuyện nghe như phi lý và dường như không 

tưởng: cuối năm 2013 Ông bán một quả bầu (giống bầu dài khô) được hai triệu 

đồng cho một Việt kiều từ Pháp về nước. Bà Việt kiều thấy Ông viết chữ Hán 

đẹp nên xin Ông viết một câu đối lên hai nửa quả bầu (đã tách đôi, đánh bóng) 

để đưa về Pháp chơi thỏa mãn niềm tự hào về văn hóa Việt Nam. 

Người dân Mông Phụ đã thu hút khách quốc tế bởi bản tính cởi mở, thân 

thiện của mình. Đây cũng là một trong các lý do để tổ chức JICA Nhật Bản tài 

trợ cho dự án bảo tồn làng cổ Đường Lâm. Người dân Mông Phụ nói riêng, 

Đường Lâm nói chung đã tạo dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức 

JICA, với các nhà khoa học, với các tình nguyện viên và du khách Nhật Bản. 

Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, tổ chức JICA đã hỗ trợ về vốn, về công 

nghệ, về kỹ thuật viên, tình nguyện viên… để giúp người dân làng Mông Phụ 

bảo tồn những ngôi nhà cổ, nghề thủ công truyền thống, … JICA còn tiến hành 

những hoạt động rất thiết thực để giúp người dân ở đây phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội như: bảo tồn nhà cổ, dạy tiếng Nhật cho trẻ em, tư vấn công nghệ vệ 

sinh an toàn thực phẩm, chuyển giao kỹ thuật nghề, mở lớp hướng dẫn, đào tạo 

để duy trì các nghề thủ công của làng… Nhiều người trong làng tham gia các lớp 

tập huấn ngắn ngày này, tiếp nhận sự giúp đỡ của tổ chức JICA và các tình 

nguyện viên Nhật Bản, đã áp dụng thành công, kết quả là kinh tế gia đình được 

cải thiện rõ rệt. 
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Trong 4 năm qua UBND xã Đường Lâm tổ chức được 5 đợt tham quan, 

tìm hiểu các mô hình phát triển du lịch tại làng gốm Bát Tràng, khu du lịch 

Bản Lác - Hòa Bình, mô hình trồng rau sạch bằng phương pháp hữu cơ tại 

thôn Bái Thượng, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội... Qua các đợt 

tham quan này đã có nhiều hộ dân học tập và triển khai thực hiện tại di tích 

làng cổ ở Đường Lâm như hộ ông Nguyễn Văn Hùng, hộ ông Phan Văn Vững, hộ 

bà Nguyễn Thị Thu... bước đầu đã thu được hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải 

quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Những ngôi nhà cổ độc đáo, 

những sản phẩm nghề thủ công, nghệ thuật nấu ăn, vốn hiểu biết về truyền thống 

quê hương,… được các hộ gia đình khai thác, phát huy trở thành một sản phẩm du 

lịch đặc sắc, mang lại hiệu quả kinh tế. 

Có thể nói, việc hình thành và phát triển các loại hình dịch vụ nơi đây đã 

làm thay đổi nhận thức và phương thức mưu sinh của người dân. Với việc phát 

triển các loại hình này gắn với du lịch, người dân không chỉ biết đến những cái 

mình có mà đã quan tâm làm cho chúng ngày càng trở nên tốt hơn, đáp ứng được 

nhu cầu du khách bốn phương. Điều đó không chỉ biểu hiện cho một lối tư duy 

sáng tạo, thân thiện mà còn phát huy mạnh mẽ hơn những nguồn lực văn hoá của 

địa phương. 

2.2.3. Nguồn lực quan hệ xã hội - văn hóa (thể chế hóa) 

Dựa vào các tài liệu nghiên cứu đã công bố [85], cùng với quá trình điền 

dã khảo sát thực tế tại Mông Phụ, NCS nhận thấy hiện ở Mông Phụ có 7 họ: 

Phan, Hà, Giang, Kiều, 6 tộc Nguyễn, 3 tộc Đỗ và Bùi. Do có tiếng tăm và uy tín 

từ thời xưa hay gần đây, ba tộc Phan, Hà và Giang đóng vai trò xã hội quan trọng 

ở Mông Phụ. Cho đến nay, đây cũng là 3 họ còn giữ được nhà thờ của dòng họ. 

Các họ khác hoặc không còn nhà thờ họ hoặc có nhà thờ họ, nhưng nhà thờ vừa 

được sử dụng làm nơi cúng tế, vừa làm nơi ở. 

Mối quan hệ giữa các thành viên trong dòng họ ở làng Mông Phụ hiện 

vẫn được duy trì ở các mức độ khác nhau. Phổ biến nhất là việc tổ chức giỗ 

họ hàng năm. Khi đó, các thành viên của các dòng họ, dù đi làm ăn xa cũng 
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tìm về tham gia việc cúng tế, ăn uống. Với các dòng họ còn giữ gìn được nhà 

thờ họ, việc giỗ họ được tổ chức tại nhà thờ họ. Con cháu trong họ đóng góp 

kinh phí để cùng nhau đi tảo mộ, sắm sửa lễ vật cúng tổ tiên, sau đó là tổ chức 

ăn uống. Mức đóng góp phổ phiến ở thời điểm hiện nay là 50.000 - 100.000 

đồng. Những họ không còn giữ được nhà thờ họ như họ Nguyễn thì hàng năm, 

giỗ họ được tổ chức luân phiên tại các gia đình trong dòng họ. 

Khi được hỏi về mối quan hệ gia đình, dòng họ và quan hệ láng giềng, đa số 

những người được hỏi đều trả lời rằng các mối quan này ở mức tốt và rất tốt.  

14%

86%

0%0%0%

Đánh giá về quan hệ gia đình, dòng họ

rất tốt

tốt 

khá

trung bình
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Nguồn: số liệu điều tra của NCS năm 2015) 
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100% số người được hỏi cho rằng quan hệ gia đình, dòng họ trong làng ở 

mức rất tốt và tốt. 14 % cho rằng quan hệ hàng xóm láng giềng ở Mông Phụ ở 

mức rất tốt, 82% ở mức tốt và 4% ở mức khá. Như vậy, đa phần người dân 

Mông Phụ có cái nhìn tích cực về mối quan hệ gia đình, dòng họ, hàng xóm, 

láng giềng. Chỉ có 4% số người được hỏi cho rằng quan hệ láng giềng ở mức khá. 

Không có ý kiến nào đánh giá các mối quan hệ gia đình, dòng họ, láng giềng ở 

mức trung bình hoặc yếu kém. Tỷ lệ này phản ánh thực tế các mối quan hệ xã hội 

- văn hóa ở Mông Phụ hiện nay, phản ánh phẩm chất của con người, truyền thống 

văn hóa của dân làng Mông Phụ. Lối sống hiền hòa, tránh va chạm, không phô 

trương đã  tạo dựng được những mối quan hệ tình nghĩa, bền chặt. Ở Mông Phụ, 

sự chan hòa trong các mối quan hệ gia đình, họ mạc, làng xóm tạo nên môi trường 

xã hội - văn hóa ổn định, thanh bình. Trong quá trình phỏng vấn sâu một số ông 

bà cao tuổi trong làng, chúng tôi đều nhận được câu trả lời giống nhau làng Mông 

Phụ không có những mâu thuẫn lớn, chỉ có những va chạm nhỏ và đều được giải 

quyết ổn thỏa. Người dân làng Mông Phụ cũng không giấu bí quyết nghề thủ công 

như nhiều nơi khác. Họ chia sẻ kinh nghiệm làm tương, làm kẹo, làm bánh trái… 

cho các thành viên khác. Ngay cả người nơi khác đến hỏi, họ đều sẵn sàng hướng 

dẫn tỉ mỉ, chi tiết.  

Câu chuyện nhà ông Huyến chỉ bán 1000 lít tương mỗi tháng, không bao 

giờ bán số lượng hơn thế. Khi NCS hỏi tại sao ông bà không sản xuất hơn 1000 

lít vì nhu cầu của khách mua tương lớn hơn số lượng này thì nhận được câu trả 

lời của ông Huyến: “Chúng tôi có thể sản xuất hơn 1000 lít để bán và có khả 

năng bán hết số lượng này vì tương gia đình tôi có bí quyết, có “thương hiệu” 

rồi. Song chả nên tham. Còn phải nhìn bà con láng giềng nữa chứ. Mình “ăn 

cơm thì người ta cũng được ăn cháo” thì mới sống được với nhau, tình nghĩa 

xóm làng là như vậy.”  

Nhà ông Huyến làm dịch vụ (ăn uống) có tiếng nên khách rất đông có 

nhiều ngày khách đặt cơm hàng trăm suất. Ông bà phải nhờ hàng xóm làm mới 
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xuể, họ vui vẻ giúp và được trả công thích đáng. Để đủ chỗ ngồi cho khách Ông 

bà cũng phải nhờ các nhà xung quanh, họ tận tình với khách, hỗ trợ Ông bà làm 

“vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” 

Điều đó nói lên rằng các quan hệ xã hội - văn hóa (tình cảm xóm giềng) 

đã được phát huy trong sự phát triển kinh tế (chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, tạo công 

ăn việc làm để nâng cao thu nhập cho cộng đồng ở làng Mông Phụ). 

Việc thành lập Hội nuôi gà Mía là sự kết hợp giữa truyền thống cố kết 

cộng đồng với yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay thông qua mở rộng sản phẩm 

đặc trưng của làng Mông Phụ. Hội đã quy tụ được các gia đình chuyên chăn nuôi 

và phát triển gà Mía. Hội đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ về kỹ năng và bí quyết 

nuôi. Các hộ muốn tham gia hội đều được bồi dưỡng về kỹ năng chăn nuôi gà 

Mía, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, bình ổn giá. Hàng năm, mỗi hộ xuất 

được khoảng 3 tấn gà thịt, mỗi kg khoảng 100.000đ. Hiện nay đã có hộ nuôi 

1000 con, doanh thu hàng năm đạt đến tiền tỷ. 

Bên cạnh quan hệ xã hội - văn hóa mang tính truyền thống như quan hệ gia 

đình, làng xóm, người dân làng Mông Phụ còn thiết lập được những mối quan hệ 

văn hóa - xã hội mới, đó là quan hệ với một số tổ chức nước ngoài như tổ chức 

JICA, trường Đại học Nữ Chiêu Hoà của Nhật Bản, tổ chức hợp tác quốc tế vùng 

Idfrance - Cộng hòa Pháp. Tất nhiên, khởi nguồn của mối quan hệ này không phải 

do tự thân người dân làng Mông Phụ tạo nên, mà đây là kết quả mối quan hệ hợp 

tác giữa các chính phủ Việt Nam - Nhật Bản. Tuy nhiên, kể từ khi quỹ JICA Nhật 

Bản quan tâm và triển khai Dự án bảo tồn làng cổ Đường Lâm, người dân làng 

Mông Phụ đã tạo dựng được ấn tượng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức 

này. Cùng với tổ chức JICA, trường Đại học Nữ Chiêu Hòa, tổ chức hợp tác quốc 

tế vùng Idfrance đã triển khai các kế hoạch, dự án bảo tồn và khai thác giá trị làng 

cổ Đường Lâm. Bên cạnh những hoạt động trong khuôn khổ của các dự án hợp 

tác, người dân Mông Phụ còn có những hoạt động bên ngoài khuôn khổ các dự án 

này để thắt chặt tình hữu nghị quốc tế, đồng thời khẳng định phẩm chất hiếu 
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khách, khéo léo của người Mông Phụ. Ví dụ như quan hệ giữa hội phụ nữ Đường 

Lâm (trong đó có chi hội phụ nữ Mông Phụ) với hội phụ nữ của quỹ JICA. Chị 

Bao cùng một số phụ nữ trong làng đã từng mời hội phụ nữ Nhật Bản (trong quỹ 

JICA) đến nhà cùng tổ chức nấu ăn, giới thiệu về các món ăn truyền thống của quê 

hương, trò chuyện, chia sẻ thông tin. Sau đó các bạn Nhật cùng mời chị em phụ nữ 

Đường Lâm đến giao lưu tại nơi ở của họ phố Thụy Khuê. Những hoạt động này 

đã tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết văn hóa, phong tục tập quán giữa hai 

bên, mở ra những triển vọng hợp tác phát triển. Ở Đường Lâm có khá nhiều tình 

nguyện viên Nhật Bản hoạt động giúp đỡ cho dân làng, hướng dẫn cách thức làm 

kinh tế và đặc biệt là liên hệ, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm thủ công 

của làng. Người dân Mông Phụ cho đến nay đã quen với sự xuất hiện của các tình 

nguyện viên Nhật Bản, hiểu được cách thức làm việc của họ. Với mong muốn 

phát triển kinh tế du lịch ở Đường Lâm theo hướng bền vững, năm 2013, ông Tô-

mô-ra, người của tổ chức JICA còn mời ông Nguyễn Sự, Bí thư thành phố Hội An 

ra Đường Lâm để khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ và người dân Đường 

Lâm kinh nghiệm làm du lịch. 

Đây là những mối quan hệ xã hội - văn hóa mới nhưng rất đặc trưng cho bối 

cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế hiện nay. Những mối quan hệ hợp tác quốc tế này 

tạo thêm nguồn lực mới để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làng Mông Phụ. 

Mối quan hệ giữa ba nguồn lực ở làng Mông Phụ 

Cũng như ở làng Bát Tràng, ba yếu tố trong nguồn lực văn hóa của làng 

Mông Phụ có mối quan hệ gắn bó. Người nông dân Mông Phụ, vừa là chủ thể 

của nguồn lực văn hóa làng Mông Phụ, vừa là người tạo dựng những quan hệ xã 

hội và làm ra các sản phẩm văn hóa - cảnh quan kiến trúc của làng Mông Phụ. 

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu làng Mông Phụ cho thấy một thực tế là, cảnh 

quan kiến trúc làng Mông Phụ - yếu tố đặc sắc trong nguồn lực văn hóa của làng 

Mông Phụ mang tính chất “tĩnh”. Cảnh quan của làng, những ngôi nhà cổ độc 

đáo được tạo dựng cách đây hàng trăm năm là kết quả của việc thích ứng với 
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môi trường tự nhiên của người dân ở vùng đất này. Và trong nếp nghĩ của những 

người nông dân làng Mông Phụ, ngôi nhà cổ có ý nghĩa là nơi cư trú hơn là một 

thứ hàng hóa để có thể khai thác phát triển kinh tế. Xuất phát từ tư duy của chủ 

thể nguồn lực văn hóa như vậy nên cho đến nay, mặc dù giá trị của những ngôi 

nhà cổ - những sản phẩm văn hóa – đã được ghi nhận nhưng cơ chế khai thác, 

hình thức khai thác, biện pháp khai thác như thế nào để phát triển kinh tế vẫn 

còn đang phụ thuộc phần lớn vào các chủ nhân của các ngôi nhà cổ đó. Đối với 

những gia đình có tư duy năng động, sẵn sàng đổi mới thì họ đã bước đầu phát 

huy được lợi thế của nhà cổ và các sản phẩm thủ công truyền thống trong phát 

triển kinh tế hộ gia đình. Ngược lại, có nhiều gia đình dù sở hữu nhà cổ nhưng chưa 

sẵn sàng khai thác để phát triển kinh tế. Thực tế này một lần nữa khẳng định rằng, 

trong các yếu tố của nguồn lực văn hóa, yếu tố con người bao giờ cũng là quan 

trọng nhất. Để phát triển kinh tế, đòi hỏi con người phải năng động, biết tìm kiếm 

và phát huy lợi thế của mình, biến tiềm năng thành nguồn lực thực sự. 

2.3. Đánh giá chung 

Bát Tràng và Mông Phụ là những ngôi làng cổ có truyền thống lịch sử văn 

hóa của Thủ đô Hà Nội. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, cho đến nay, 

hai ngôi làng này vẫn giữ được hồn cốt, những nét tạo nên bản sắc của làng, 

không lẫn vào đâu trong hàng ngàn ngôi làng ở đồng bằng Bắc Bộ. Với Bát Tràng, 

đó là nghề gốm truyền thống; với Mông Phụ, đó là một ngôi làng có kiến trúc 

cảnh quan độc đáo. Cùng với đó là những thế hệ dân làng, những người đã liên tục 

giữ lửa để tạo ra những sản phẩm gốm tài hoa, đặc sắc, những người đã liên tục 

giữ vững nếp nhà để những ngôi nhà cổ vẫn thanh bình in dấu thời gian. Từ con 

người, những quan hệ văn hóa – xã hội tới những sản phẩm văn hóa, tất cả những 

yếu tố đó đã tạo nên nguồn lực văn hóa có vai trò quan trọng trong việc phát triển 

kinh tế của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ. 

Nguồn lực con người là yếu tố đầu tiên, đồng thời cũng là yếu tố xuyên 

suốt, mang ý nghĩa quyết định tới sự phát triển kinh tế của các làng. Nếu như ở 
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Bát Tràng, chủ thể của nguồn lực văn hóa đồng thời cũng là một yếu tố của 

nguồn lực văn hóa - con người - là những người thợ thủ công thì ở Mông Phụ, đó 

là những người nông dân. Những người thợ thủ công với những phẩm chất được 

tôi luyện nên bởi môi trường sống (vị trí địa lý của làng, thường xuyên giao lưu, 

trao đổi với các vùng, miền, các không gian văn hóa khác), bởi nghề nghiệp (tài 

hoa, khéo léo, năng động, sáng tạo), bởi thị trường (nhanh nhạy, linh hoạt, tư duy 

sắc sảo)… đã hình thành nên một thứ văn hóa sinh kế rất đặc thù: nhạy bén với 

thị trường, không ngừng đổi mới để gia tăng giá trị sản phẩm làng nghề. Còn 

những người nông dân làng Mông Phụ với bản tính chăm chỉ, chịu khó, nhường 

nhịn, tiết kiệm cũng hình thành nên một thứ văn hóa sinh kế mang tính ổn định, 

thanh bình. Xét về phương diện kinh tế, cả hai mẫu hình chủ thể nguồn lực văn 

hóa này đều có thể mang lại giá trị. Tuy nhiên, giá trị kinh tế mà người dân làng 

Bát Tràng và người dân làng Mông Phụ tạo ra lại không giống nhau. Nếu như 

người thợ thủ công Bát Tràng có thể tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp do trao đổi 

thương mại những sản phẩm do mình làm ra thì người nông dân Mông Phụ tạo 

ra một môi trường sống ổn định, tạo ra những tiềm năng để có thể phát triển kinh 

tế du lịch bên cạnh việc duy trì nghề nông. Nếu so sánh thu nhập bình quân đầu 

người giữa Bát Tràng và Mông Phụ thì GDP của Bát Tràng cao hơn Mông Phụ 

khá nhiều. Do đó, xét từ góc độ phát triển kinh tế, thì sự năng động, dám nghĩ 

dám làm của người thợ thủ công Bát Tràng đã mang lại thu nhập bình quân đầu 

người cao hơn làng Mông Phụ. Yếu tố nội thể hóa chính là “điểm sáng” trong 

việc phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế của Bát Tràng. 

Về quan hệ xã hội - văn hóa, cả dân làng Bát Tràng và Mông Phụ đều 

chú ý duy trì những mối quan hệ mang tính truyền thống, đó là quan hệ gia 

đình, họ mạc, làng xóm. Tuy nhiên, nếu người Bát Tràng có thể khai thác mối 

quan hệ này để phục vụ phát triển kinh tế thì người Mông Phụ chủ yếu gìn giữ 

mối quan hệ này với tư cách là một truyền thống văn hóa tốt đẹp. Do đặc thù 

nghề nghiệp, các thành viên trong mỗi gia đình ở Bát Tràng có thể tương trợ, 
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giúp đỡ nhau trực tiếp về tiền bạc, đất đai, kinh nghiệm, thị trường… để phát 

triển kinh tế thì ở Mông Phụ, về cơ bản, sự giúp đỡ nhau trong gia đình, họ mạc 

để phát triển kinh tế hầu như không có. Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc 

tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, bên cạnh các quan hệ xã hội - văn hóa truyền 

thống, cả Bát Tràng và Mông Phụ đều đã xuất hiện những mối quan hệ xã hội 

mới, đó là quan hệ quốc tế. Ở làng Bát Tràng, quan hệ với các đối tác nước 

ngoài do nhu cầu mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm. Trong lịch sử, sản 

phẩm gốm Bát Tràng đã đến với nhiều nước trên thế giới nhưng chủ yếu do 

người phương Tây tìm đến với Bát Tràng. Ngày nay, người phương Tây vẫn 

tìm đến mua sản phẩm gốm Bát Tràng nhưng bên cạnh đó, người Bát Tràng 

chủ động hơn trong việc đưa sản phẩm của mình đến với bạn bè quốc tế. 

Những website giới thiệu sản phẩm làng nghề được thiết lập, những cuộc triển 

lãm trong và ngoài nước, những hội thảo, tọa đàm xúc tiến thương mại quốc tế 

được người dân Bát Tràng tích cực tham gia. Ngày 8/1/2016, Hiệp hội Gốm sứ 

Bát Tràng tổ chức buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

gốm sứ Bát Tràng và Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Hà Nội - 

Mátxcơva (INCENTRA) nhằm mục đích đưa nhiều sản phẩm gốm sứ Bát 

Tràng vào thị trường Liên Bang Nga. Dự kiến cuối năm 2016 công-ten-nơ sản 

phẩm gốm Bát Tràng đầu tiên sẽ được xuất sang Liên bang Nga và một khu 

trưng bày sang trọng, đẳng cấp dành riêng cho các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng 

sẽ được xây dựng để khách hàng, đối tác Liên bang Nga cảm nhận thực sự tiềm 

năng, tiềm lực của các doanh nghiệp gốm sứ Bát Tràng, cũng như từng bước 

gây dựng thương hiệu, phát triển bền vững tại thị trường Liên bang Nga. Ở 

Mông Phụ, trong khoảng mười năm trở lại đây, quan hệ với các đối tác nước 

ngoài cũng không còn xa lạ. Người Mông Phụ đã thiết lập được quan hệ với 

một số tổ chức quốc tế. Các tổ chức này đã góp phần quan trọng trong việc xây 

dựng các dự án quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng cổ. Đồng 

thời, các tổ chức này đã giúp người dân từng bước phát triển kinh tế. Một số 
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sản phẩm thủ công của làng Mông Phụ - dù còn rất khiêm tốn - đã vượt qua sự 

kiểm định của tổ chức JICA, có mặt tại các cửa hàng Hà Nội và xuất sang 

Trung Quốc. Cách thức xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm của làng 

cũng được JICA hỗ trợ. Đồng thời, những kinh nghiệm khai thác du lịch cũng 

được một số tổ chức quốc tế chia sẻ với người làng Mông Phụ. Mặc dù so với 

làng Bát Tràng, GDP đầu người của Mông Phụ thấp hơn nhưng số liệu hàng 

năm cho thấy, GDP của người dân Mông Phụ đã có sự thay đổi theo chiều 

hướng tích cực. Như vậy có thể nói cả người thợ thủ công Bát Tràng và người 

nông dân Mông Phụ hôm nay đã tham gia vào công cuộc hội nhập quốc tế. 

Chính những nguồn lực văn hóa đã tạo điều kiện thuận lợi để họ vượt ra khỏi 

lũy tre làng, mở rộng tầm nhìn, tiệm cận với những giá trị mang tính toàn cầu, 

những tiêu chí quốc tế.  

Sản phẩm văn hóa chính là nguồn lợi kinh tế có thể định lượng được của 

cả hai làng Bát Tràng và Mông Phụ. Đối với Bát Tràng, sản phẩm gốm mang lại 

nguồn thu lớn nhất, trực tiếp cho người dân nơi đây. Bên cạnh đó, những sản 

phẩm văn hóa khác cũng được người dân khai thác để phát triển kinh tế du lịch, 

đó là hệ thống di tích lịch sử văn hóa, là các dịch vụ văn hóa làng nghề… Đối 

với Mông Phụ, những ngôi nhà cổ, đình làng, giếng cổ, cổng làng… cùng với 

các sản phẩm nghề thủ công như tương, kẹo, bánh tẻ, chè lam… là sản phẩm văn 

hóa chủ đạo để phát triển kinh tế du lịch. Những sản phẩm văn hóa này đã góp 

phần làm nên bản sắc, nên thương hiệu của các làng. Người ta tìm đến Bát Tràng 

hay Mông Phụ trước hết là với mong muốn được thấy tận mắt các sản phẩm văn 

hóa này, được trải nghiệm một nghề thủ công đặc sắc hay một không gian sống 

đậm hồn quê. Hàm lượng trí tuệ, xúc cảm kết tinh trong những sản phẩm văn hóa 

này tạo nên giá trị về phương diện kinh tế. Một kỹ thuật làm gốm men lam, men 

rạn, một nét vẽ tài hoa trên bình gốm, một bức chạm tinh tế trong nhà cổ… khiến 

người khác say mê. Từ say mê đến việc sẵn sàng chi trả một khoản tiền nhất định 

để thưởng lãm, để sở hữu các sản phẩm đó là một hành trình tất yếu. Nhưng nếu 
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như sản phẩm văn hóa của Bát Tràng, đặc biệt là sản phẩm gốm là kết quả lao 

động hàng ngày của những người thợ thủ công thì sản phẩm văn hóa tiêu biểu 

của Mông Phụ chính là những ngôi nhà cổ, là cảnh quan của làng – những sản 

phẩm văn hóa được tạo dựng trong quá khứ. Hàng ngày, người thợ thủ công Bát 

Tràng quyết định cho ra sản phẩm gốm như thế nào để có chỗ đứng trên thị 

trường còn đối với Mông Phụ, chính sản phẩm nhà cổ, làng cổ lại chi phối đến 

cách thức làm kinh tế của nhiều hộ gia đình ở nơi đây. Người ta biết đến, tìm đến 

Mông Phụ là để tận mắt thưởng lãm những ngôi nhà cổ và một không gian văn 

hóa thuần Việt. Sản phẩm văn hóa làng cổ, nhà cổ chính là “điểm sáng” trong 

nguồn lực văn hóa của làng Mông Phụ. 

Con người, quan hệ xã hội và các sản phẩm văn hóa, đó chính là những 

yếu tố tạo nên nguồn lực văn hóa. Đối với cả 2 trường hợp làng Bát Tràng và 

làng Mông Phụ, nguồn lực văn hóa đều có vai trò quan trọng trong việc phát 

triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người dân. Nguồn lực 

văn hóa là nhân tố rất quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định trong việc 

hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế mang tính tổng thể và cho từng hộ gia 

đình ở đây. Đối với làng Bát Tràng, điều này thể hiện rất rõ. Bao nhiêu đời nay, 

người dân làng Bát Tràng mưu sinh bằng nghề làm gốm, sống và làm giàu bằng 

nghề gốm. Hiện nay, nghề gốm truyền thống vẫn tiếp tục mang lại nguồn thu 

nhập chính cho dân làng, nhưng bên cạnh đó, nghề gốm cũng mở ra những 

hướng đi mới, hứa hẹn tiềm năng, đó là phát triển kinh tế du lịch làng nghề. Đối 

với làng Mông Phụ, nguồn lực văn hóa cũng hứa hẹn những tiềm năng phát triển 

kinh tế du lịch. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển du lịch làng cổ Mông 

Phụ được xem như là giải pháp để phát triển kinh tế nơi đây. Tuy nhiên, khai 

thác như thế nào nguồn lực văn hóa làng cổ để phát triển kinh tế du lịch lại là câu 

chuyện cần được cân nhắc kỹ lưỡng. 

Các yếu tố con người, quan hệ văn hóa- xã hội, sản phẩm văn hóa có tính 

độc lập tương đối, nhưng xét một cách tổng thể, các yếu tố này có mối quan hệ 
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chặt chẽ, ràng buộc, chi phối lẫn nhau. Sản phẩm văn hóa là kết tinh của quá 

trình sản xuất vật chất, tinh thần của con người. Đến lượt nó, sản phẩm văn hóa 

như là tấm gương phản ánh trình độ, năng lực thẩm mỹ, năng lực sáng tạo, tư 

duy, xúc cảm, tay nghề … của người sáng tạo ra nó. Vì thế, khi nói đến sản 

phẩm văn hóa, không thể không đề cập đến chủ thể sáng tạo ra các sản phẩm này 

và ngược lại. Còn các quan hệ văn hóa - xã hội là kết quả liên kết giữa các chủ 

thể văn hóa. Đó có thể là sự liên kết theo nguyên tắc cùng huyết thống, cùng nơi 

cư trú hoặc cùng lợi ích. Nhưng dù liên kết theo nguyên tắc nào đi nữa thì nó 

cũng  phản ánh sự chia sẻ thông tin, đồng cảm và hợp tác giữa các chủ thể văn 

hóa. Chính vì vậy, sự tách bạch giữa các yếu tố của nguồn lực văn hóa chỉ mang 

tính tương đối. 

Như vậy, đối với cả hai làng Bát Tràng và Mông Phụ, ở những mức độ 

khác nhau, nguồn lực văn hóa có một vai trò tích cực trong phát triển kinh tế. 

Thứ nhất, nguồn lực văn hóa trở thành nguồn vốn xã hội tạo ra sản phẩm kinh tế, 

sản phẩm hàng hóa của người dân ở đây; Thứ hai, nguồn lực văn hóa góp phần 

tích cực trong việc hoạch định các chiến lược, xây dựng các kế hoạch phát triển; 

Thứ ba, nguồn lực văn hóa góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng 

tỷ trọng kinh tế dịch vụ; Thứ tư, nguồn lực văn hóa nâng cao mức sống của 

người dân. 

Tiểu kết 

Trong Chương 2, Luận án đã nghiên cứu thực trạng vai trò của các nguồn 

lực văn hoá đối với sự phát triển kinh tế của hai làng: làng Bát Tràng huyện Gia 

Lâm và làng Mông Phụ thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nội dung nghiên cứu chủ yếu 

được giới hạn: đối với làng Bát Tràng đó là nguồn lực văn hoá làng nghề và đối 

với làng Mông phụ đó là nguồn lực văn hoá làng cổ. Vai trò của các nguồn lực 

văn hoá đối với phát triển kinh tế của hai làng được tiếp cận: đối với phát triển 

kinh tế thủ công nghiệp; kinh tế du lịch và dịch vụ; kinh tế công, nông nghiệp và 

kinh tế dịch vụ.  
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Qua khảo sát thực trạng, NCS cũng nhận thấy có sự khác nhau nhất định 

trong tác động của các nguồn lực văn hoá đối với phát triển kinh tế của hai làng. Sự 

khác nhau này trước hết bởi giá trị và sự tác động của các nguồn lực văn hoá và đặc 

trưng văn hoá truyền thống của các làng. Đối với làng nghề Bát Tràng, các sản 

phẩm gốm truyền thống đã phát triển với nhiều mẫu mã, phong phú, đa dạng đưa lại 

nhiều giá trị. Sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng hiện không chỉ tôn vinh làng nghề 

chỉ trong một món quà lưu niệm, mà mặt hàng gốm truyền thống đã được thừa nhận 

như một niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời đem lại thu nhập cho cộng đồng 

địa phương. Đối với làng Mông Phụ, hệ thống sản phẩm văn hoá từ di tích lịch sử 

văn hoá, di sản văn hoá phi vật thể cũng là sự hội đủ các giá trị văn hoá của làng cổ 

Việt Nam. Tuy vậy, việc khai thác nguồn lực văn hoá này đối với phát triển kinh tế 

vẫn còn hạn chế so với làng Bát Tràng. 

Việc khai thác nguồn lực các sản phẩm văn hoá để phát triển kinh tế qua 

khảo sát trên đây, cho thấy vai trò quan trọng của nguồn lực này trong tạo ra giá 

trị kinh tế ở nhiều phương diện. Tuy nhiên việc khai thác hiệu quả các nguồn lực 

đó cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết cả về lý luận và thực tiễn, 

nhất là đối với thủ đô Hà Nội. Vấn đề này sẽ được nghiên cứu tiếp ở chương sau 

của Luận án.  
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Chương 3 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY  

CÁC NGUỒN LỰC VĂN HOÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

CỦA LÀNG BÁT TRÀNG VÀ LÀNG MÔNG PHỤ HIỆN NAY 
 

3.1. Vai trò của nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở Hà Nội 

Từ nghiên cứu vai trò nguồn lực văn hóa của hai làng Bát Tràng, huyện 

Gia Lâm và làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây luận án đề cập đến vai trò nguồn lực 

văn hóa với sự phát triển kinh tế của Hà Nội theo lý thuyết “điểm sáng” có thể 

thấy rằng:  

Nói tới Hà Nội, người ta nghĩ ngay tới một Thủ đô văn hiến, là trung tâm 

chính trị, trung tâm văn hóa của cả nước. Những truyền thống, giá trị văn hóa Hà 

Nội được kết tinh trong nếp sống, nếp nghĩ, cách ứng xử của người Hà Nội, 

trong các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Thủ đô. Những truyền thống, 

những giá trị văn hóa đó không chỉ do lớp lớp các thế hệ người Hà Nội tạo nên, 

mà nó là sự kết tinh tinh hoa của cả nước. Tất cả đã làm nên một nguồn lực văn 

hóa quý giá của Hà Nội. Chính vì vậy, hơn bất cứ địa phương nào trong cả nước, 

có thể nói, Hà Nội có một nguồn lực văn hóa phong phú, dồi dào bậc nhất. Trong 

quá trình phát triển, để tạo ra sức bật hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, các 

địa phương luôn chú trọng đến việc phát huy lợi thế so sánh. Với các địa phương 

khác, đó có thể là những ưu thế về địa lý, về các nguồn lực tự nhiên, … còn đối 

với Hà Nội, một trong những nguồn lực mang tính ưu thế đó chính là văn hóa. 

Để phát triển kinh tế Hà Nội hiện nay, việc khai thác, phát huy tất cả các nguồn 

lực là cần thiết, trong đó, cần đặc biệt chú ý đến nguồn lực văn hóa, vì đây là thế 

mạnh, là điểm sáng trong các nguồn lực của Hà Nội. 

Với hơn 1000 năm lịch sử, Thủ đô Hà Nội hiện đang sở hữu một nguồn lực 

văn hóa vô cùng phong phú. Người Hà Nội xưa nổi tiếng hào hoa, tinh tế; người Hà 

Nội nay cơ bản văn minh, thanh lịch. Những truyền thống yêu nước, nhân văn, hiếu 

học, khéo tay hay nghề, sáng tạo, nhạy bén trong kinh doanh … vẫn được các thế hệ 
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người Hà Nội duy trì. Bên cạnh những tỷ phú đô la, những nhà phát minh sáng chế 

vẫn còn những người Hà Nội tỉ mỉ giữ gìn công thức nấu ăn, giữ gìn từng đường 

kim mũi chỉ.  Bên cạnh một Hà Nội hiện đại để hội nhập với thế giới, vẫn còn một 

Hà Nội 36 phố phường, một Hà Nội có trên 1.200 làng nghề. Bên cạnh một Hà Nội 

hiện đại với những tòa cao ốc chọc trời vẫn còn một Hà Nội rêu phong cổ kính... 

Những ngôi làng cổ với đình, đền, chùa, miếu mạo, những lễ hội, những phong tục, 

tập quán, những sản phẩm làng nghề… là tài sản của Hà Nội, là tiền đề, là động lực 

để Hà Nội phát triển kinh tế. 

Trước hết, yếu tố quan trọng hàng đầu của nguồn lực văn hóa Thủ đô 

cũng chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển kinh tế Hà Nội là yếu tố con 

người. Hà Nội là nơi tập trung các trường Đại học, các cơ quan nghiên cứu với 

một đội ngũ trí thức hùng hậu. Điều này có nghĩa là Hà Nội đang sở hữu một 

nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây thực sự là một lợi thế của Thủ đô. Đặc biệt 

trong bối cảnh nền kinh tế tri thức đang được xác định là động lực chính của 

tăng trưởng, của quá trình tạo ra việc làm và của cải. Các truyền thống, các đức 

tính, phẩm chất của người Hà Nội rất cần thiết cho công cuộc phát triển kinh tế 

Thủ đô ngày hôm nay. Như đã nói ở trên, suy cho cùng, trong các nguồn lực, thì 

nguồn lực con người vẫn là quan trọng nhất. Chính vì vậy, để phát triển kinh tế 

Thủ đô theo hướng bền vững, cần khai thác tốt yếu tố con người, phát huy được 

những đức tính, phẩm chất của người Hà Nội như năng động, sáng tạo, nhạy bén, 

văn minh … Con người là động lực trực tiếp cho sự phát triển kinh tế Hà Nội. 

Việc phát triển kinh tế phải bắt đầu từ con người, cụ thể từ tư duy của con người, 

từ trí tuệ và cảm xúc của con người và đích hướng đến của phát triển kinh tế 

cũng là con người, là cải thiện mức sống và nâng cao chất lượng sống, vì hạnh 

phúc của con người. 

Trong quá trình lao động, sản xuất, sáng tạo… người Hà Nội đã tạo dựng 

nên các mối quan hệ cộng đồng đa dạng với những mức độ gắn bó khác nhau. Xét 

về phương diện xã hội, những mối quan hệ này nếu được xây dựng trên sự chia sẻ 
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các giá trị thì sẽ tạo nên sự gắn kết, sự đồng thuận, rộng hơn là sự cố kết cộng đồng. 

Sự cố kết cộng đồng là sợi dây gắn kết các cá nhân rời rạc lại với nhau. Điều này là 

cơ sở để tạo nên môi trường xã hội nhân văn, môi trường văn hóa lành mạnh, ở đó, 

các cá nhân chia sẻ với nhau về các giá trị sống, trong đó có cả giá trị lợi ích. Xét về 

phương diện kinh tế, môi trường xã hội ổn định, môi trường văn hóa lành mạnh là 

điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế.  

Đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của các thế hệ đã tạo nên những sản phẩm 

văn hóa đặc sắc cho Hà Nội. Đó là kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 

độc đáo. Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có trên 5000 di  tích lịch sử - văn hóa, 

trong đó có trên 2000 di tích đã được xếp hạng. Hà Nội cũng là địa phương có số 

di sản văn hóa thế giới, di sản quốc gia đặc biệt nhiều nhất trong cả nước. Bên 

cạnh các di tích, Hà Nội còn là nơi diễn ra hàng trăm lễ hội mỗi năm cùng biết 

bao phong tục, tập quán, bí quyết nghề thủ công… Cảnh quan văn hóa cùng các 

sản phẩm văn hóa vật chất và tinh thần đặc sắc của Hà Nội là nguồn lực quan 

trọng, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế Hà Nội hiện nay. Hiện nay, 

thế mạnh của du lịch Thủ đô chính là dựa vào việc khai thác nguồn lực văn hóa. 

Truyền thống văn hóa, các di sản văn hóa, cảnh quan văn hóa… chính là điểm 

thu hút du khách du lịch đến với Thủ đô. Hà Nội cũng đang từng bước phát triển 

kinh tế du lịch dựa trên việc khai thác các sản phẩm du lịch gắn với tham quan, 

khám phá văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Cùng với việc đóng góp vào phát triển 

kinh tế du lịch, các làng nghề cũng góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế 

Thủ đô.  Năm 2009, giá trị sản xuất của các làng nghề Hà Nội đã đạt khoảng 

7000 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp toàn Thành phố. Năm 2016, giá trị sản xuất làng nghề Hà Nội đạt 

trên 7.650 tỷ đồng [150]. Gần 100 làng nghề Hà Nội đạt doanh số 10 – 20 tỷ 

đồng/năm. Đặc biệt có những làng nghề như gốm Bát Tràng, dệt kim La Phù, 

mộc Chàng Sơn… đạt doanh thu vài trăm tỷ đồng/năm.  

Nguồn lực văn hóa Hà Nội không chỉ đóng góp gián tiếp, trực tiếp cho sự 

phát triển kinh tế Thủ đô mà nó còn có vai trò gắn kết các nguồn lực kinh tế, 
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chính trị, xã hội với nhau. Với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực 

văn hóa hiện diện và thẩm thấu vào các các nguồn lực khác, là chất keo/là sợi 

dây gắn kết các nguồn khác. Văn hóa chi phối tới tư duy phát triển kinh tế, phát 

triển chính trị, phát triển xã hội; có tác động không nhỏ trong việc lựa chọn các 

mô hình, các thể chế kinh tế, chính trị, xã hội;  gắn mục tiêu phát triển kinh tế, 

chính trị, xã hội với mục tiêu phát triển con người. Như vậy, văn hóa vừa là nền 

tảng tinh thần nhưng đồng thời cũng là mục tiêu của các quá trình phát triển kinh 

tế, chính trị, xã hội. Phát triển kinh tế Hà Nội, suy cho đến cùng, cũng chính là 

nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô, xây dựng một Thủ đô văn 

minh, giàu đẹp. 

Từ việc nghiên cứu trường hợp tác động của các nguồn lực văn hoá đến 

sự phát triển kinh tế của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ trên đây, cho thấy 

việc khai thác, phát huy các nguồn lực văn hoá để phát triển kinh tế Thủ đô Hà 

Nội hiện nay là vấn đề có ý nghĩa to lớn. Muốn vậy cần phải thực hiện các vấn 

đề sau: 

Một là: Cần nhận thức được những vấn đề đặt ra trong việc phát huy 

nguồn lực văn hóa đối với phát triển kinh tế hiện nay ở làng Bát Tràng và làng 

Mông Phụ. 

 Hai là: Bàn luận về các vấn đề cần giải quyết nhằm khai thác hiệu quả 

các nguồn lực văn hoá đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của Hà Nội. 

Thăng Long - Hà Nội nơi hội tụ văn hoá, kết tinh toả sáng văn minh Việt 

Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Đó là tiềm năng văn hóa quan trọng để phát 

triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Đặc biệt là các 

nguồn lực về con người, nguồn lực các quan hệ xã hội - văn hóa, nguồn lực văn 

hoá vật thể hóa mà các công trình nghiên cứu về văn hóa Thăng Long - Hà Nội 

đã đề cập đến. Trong chương 3 Luận án chỉ đề cập đến vấn đề đặt ra đối với việc 

phát huy vai trò của nguồn  lực văn hóa của hai làng Bát Tràng và Mông Phụ là 

“điểm sáng” để có thể tham chiếu vào các làng xã của Thành phố Hà Nội hiện 
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nay. Bởi đặc điểm của thành phố Hà Nội sau ngày 1 tháng 8 năm 2008 (với việc 

hợp nhất tỉnh Hà Tây) vùng nông thôn rộng gấp 33 lần vùng nội đô. Một bộ phận 

quan trọng nguồn lực văn hóa của Hà Nội hiện nay là nguồn lực văn hóa tiềm ẩn 

trong nông thôn - nông dân - nông nghiệp và trong các làng nghề của Hà Nội. 

3.2. Những vấn đề đặt ra: bất cập và mâu thuẫn  

Qua khảo sát hai làng Bát Tràng và Mông Phụ của Hà Nội, Luận án đưa 

ra nhận xét khái quát về những bất cập và mâu thuẫn đặt ra trong việc khai thác 

các nguồn lực văn hóa vào phát triển kinh tế của Hà Nội.  

3.2.1. Những bất cập trong việc khai thác nguồn lực văn hoá  

Thứ nhất, nhận thức về vai trò nguồn lực văn hóa đối với sự phát triển 

kinh tế chưa thật đầy đủ 

Từ góc độ lý luận, vai trò của nguồn lực văn hóa đã được các nhà nghiên cứu 

trong và ngoài nước khẳng định. Trong thực tế, rất nhiều quốc gia đã khai thác, phát 

huy tốt vai trò của nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển nói chung  trong đó có phát 

triển kinh tế. Đối với trường hợp cụ thể của hai làng Bát Tràng và Mông Phụ, qua 

quá trình khảo sát thông qua bảng hỏi và phỏng vấn sâu với các đối tượng là cán bộ 

xã và người dân, NCS nhận thấy nhận thức về vai trò của nguồn lực văn hóa còn 

chưa đầy đủ, chưa đồng đều. Một số ý kiến thì cho rằng nguồn lực văn hóa chỉ đơn 

thuần là những di tích lịch văn hóa, và những di tích lịch sử văn hóa này có ý nghĩa 

về phương diện tinh thần. Một số ý kiến thì cho rằng có thể khai thác nguồn lực văn 

hóa phục vụ phát triển kinh tế nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Một số ý 

kiến thì đánh giá cao vai trò của nguồn lực văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, 

thậm chí cho rằng nguồn lực văn hóa góp phần điều tiết sự phát triển kinh tế theo 

hướng bền vững. Thuật ngữ “nguồn lực văn hóa” còn khá mới mẻ, lạ lẫm với người 

dân. Nhưng khi NCS trao đổi về những yếu tố cụ thể cấu thành nguồn lực văn hóa 

thì đa số những người được phỏng vấn sâu nhận thức rõ ràng hơn. Xuất phát từ hạn 

chế trong nhận thức về vai trò của nguồn lực văn hóa nên việc khai thác nguồn lực 

văn hóa để phát triển kinh tế chưa có những kế hoạch dài hơi và sự hiệu quả.  
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Cả hai làng Bát Tràng và Mông Phụ đều có nguồn lực văn hóa dồi dào, 

nhưng việc khai thác nguồn lực văn hóa đó để phát triển kinh tế thì ở mỗi làng có 

những hướng đi và kết quả khác nhau. Ở làng Bát Tràng, các yếu tố con người, 

quan hệ xã hội - văn hóa, sản phẩm văn hóa nhìn chung được khai thác đồng đều 

và có hiệu quả. Ở Mông Phụ, đối với nguồn lực văn hóa mới chỉ chú trọng vào 

cảnh quan, kiến trúc, nhà cổ và một vài sản phẩm nghề nông nghiệp truyền thống 

và cũng chỉ dừng lại ở một số hộ gia đình. Chính vì vậy, xét về hiệu quả kinh tế 

từ việc khai thác nguồn lực văn hóa thì Bát Tràng gặt hái được nhiều thành công 

hơn. Trong các lần khảo sát thực địa, NCS nhận thấy nhân tố con người là yếu tố 

mang tính quyết định. Người Bát Tràng với tư duy năng động, nhạy bén, linh 

hoạt, sáng tạo nên các sản phẩm của họ làm ra rất đa dạng, phong phú, đáp ứng 

nhu cầu của thị trường. Tư duy sáng tạo không ngừng khiến cho người Bát Tràng 

không bằng lòng với những gì mình đã có. Sản phầm nghề gốm mang lại hiệu 

quả kinh tế cao, nhưng khi thấy tiềm năng to lớn của dịch vụ du lịch của làng, 

người Bát Tràng chuyển hướng, bắt tay vào khai thác ngay. Trong khi đó, ở 

Mông Phụ, người dân chủ yếu vẫn trông chờ vào những Dự án từ phía chính 

quyền và các tổ chức. Một số hộ tư duy linh hoạt hơn đã biết khai thác nguồn lực 

văn hóa của gia đình, của làng để phát triển kinh tế du lịch, tuy nhiên, con số này 

ở Mông Phụ như đã nói ở trên, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng tham gia những 

lớp học, lớp tập huấn về nghề thủ công, về kỹ năng phát triển du lịch… do chính 

quyền và các tổ chức phối hợp thực hiện nhằm giúp người dân tăng thu nhập, cải 

thiện điều kiện sống nhưng rút cuộc chỉ có một hai người/hộ gia đình là thực 

hiện, áp dụng còn lại đa phần đều bỏ cuộc hoặc e ngại không thực hiện. Trường 

hợp gia đình ông Cường trong làng có nghề nấu rượu ngon. Tổ chức JICA đã 

tiến hành kiểm định chất lượng và mong muốn giúp đỡ phát triển kinh tế hộ gia 

đình này bằng cách xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Tổ chức 

này hỗ trợ, tư vấn cho gia đình về cách thức làm. Họ thiết kế bao bì mẫu mã và 

yêu cầu gia đình bỏ ra một số tiền nhất định để in bao bì nhưng sau nhiều đắn đo, 

gia đình lo ngại và bỏ cuộc.  
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Bản thân người dân Mông Phụ khi được đề nghị đánh giá về tình trạng 

hoạt động kinh tế du lịch, dịch vụ của hộ gia đình hiện nay thì cũng chỉ có 4% 

cho rằng ở mức tốt, 5% cho rằng ở mức khá, tổng cộng những đánh giá ở mức 

tốt và khá chưa tới 10%. Còn lại, 14% số người được hỏi cho là không được tốt 

và 77% đánh giá tình trạng hoạt động kinh tế du lịch/dịch vụ của các hộ gia đình 

ở Mông Phụ hiện đang rất khó khăn. 

4%

5%
14%

77%

Đánh giá tình trạng hoạt động kinh tế du lịch/dịch vụ
của hộ gia đình hiện nay

rất tốt

khá

không được tốt

khó khăn

(Nguồn: số liệu điều tra của NCS năm 2015) 

Người dân Mông Phụ vẫn chủ yếu chung thủy với nghề nông và mong 

muốn con em học hành thoát li để thay đổi cuộc sống. Trong quá trình phỏng 

vấn sâu người dân Mông Phụ, chúng tôi nhận thấy “dĩ nông vi bản” là cụm từ 

được các cụ, các bác nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tinh thần trọng nông vẫn còn 

khá bền chặt trong suy nghĩ của người dân Mông Phụ. Mặc dù chính họ cũng 

nhận thấy rằng nghề nông như hiện thời không thể làm giàu được. Tâm lý thụ 

động, trông chờ và ngại thay đổi, sợ thất bại đã khiến cho nhiều hộ dân cam chịu 

cảnh nghèo khó. Theo số liệu do cán bộ thôn Mông Phụ cung cấp, hiện ở Mông 

Phụ còn 56/440 hộ nghèo, tương đương 12%. Đây là một tỷ lệ khá cao nếu so 

sánh với tỷ lệ hộ nghèo của cả nước năm 2015 là dưới 5%, của Hà Nội là 1,5%. 

Vấn đề đặt ra là có nguồn lực văn hóa nhưng khai thác như thế nào để phát triển 

kinh tế một cách hiệu quả hiện vẫn là bài toán khó không chỉ đối với làng Mông 

Phụ mà còn đối với nhiều địa phương khác. 



120 

Thứ hai, về không gian cho sự phát huy nguồn lực văn hóa bị hạn chế  

Bát Tràng và Mông Phụ là những làng cổ của Hà Nội có nhiều tiềm năng 

để phát triển những ngành kinh tế, cụ thể là ngành thủ công nghiệp du lịch, dịch 

vụ. Song, do không gian vốn có, hai làng đều gặp những lúng túng trong phân bổ 

không gian hợp lý để phát triển du lịch, dịch vụ.  

Làng Bát Tràng và Mông Phụ đều hình thành thói quen bố trí không gian 

sinh hoạt và sản xuất theo lối truyền thống cố định. Do đó, việc phát triển du lịch 

theo hướng sinh thái, gắn với những giá trị truyền thống của hai làng gặp nhiều 

khó khăn khi đưa vào cách thức làm việc mới, không gian truyền thống bị xáo 

trộn. Đơn cử như việc phát triển du lịch gắn với tìm hiểu phương thức sản xuất 

gốm sứ của làng Bát Tràng. Hiện nay, Bát Tràng chưa hình thành nơi sản xuất 

riêng dành cho khách tham quan, nên du khách gặp rất nhiều khó khăn khi buộc 

phải vào từng lò gốm, nghiên cứu từng công đoạn ở những khu vực khác nhau 

với thời gian khác nhau (phù hợp với công đoạn làm gốm của cơ sở sản suất). Do 

đó, khách tham quan đến thăm cơ sở sản xuất đều thấy tình trạng các công đoạn 

luôn dở dang, khách không tưởng tượng được quá trình sản xuất như thế nào. 

Với làng cổ Mông Phụ thì có nhiều vấn đề cần quan tâm hơn. Đến nay, du 

khách đến Mông Phụ nói riêng và các làng cổ ở xã Đường Lâm nói chung chủ 

yếu là đi bộ để ngắm cảnh, khi mệt không biết dừng chân ở đâu (ngoại trừ các 

nhóm khách đã đặt trước được dịch vụ). Mặt khác, tuy vẫn ý thức về những giá 

trị truyền thống mà mình đang lưu giữ, nhưng người dân Mông Phụ hiện nay 

đang có nhiều băn khoăn về cuộc sống hiện tại cũng như tình thế mới của mình. 

Đối với các gia đình đông con nhiều cháu thì không gian nhà cổ trở nên chật hẹp, 

không tiện nghi. Nhưng họ không được phép tự ý sửa chữa. Chính vì vậy, một số 

hộ gia đình bức xúc với danh hiệu nhà cổ. Vì danh hiệu nhà cổ đối với họ không 

mang lại những lợi ích trước mắt mà trái lại, lại gây ra những trở ngại, những bất 

tiện. Khi được hỏi là người dân làng Mông Phụ có nhu cầu xây nhà mới không 

ông Hà Huy Mão, bí thư chi bộ thôn trả lời: “Nhiều gia đình ở Mông Phụ con 
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cháu đi làm ở Hà Nội cũng có điều kiện kinh tế. Nếu không vì danh hiệu làng cổ 

bó buộc thì làng Mông Phụ đã khác rồi. Nhiều nhà đủ sức xây nhà lầu, mua xe 

hơi.” Những năm gần đây, đời sống của người dân Mông Phụ trở nên khá giả 

hơn nên việc xây nhà cao tầng, bê-tông hóa đang diễn ra. Điều đó khiến cho ngôi 

làng cổ hàng trăm năm tuổi đang bị hiện đại hóa.  

Cùng với vấn đề trên, người dân Mông Phụ hiện nay đang chịu nhiều “bó 

buộc” trong đời sống sinh hoạt thường nhật bởi những quy định trong việc bảo 

tồn “làng cổ”. Khi làng được công nhận là di sản cấp quốc gia, theo điều 32 của 

Luật Di sản, ngôi làng này thuộc diện “Bảo tồn nguyên trạng”. Họ thực sự đang 

rất cần được hướng dẫn và tháo gỡ trong quy chế quản lý làng cổ để vừa  đảm 

bảo được “hồn cốt” của ngôi làng, vừa hài hòa với nhịp phát triển của thực tế xã 

hội, nhất là đối với một ngôi làng không cách xa trung tâm Thủ đô. 

Do đó, dù các hình thức kinh tế mới dựa trên những giá trị truyền thống 

của hai làng đã ra đời nhưng chưa phát triển. Vì vậy, nó chưa phát huy được hết 

nguồn lực văn hóa của làng cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ ba, về nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 

Đặc điểm nổi bật tại làng nghề, làng cổ là nguồn lao động dồi dào, có đội 

ngũ nghệ nhân, thợ giỏi được hình thành, kế tiếp từ đời này qua đời khác với kỹ 

thuật truyền thống và kinh nghiệm lâu đời. Điều đó đã tạo nên chất lượng và nét 

độc đáo của sản phẩm làng nghề. Tuy nhiên, để nâng cao trình độ của người lao 

động, để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, người lao động cần được đào tạo 

bài bản, chuyên nghiệp.  

Mặt khác, hiện nay các làng đều thiếu nhân lực quản lý và lao động kỹ 

thuật. Trình độ quản lý của các chủ cơ sở nói chung còn yếu, chưa qua đào tạo 

nên hầu như chỉ giỏi chuyên môn mà thiếu kỹ năng quản lý. Các chủ cơ sở đều 

quản lý dựa trên cảm tính và kinh nghiệm thu được trong thực tiễn. Do đó, việc 

quản lý cơ sở chưa đạt hiệu quả như mong muốn trong khi công sức phải bỏ ra 

lại quá nhiều. Bên cạnh đó, với việc áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, 

làng nghề lại còn gặp phải khó khăn khi thiếu lao động có trình độ kỹ thuật. 
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Ngoài ra, với những ngành nghề mới phát triển thì nguồn nhân lực đang 

rất thiếu. Để lý giải cho việc ngành du lịch đã hình thành ở làng Mông Phụ 

nhưng chưa phát triển đúng tầm, các cụ già trong làng cho rằng người dân nơi 

đây chủ yếu vẫn làm nông nghiệp nên chưa biết “làm” du lịch. Hơn nữa, người 

làm du lịch cần được hướng dẫn, đào tạo, không thể làm qua loa, nhất là với một 

làng cổ. Phát triển dịch vụ, du lịch là cần thiết nhưng sao cho đáp ứng được nhu 

cầu của du khách mà không phá vỡ không gian làng cổ thì người dân còn nhiều 

lúng túng. 

Đối với ngành du lịch, có một số công việc mà người lao động địa phương 

có thể đảm trách như: hướng dẫn và thuyết minh tại điểm tham quan, đón tiếp và 

phục vụ các dịch vụ ăn uống, lưu trú, biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng… Những công việc này đều đòi hỏi người làm du lịch phải có kinh 

nghiệm, hiểu biết về công việc và phải được đào tạo.  

Vì vậy, khi triển khai các hoạt động du lịch, việc đào tạo nghề cho người 

lao động ở đây sẽ là một đòi hỏi cấp bách, khi trên thực tế dịch vụ du lịch đôi khi 

chỉ được triển khai như một nghề phụ. Với một số khu vực chuyển đổi sang kinh 

doanh du lịch, liệu người dân có được nhận vào làm trong các dự án phát triển du 

lịch như cam kết hay không? Đây cũng là những vấn đề cần phải được tính toán 

đầy đủ khi phát triển ngành du lịch ở địa phương. 

Thứ tư, về biến đổi văn hóa và ô nhiễm môi trường 

Đó là những mặt tiêu cực trong sự biến đổi văn hoá của địa phương. 

Cùng với sự xuất hiện các ngành nghề mới là sự mở rộng giao lưu văn hóa với 

các vùng miền khác trong và ngoài nước. Theo đó, những biến đổi trong văn 

hóa bản địa diễn ra với yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen. Các tệ nạn xã hội 

xuất hiện, dễ thấy nhất là nạn cờ bạc diễn ra trong các năm gần đây. Các trò 

cờ bạc đã núp bóng dưới các trò vui chơi có thưởng, theo đó là sự phát sinh 

các tệ nạn khác như trộm cắp, cướp giật, móc túi, thậm chí bạo lực... 

UBND thị xã Sơn Tây đã ban hành các quy định về việc cải tạo và sử 

dụng các loại vật liệu xây dựng truyền thống gần gũi với kiến trúc cũ của làng là 
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đá ong, gạch, ngói mũi hài, ngói vẩy, gạch Bát Tràng và gạch Giếng Đáy, rơm 

rạ, tre gỗ… Nhưng trong quá trình thực hiện, các quy định này chưa được giữ 

đúng. Chẳng hạn, địa phương đã làm đường bê tông từ đình Mông Phụ đến chùa 

Mía và đang tiếp tục đổ bê tông những con đường trong làng, đang “bê tông 

hóa” đường đi, lối lại của làng cổ. Các nhà cao tầng đang mọc lên phá vỡ cảnh 

quan của làng và “phố thị hóa” ngôi làng. 

Khoảng mười năm trước đây, khi tới Bát Tràng, khách du lịch phải trang 

bị khẩu trang kín mít, tránh khí thải độc hại từ các lò nung sử dụng than. Với trên 

1000 lò hộp đốt than, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 800 tấn than, thải vào môi 

trường các loại khí độc hại: CO2, SO2, H2S, chất thải rắn ... đe dọa nghiêm 

trọng tới sức khỏe và môi trường. Hiện nay, khi bước chân tới làng gốm, không 

khí có vẻ đã khác biệt so với hơn chục năm về trước. Đó là nhờ dự án nâng cao 

hiệu quả sự dụng năng lượng của Quỹ môi trường Việt Nam của UNDP là đầu tư 

các lò ga để nung gốm. Lò nung gốm bằng ga giảm được 50 - 60% khói bụi và 

CO2, tiết kiệm được 30% chi phí so với lò đốt bằng than. Đó thực sự là bước 

chuyển mình đáng kể trong việc vừa phát triển kinh tế, bảo tồn giá trị văn hóa và 

bảo vệ môi trường của chính quyền cũng như người dân Bát Tràng.  

Tuy nhiên, do giá thành cho một lò nung công nghệ mới là khá cao từ vài 

trăm triệu đến hàng tỷ đồng nên  một số hộ gia đình vẫn “trung thành” với công 

nghệ cũ, sản lượng thấp và độc hại. Vì vậy, đi vào trong các ngõ xóm của Bát 

Tràng, vẫn bắt gặp những “bánh than” trên tường sẵn sàng cho mẻ gốm mới. Theo 

số liệu chúng tôi thu thập được, còn khoảng 10% số hộ ở Bát Tràng vẫn sử dụng lò 

nung kiểu cũ. Khí thải CO2 và khói bụi do đó vẫn đe dọa đến sức khỏe người dân 

và môi trường nơi đây. 

Như vậy, mặc dù đã áp dụng công nghệ mới nhưng đó đây vẫn còn những 

khói bụi đất nung, bụi gốm, bụi xe chở vật liệu. Trung bình mỗi lò nung gốm 

bằng than ở Bát Tràng thải ra khoảng 2,5 tấn chất thải rắn cho mỗi mẻ. Cùng với 

đó là phế phẩm, phế liệu đất nung, gốm vỡ, hỏng ... chất đống trên đường. Mỗi 
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khi trời mưa gió con đường vào làng trở nên lầy lội. Chưa kể tiếng ồn đáng kể 

của hàng trăm lượt xe ô tô, công nông chở nguyên vật liệu vào làng mỗi 

ngày. Tiếng ồn và không khí bị ô nhiễm là rõ ràng. Tỷ lệ người dân bị mắc các 

bệnh về mắt và hô hấp trong làng là rất cao. 

Theo ông Đào Xuân Hùng, Chủ tịch xã Bát Tràng, so với trước đây, vấn 

đề môi trường đã được cải thiện rõ rệt. Đó là nhờ các chính sách đầu tư hạ tầng 

của Nhà nước. Từ giao thông, đường sá, thoát nước, chiếu sáng hay cụm làng 

nghề tập trung. Các khâu tập trung nguyên liệu, cung cấp hóa chất được đảm 

bảo. Hiện nay xã vận động nhân dân thu gom rác thải tập trung. Chỉ còn phế thải 

trong sản xuất, chưa có địa điểm tập trung để xử lý. Chính quyền và người dân 

Bát Tràng cũng cố gắng xử lý ở mức tối đa, chứ nếu để triệt để chỉ còn cách 

không sản xuất nữa. 

3.2.2. Các mâu thuẫn trong việc phát huy vai trò của các nguồn lực 

văn hóa 

Thứ nhất, mâu thuẫn về lợi ích trong khai thác các nguồn lực văn hóa Vài 

năm trở lại đây, hoạt động du lịch đã bắt đầu phát triển. Sở văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Nội chính thức thu vé tham quan làng cổ với mức thu đối với người 

lớn là 15.000 đồng. Khách du lịch sau khi mua vé thoải mái đi tham quan làng 

cổ. Tuy nhiên chính bản thân người dân trong làng và những hộ gia đình có nhà 

cổ lại chưa thực sự được hưởng lợi từ việc phát triển du lịch này ngoài sự “bực 

mình” hay “phiền muộn”. Ý kiến của một người dân làng cổ Mông Phụ khi được 

phỏng vấn về vấn đề này thể hiện điều đó: “Sở hứa hẹn sẽ bù đắp cho dân làng 

cổ và cho những hộ gia đình có nhà cổ. Tuy nhiên mức hỗ trợ 400.000 đồng cho 

các hộ có nhà cổ loại 1 được xếp hạng và 200.000 đồng cho các hộ có nhà cổ 

khác không thấm tháp vào đâu so với công sức và thời gian chủ nhà bỏ ra hàng 

ngày. Các hộ dân khác trong làng không có nhà cổ thì đến nay vẫn chưa được 

hưởng lợi gì”. 

[Phỏng vấn một người dân làng cổ, 54 tuổi, 10/2010].  



125 

Việc khai thác giá trị kinh tế từ các nguồn tài nguyên di sản hiện cũng bộc 

lộ nhiều bất cập.  

Có người còn bày tỏ ý kiến phản đối việc chỉ chú tâm vào việc thu tiền từ 

việc bán vé tham quan di tích làng cổ, không có sự hướng dẫn cho khách tham 

quan nhà cổ, tạo sự phản cảm trong giao tiếp. Thêm vào đó, việc đón tiếp phục 

vụ khách đến tham quan nhà cổ còn gây nên sự thiệt thòi về tài chính cho gia 

chủ: “Phải ngồi nhà để tiếp bao nhiêu là khách mỗi ngày chỉ tính riêng tiền củi 

đun nước và tiền lá chè xanh cũng đã thấy khiếp rồi…” 

[Phỏng vấn một chủ nhà cổ ở xóm Giang, 10/2010]. 

Có thể thấy rằng, bên cạnh những hiệu quả tích cực, những tín hiệu vui từ 

việc phát triển nghề mới - dịch vụ, du lịch để từng nước cải thiện và nâng cao mức 

sống của người dân làng. Nếu không có những hỗ trợ kịp thời dù chỉ là hỗ trợ cho 

những khoản chi thiết yếu như củi lửa, chè nước…, không chỉ công tác bảo tồn mà 

ngay cả việc khuyến khích và thu hút người dân tham gia làm du lịch như một 

phương cách mới để giữ hồn cho làng cổ sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Thứ hai, mâu thuẫn giữa bảo tồn di sản với nhu cầu nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người dân. Thực tế cho thấy người dân Mông Phụ - Đường Lâm 

giờ đã khá giả hơn xưa. Nhu cầu về một ngôi nhà khang trang là một điều dễ 

hiểu. Hơn nữa, việc sống trong những ngôi nhà cổ truyền thống quá cũ, chất 

lượng không được bảo đảm, ẩm thấp, bẩn, bụi, mối mọt, bảo trì, tu sửa phải làm 

thường xuyên và hàng năm (do đặc trưng gạch đá ong và cách xây dựng truyền 

thống, sử dụng đất, bùn và tro trấu nên không xây dựng được cao tầng, nhà 

thấp), khiến: “trẻ con nhiều đứa bị cận thị, còn người lớn khi đi ra đi vào cứ 

phải cúi đầu; thậm chí, muốn mua một chiếc xe máy người ta cũng còn phải cân 

nhắc xem sẽ dắt xe vào trong nhà bằng cách nào, bởi bậc cửa của ngôi nhà cổ 

thường cao đến gần nửa mét. Nhiều ngôi nhà có nhiều năm tuổi, gỗ đã mục, 

tường nhà bị bong tróc, xiêu vẹo còn đe dọa đến tính mạng con người” [45]. Do 

đó, nếu không phải những gia đình có điều kiện hoặc nếu không được hưởng lợi 

thì sẽ không ai muốn giữ lại nhà cổ của mình. 
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Đây là vấn đề nổi cộm ở di tích làng cổ Mông Phụ hiện nay. Di tích làng cổ 

ở Mông Phụ là một di tích đặc thù - một “Di tích sống”;  do vậy, công tác bảo tồn 

di tích, đặc biệt làng Mông Phụ là khu vực bảo vệ số 1, theo quy định của Luật Di 

sản văn hóa phải được bảo vệ nguyên trạng là rất khó khăn. Vì vậy, việc giải quyết 

thỏa đáng vấn đề giữa bảo tồn và phát triển luôn luôn là một bài toán khó và mâu 

thuẫn, phải tiếp tục nghiên cứu, tìm lời giải. Hiện nay, người dân đang sinh sống 

trong di tích. Dân số không ngừng gia tăng, cảnh quan làng xóm cũng có sự thay 

đổi. Nhà cổ thì vẫn còn nhưng nhiều ngôi nhà đang trong tình trạng xuống cấp. 

Nhưng theo Luật Di sản, người dân không được tự ý sửa chữa, tôn tạo các ngôi nhà 

cổ, càng không được phép phá dỡ xây mới. Muốn sửa chữa ngôi nhà của mình, 

người dân phải xin phép hàng loạt các cơ quan chức năng. Chính vì những quy định 

này mà người dân gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt. Tháng 4/2013, 78 người 

dân thuộc 60 hộ ở làng cổ xã Đường Lâm đã đồng loạt ký vào lá đơn xin trả lại 

danh hiệu “Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia làng cổ Đường Lâm” gửi 

UBND Thị xã Sơn Tây, UBND TP Hà Nội và Cục Di sản Văn hóa (Bộ 

VH,TT&DL). Nguyên nhân được đưa ra là nhà cửa xuống cấp, không đáp ứng 

được nhu cầu sinh hoạt. Người dân không được tự ý xây dựng, sửa sang, cơi nới 

nhà cửa. Cũng trong lá đơn này, người dân ở Đường Lâm nêu rõ, với việc phát triển 

du lịch tại đây, chỉ có 8 hộ gia đình được đầu tư xây dựng, trong khi khoảng 400 hộ 

gia đình khác không được hỗ trợ gì. Đa số dân làng cảm thấy không được hưởng lợi 

từ di tích. Một số người dân làng Mông Phụ khẳng định nếu không có danh hiệu Di 

tích làng cổ Đường Lâm, họ đã xây nhà cao tầng khang trang, mua ô tô, tận hưởng 

cuộc sống tiện nghi, hiện đại. Trong khi đó, những Dự án khai thác giá trị di tích 

làng cổ Đường Lâm để phát triển kinh tế du lịch mới chỉ bước đầu và cũng chỉ có 

một số gia đình hưởng ứng. Ở Mông Phụ, đếm trên đầu ngón tay những gia đình 

kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch như tham quan nhà cổ, homestay, tổ chức 

ăn uống… Trong khi giá trị di tích làng cổ được công nhận, nhiều chuyên gia trong 

và ngoài nước khẳng định Đường Lâm có tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch 
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nhưng phát triển như thế nào thì cho đến nay vẫn là bài toán khó để có thể hài hòa 

được cả hai mục tiêu: bảo tồn và phát triển. 

Hàng trăm năm tồn tại và phát triển của làng nghề gốm, sứ Bát Tràng đã 

tạo nên một thương hiệu, bản sắc văn hóa độc đáo của Việt Nam. Và cũng chính 

nghề truyền thống này làm cuộc sống người dân nơi đây từng ngày đổi thay, 

mức sống được nâng cao. Vấn đề về vệ sinh môi trường đã và đang được dần cải 

thiện. Tuy nhiên, bài toán phát triển bền vững làng nghề Bát Tràng chỉ thực sự 

được giải quyết khi các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia chuyển đổi 

công nghệ sản xuất. Rất cần một chính sách hợp lý từ Nhà nước cũng như sự vận 

động tích cực từ phía chính quyền sở tại. Có thể là hỗ trợ vay vốn hay một hình 

thức cam kết nào đó nhằm giúp những hộ còn lại chuyển đổi thành công công 

nghệ sản xuất mới. Đồng thời, chính sách tuyên truyền, ý thức người dân để một 

số vấn đề về vệ sinh, khói bụi, tiếng ồn được xử lý triệt để. Có như vậy làng 

nghề Bát Tràng mới đảm bảo được môi trường xanh, sạch. Đó là mấu chốt quan 

trọng cho sự phát triển không những về kinh tế mà còn là bản sắc văn hóa, thu 

hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

Thứ ba, mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa của địa 

phương. Hiện nay công tác quản lý tài nguyên di sản ở các làng còn nhiều bất cập, 

chồng chéo và không thống nhất. Việc quản lý và khai thác di sản chưa tốt là 

nguyên nhân cơ bản khiến việc sử dụng các nguồn lực văn hóa chưa mang lại hiệu 

quả như mong muốn. Các hoạt động chưa tạo nên mối quan hệ nhịp nhàng và đồng 

bộ giữa đầu tư của Nhà nước với việc thu hút các nguồn vốn xã hội hóa cho công 

tác bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa và phát triển kinh tế. 

Là một ngôi làng có kiến trúc đá ong đặc sắc, độc đáo, nhưng trong cơn 

lốc đô thị hóa và nhu cầu dân sinh, phát triển dịch vụ du lịch ở Mông Phụ hiện 

nay đang thực sự đối mặt với nhiều vấn đề bất cập, và ảnh hưởng nhiều đến công 

tác bảo tồn di tích. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sơn Tây xác 

định “lấy du lịch là ngành kinh tế chủ đạo cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế, là 
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nguồn thu chính cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản”. Nhưng đến nay 

chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay với bài toán làm sao để người dân 

thực sự được hưởng lợi từ di sản và có khả năng tôn tạo, giữ gìn nhà cổ. Sự phát 

triển tự phát cũng là nguyên nhân cần phải xem xét. Nhìn tổng thể, các mô hình 

kinh tế của Bát Tràng và Mông Phụ từ xưa đến nay đều mang tính tự phát. 

Bát Tràng là một làng nghề truyền thống nổi tiếng của Hà Nội. Làng nghề 

này có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế của vùng phía Đông Hà Nội. 

Sản phẩm của làng đã có mặt trên khắp thị trường trong nước và rất nhiều nước 

trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Những tinh hoa văn hóa 

của dân tộc đã được những nghệ nhân và thợ thủ công Bát Tràng lưu truyền từ 

đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.  

Tuy nhiên, nghề gốm sứ của làng Bát Tràng đến nay vẫn diễn ra theo 

xu thế tự phát nên phát triển chưa đồng đều, đầu tư kỹ thuật còn ít, mẫu mã 

vẫn còn đơn điệu, sản phẩm chủ yếu là sứ dân dụng, chưa có nhiều mặt hàng 

cao cấp phục vụ người tiêu dùng có thị hiếu cao và hàng xuất khẩu nên chưa 

có thị trường rộng lớn. Đến nay, Bát Tràng vẫn chưa có Trung tâm đào tạo 

nghề, chưa có bảo tàng để trưng bày, lưu giữ những sản phẩm độc đáo, tiêu 

biểu của làng nghề. Cơ sở hạ tầng mặc dù được Thành phố ưu tiên hỗ trợ 

nhưng đến nay cũng đã quá tải so với sự phát triển của làng nghề Bát Tràng. 

Mặt khác, hoạt động du lịch gắn với làng nghề, làng cổ được hình thành 

một cách tự phát, chưa phát triển theo đúng tiềm năng của nó. Có thể kể đến điển 

hình là việc tổ chức các tuyến xe trên phục vụ khách du lịch đi tham quan làng 

nghề, khu chợ và làng cổ ở Bát Tràng hay phát triển ồ ạt các hàng quán, “quầy 

bán hàng lưu niệm” không theo quy hoạch tạo ra vẻ xấu xí, nhếch nhác cho “bộ 

mặt” của các điểm du lịch tại Mông Phụ. 

Mặc dù UBND xã Bát Tràng đã hỗ trợ cho Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp 

khai thác cơ sở vật chất hiện có để tổ chức các dịch vụ, khuyến khích các hộ phát 

triển dịch vụ ăn uống, lưu trú, đưa đón khách, giới thiệu lịch sử làng nghề và các 
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di tích, tham quan quy trình sản xuất, đào tạo hướng dẫn viên. Song, các cơ sở 

làng nghề vẫn còn tập trung vào sản xuất sản phẩm truyền thống, chưa chú trọng 

phát triển các loại hình dịch vụ để thu hút khách du lịch. Do đó, khách đến làng 

nghề chủ yếu vào khu chợ gốm Bát Tràng để xem sản phẩm kết hợp mua sắm.  

Đến làng Mông Phụ, khách tham quan rất khó tìm được nơi nghỉ chân khi 

đi thăm làng, càng khó hơn khi muốn tìm nơi thưởng thức đặc sản nơi đây, ngoại 

trừ một vài quán nước phục vụ một vài món quà quê. Một số hoạt động du lịch 

gắn với sản xuất nông nghiệp cũng được tiến hành rất dè dặt. Vì vậy, hiệu quả 

của hoạt động du lịch gắn với làng chưa cao, chưa là động lực cho sự phát triển 

và tác động hỗ trợ cho nhau. 

Do phát triển một cách tự phát nên cũng không ngạc nhiên khi thấy cơ sở hạ 

tầng của các làng còn kém cả về điện, nước… đến đường giao thông. Nó chưa được 

đáp ứng với nhu cầu phát triển của làng cũng như của những nghề mới.  

Thứ tư, mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển với tình trạng thiếu thông tin 

về thị trường, trình độ khoa học công nghệ hiện đại 

Qua khảo sát thực tế, NCS nhận thấy người dân làng Bát Tràng và 

Mông Phụ hiện nay vẫn còn thiếu thông tin về nhiều mặt, đặc biệt là thông tin 

hai chiều. Người dân Bát Tràng cho rằng họ thiếu thông tin về nhu cầu của thị 

trường. Người dân Bát Tràng đã sản xuất gốm mỹ thuật nhưng mẫu mã vẫn 

còn nghèo, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Hơn nữa, thông tin về 

thị trường tiêu thụ vẫn là một khoảng trống lớn ở Bát Tràng. Thông tin về 

làng (lịch sử hình thành, nét độc đáo, truyền thống, các sản phẩm…) hầu như 

bó hẹp trong vùng, ít lan ra ngoài biên giới quốc gia. Thông tin về nhu cầu 

của thị trường trong và ngoài nước cũng không được cập nhật. Do đó, người 

dân ở đây vẫn tự mầy mò sản xuất những sản phẩm mới mà không biết thị 

trường thế nào. Họ tiếp tục sản xuất những sản phẩm truyền thống cho khách 

hàng truyền thống mà chưa vươn tới những khách hàng tiềm năng. 

Người dân làng cổ Mông Phụ cũng vậy. Họ phát triển du lịch ở làng 

nhưng chỉ mang tính “cung cấp những cái mình có” mà chưa biết đáp ứng những 

cái “du khách cần”. 
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Tình trạng thiếu vốn và hạn chế về trình độ khoa học, công nghệ. Về 

vốn, mặc dù Nhà nước và Thành phố cũng đã có nhiều cơ chế, chính sách 

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ cá thể về vốn để sản suất, kinh doanh. Song 

trên thực tế, các cơ sở kinh tế vẫn rất khó khăn tiếp cận các nguồn vỗn của 

các tổ chức tín dụng.  

Đến nay, các cơ sở sản xuất gốm sứ của Bát Tràng phần lớn sử dụng 

nguồn vốn tự có (chiếm trên 70% số vốn sản xuất) hoặc vay người thân, bạn bè, 

ngân hàng thương mại. Việc tiếp cận nguồn tài trợ của các chương trình quốc gia 

hoặc của các tổ chức quốc tế hầu như không có. Trên thực tế, với tốc độ phát triển 

như hiện nay thì nhu cầu vốn của làng nghề rất lớn nhưng chỉ có khoảng 10% số cơ 

sở có đủ điều kiện để vay được vốn ngân hàng nhà nước. Nguồn vốn vay nghân 

hàng cũng chỉ chiếm khoảng 25% nhu cầu cần có của các cơ sở sản xuất. 

Theo kết quả điều tra của JICA, hiện nay ở các làng nghề nói chung và 

Bát Tràng nói riêng đều có tình trạng chung đó là, nguồn lực về tài chính chủ 

yếu để trả công lao động và mua nguyên vật liệu chứ không đủ để tái đầu tư, 

mua sắm và đổi mới trang thiết bị. Theo điều tra của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, việc chi phí của người làm gốm sứ được phân bổ như sau: 

nguyên vật liệu: 32,1%; điện nước: 6,8%; trang thiết bị: 13,4%; lao động: 35,6%; 

chi phí khác: 12,0% [10]. Vì vậy, hầu hết các chủ cơ sở sản xuất thường không 

đủ vốn để duy trì quy mô sản xuất hiện tại. 

Tình trạng thiếu vốn cũng diễn ra tại làng cổ Mông Phụ khi người dân 

muốn tu tạo lại nhà cổ để phát triển du lịch, hình thành hệ thống dịch vụ, đào tạo 

nguồn nhân lực cho phù hợp với nhu cầu phát triển ngành nghề mới. 

Về trình độ công nghệ, là làng nghề truyền thống sản xuất lâu đời, song 

sản xuất gốm sứ của Bát Tràng vẫn mang tính thủ công và quy mô hộ gia đình. 

Mấy năm gần đây, tuy một số cơ sở sản xuất có tiếp nhận một số công nghệ mới 

vào các khâu chế biến đất, men, khuôn. Nhưng việc áp dụng các công nghệ này 

vẫn còn ít, do đó chất lượng sản phẩm vẫn còn kém. Để nâng cao chất lượng sản 
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phẩm mà vẫn giữ được nét đẹp của gốm sứ Bát Tràng thì việc áp dụng công 

nghệ mới vào sản xuất là không thể thiếu.  

Muốn làm được như vậy, các cơ sở sản xuất cần phải đưa máy móc, trang 

thiết bị tiên tiến vào các khâu chế biến đất, men và các loại hóa chất thay thế cho 

các máy móc, trang thiết bị đã lạc hậu. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguyên liệu đã 

phối liệu cho các hộ, nhóm hộ, các doanh nghiệp để các cơ sở sản xuất tập trung 

vào nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo hình, tráng men, nung đốt sản phẩm. 

Thay thế lò nung than bằng lò đốt bằng điện, khí gas để nâng cao chất lượng sản 

phẩm, giảm bớt ô nhiễm môi trường. 

3.3. Bàn luận về các vấn đề cần giải quyết để phát huy nguồn lực văn 

hóa trong phát triển kinh tế  

Để phát huy các nguồn lực văn hoá trong phát triển kinh tế của Hà Nội 

hiện nay, có nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết. Đó là các vấn đề về nhận thức, 

cơ chế chính sách, mô hình phát triển, đầu tư nguồn lực, giải quyết mối quan hệ 

giữa kinh tế và văn hoá, vấn đề truyền thông... Luận án đề xuất ba nhóm vấn đề 

vừa có tính cấp thiết trước mắt, vừa có tính chiến lược.  

3.3.1. Vấn đề nâng cao nhận thức vai trò của nguồn lực văn hoá trong 

phát triển kinh tế  

Một là, nhận thức văn hoá và phát triển. Văn hoá và phát triển là vấn đề 

không mới trong nhận thức của nhân loại gần ba thập niên qua. Đó là sự chuyển 

đổi mô hình phát triển, hướng đến một nhận thức mới về vai trò của văn hoá 

trong việc tác động đến các hoạt động kinh tế - xã hội ở các cộng đồng, quốc gia. 

Trung tâm của sự chuyển đổi này là thay đổi tư duy phát triển từ một mô hình 

phát triển lấy kinh tế, vật chất làm trung tâm sang mô hình lấy con người làm 

trung tâm.  

Nhận thức về vai trò của các nguồn lực văn hoá đối với phát triển kinh tế 

của Hà Nội hiện nay phải gắn với định hướng phát triển của Thủ đô liên quan 

đến các làng cổ, làng nghề truyền thống. Thành phố Hà Nội đã có dự án nhằm cụ 
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thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch đi đôi với phát 

triển làng nghề truyền thống. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, 

đẩy mạnh sản xuất gốm sứ chất lượng cao. Chú trọng phát triển thương mại, dịch 

vụ du lịch, tích cực khai thác và mở rộng thị trường; đăng ký, xây dựng thương 

hiệu sản phẩm; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, xây dựng văn minh 

thương mại, tạo nét đẹp văn hóa riêng… Đặc biệt là việc mở rộng kinh tế làng 

nghề, nhân cấy làng nghề nhằm phát huy vai trò nguồn lực văn hóa sẵn có của 

Thủ đô. 

UBND thành phố Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành và 

chính quyền các cấp nghiên cứu, xây dựng và ban điều hành nhiều chính sách ưu 

tiên để phát triển, nhân cấy nghề, làng nghề. Trong những năm qua số làng có 

nghề mới không ngừng tăng thêm: năm 2006, thành phố có 1.180 làng có nghề, 

năm 2009 có 1.270 làng có nghề (tăng 90 làng so với năm 2006), hết năm 2012 

có 1.350 làng có nghề (tăng 80 làng có nghề), mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 

1.500 làng có nghề (chiếm khoảng 65,33% so với tổng số làng ở ngoại thành Hà 

Nội), trong đó hiện cả nước có khoảng 3.000 làng nghề.     

Những số liệu cụ thể trên cho thấy vai trò làng nghề Hà Nội trong sự phát 

triển của đất nước và Thành phố ngày nay. Với việc phát huy vai trò của chủ thể 

có sự hỗ trợ của nhà nước, làng nghề Hà Nội sẽ tiếp tục được đầu tư cả về chiều 

sâu và chiều rộng, để đến năm 2030 thành phố đạt được mục tiêu phát triển 

1.500 làng nghề như trong Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 phê 

duyệt quy hoạch phát triển nghề, làng nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 đã đề ra. 

Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của chủ thể văn hóa về 

vai trò của nguồn lực văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội là biện pháp 

cần được chú trọng. Điều đầu tiên cần bàn tới là nâng cao nhận thức của người 

dân địa phương về vai trò của nguồn lực văn hóa. Bởi lẽ, chỉ khi nhận thức đúng 
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đắn về điều đó mới có thể thúc đẩy hành động thực tiễn của chủ thể văn hóa - 

người sở hữu nguồn lực văn hóa. 

Việc phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển có thành công hay 

không phụ thuộc vào chính nhận thức của người dân ở đây. Bởi lẽ họ chính là 

người sáng tạo, giữ gìn, hưởng thụ những giá trị văn hóa và thành tựu kinh tế 

của làng. Chỉ khi họ có sự hiểu biết tích cực, toàn diện về vai trò của nguồn lực 

văn hóa đối với sự phát triển của địa phương thì việc phát huy vai trò của 

nguồn lực văn hóa mới được thực hiện một cách tự giác, tự chủ và năng động, 

sáng tạo. Nếu không, các nguồn lực văn hóa sẽ không thể trở thành nguồn lực nội 

sinh, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cần nâng cao nhận 

thức của cư dân địa phương để từ đó phát huy hơn nữa những thành công, giảm 

thiểu những hạn chế trong việc phát huy vai trò của nguồn lực văn hóa. 

Hai là, cần phải đổi mới cơ chế, bổ sung, hoàn thiện chính sách. Trong 

những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong nhận thức về vai 

trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, những quan 

điểm đó chưa được cụ thể hóa một cách toàn diện trong đời sống xã hội. Do đó, 

để nguồn lực văn hóa phát huy vai trò trong quá trình phát triển bền vững, cơ 

chế, chính sách của Nhà nước cần có những thay đổi cần thiết cho phù hợp với 

thực tiễn. 

Nhà nước cần rà soát, đổi mới, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách 

phù hợp để phát huy được các nguồn lực xã hội, trong đó có nguồn lực văn hóa 

cho phát triển. Việc làm này phải được thực hiện từ Trung ương đến địa phương, 

tiến hành song song với quá trình cải cách hành chính của Nhà nước. Trước tiên, 

Nhà nước cần rà soát lại những chính sách đã được ban ra, tổng hợp lại và đánh 

giá xem cái nào còn phù hợp, cái nào chưa phù hợp phải có sự thay đổi hợp lý, 

cái nào thiếu phải có phương án bổ sung và lộ trình thực hiện nghiêm ngặt.  

Nhà nước cần chú trọng đến các chính sách về ưu đãi vốn cho các chủ thể 

tham gia vào hoạt động trên các mặt: phát triển các ngành nghề truyền thống; mở 
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trung tâm đào tạo nghề tại địa phương; bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa; phát 

triển công nghiệp văn hóa; phát triển du lịch sinh thái tại địa phương…Nhà nước 

cần chú ý đến chính sách nhằm tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ 

trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và quản lý của các chủ thể. 

Đối với thành phố Hà Nội các sở, ban, ngành có liên quan, giúp việc cho Thành 

phố về vấn đề này cần tham mưu cho thành phố chỉ đạo sát sao hơn nữa, để các 

giá trị văn hóa làng nghề truyền thống Hà Nội được giữ gìn, phát huy và lan tỏa 

sâu hơn, rộng hơn đến cộng đồng. Để Hà Nội hôm nay và mai sau mãi mãi nổi 

tiếng là “vùng đất trăm nghề”, để Hà Nội xứng đáng với những tinh hoa văn hóa 

đã được bao thế hệ chắt lọc, hun đúc, tạo dựng từ hàng ngàn năm nay. Trên cơ sở 

đó, Đảng và Nhà nước cần có chủ trương, chính sách gắn kết phát triển kinh tế, 

chính trị, xã hội với việc bảo tồn, phát huy văn hóa làng nghề truyền thống Hà Nội.  

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển dịch vụ - du lịch tại 

các địa phương có tiềm năng. Để làm được điều đó cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ 

tầng, hình thành các chương trình dịch vụ - du lịch cho nhiều đối tượng, đào tạo 

nhân lực…  

3.3.2. Vấn đề xây dựng phát triển mô hình kinh tế dựa vào cộng đồng 

và đầu tư nguồn nhân lực 

Xây dựng phát triển mô hình kinh tế dựa vào cộng đồng 

Về bản chất, việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế dựa vào cộng 

đồng chính là đảm bảo tăng quyền lực cho cộng đồng nhằm phát huy vai trò của 

cộng đồng trong sáng tạo, sở hữu và chủ thể của phát triển. 

Điều 15 của Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại phiên họp thứ 

32 tại Paris từ ngày 29/9 đến ngày 17/10/2003 của UNESCO đã nêu: 

Trong khuôn khổ các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, mỗi 

quốc gia thành viên cần phải nỗ lực để đảm bảo khả năng tham gia tối đa 

của các cộng đồng, nhóm người và trong một số trường hợp là các cá 

nhân đã sáng tạo, duy trì và chuyển giao loại hình di sản này và cần phải 

tích cực lôi kéo họ tham gia vào công tác quản lý [135,tr.9].  
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Việc phát huy nguồn lực văn hoá vật thể và phi vật thể của Hà Nội trong phát 

triển kinh tế du lịch, nếu thực hiện mô hình kinh tế du lịch dựa vào cộng đồng sẽ 

đảm bảo được sự ổn định của môi trường, xã hội và văn hoá thông qua việc tạo 

quyền cho cộng đồng địa phương để họ quản lý nguồn tài nguyên của chính mình 

và để người dân tham gia trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch một cách 

hợp lý (Bài học về việc hơn 78 người dân ở làng cổ Đường Lâm ký vào đơn xin trả 

lại danh hiệu di tích quốc gia cho Nhà nước và địa phương). 

Rõ ràng để phát huy được các nguồn lực văn hoá trong phát triển, phải có sự 

tham gia của cộng đồng. Đó là mô hình đưa người dân vào thực hiện việc kiểm 

soát, quản lý các nguồn lực văn hoá cho phát triển kinh tế từ chủ trương, lập và triển 

khai các kế hoạch; từ việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đến trực tiếp 

tham gia bảo tồn và tôn tạo các nguồn lực… Mô hình này cũng bao gồm tăng 

cường khả năng kiểm soát và khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với vấn đề có 

liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Việc tăng quyền lực cho cộng đồng dân cư 

bao gồm cả việc phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng có đủ kiều kiện và khả 

năng thực hiện, tiếp cận, cũng như khả năng chuyên môn trong việc giám sát các 

vấn để phát triển kinh tế. Quyền lực của cộng đồng tại đây được thực hiện trên cơ 

sở pháp lý và sự cho phép của cộng đồng đối với mọi hoạt động kinh tế từ việc 

tham gia kế hoạch phát triển đến việc tổ chức, quản lý, thực hiện và giám sát nhằm 

đạt được sự phát triển bền vững. 

Một nguyên tắc nữa trong phát triển kinh tế - xã hội làng nghề, làng cổ 

phải nhằm đảm bảo tính hợp lý trong qua trình tham dự của cộng đồng. Nguyên 

tắc này được đề cập đến khi xem xét thực tế các điểm phát triển du lịch dựa vào 

cộng đồng. Tính hợp lý ở đây không chỉ xem xét sự phù hợp với nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội và văn hóa tại địa phương mà còn phải phù hợp với vấn đề 

bảo vệ, duy trì chất lượng môi trường, hệ sinh thái (cả môi trường tự nhiên và 

môi trường nhân văn). 

Tính hợp lý được thể hiện trong sự phù hợp của các bên tham gia phát 

triển kinh tế, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia trực tiếp và gián 
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tiếp. Để tạo ra sự đồng bộ trong phát triển du lịch, cần có sự tham gia của cộng 

đồng dân cư, sự phối hợp nhịp nhàng với cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức 

chính trị, cơ quan quản lý xã, thôn; giữa cơ chế chính sách có liên quan đến phát 

triển du lịch và chính sách đối với người dân tham gia; cần sự phối hợp của các 

bên cung ứng dịch vụ và cộng đồng dân cư là người cung cấp dịch vụ; sự phối 

hợp giữa cộng đồng dân cư các thôn trong việc cung cấp dịch vụ. Sự phối hợp 

nhiều bên trong mô hình này, nếu một bên bị phá vỡ thì mô hình cũng như tổng 

thể kế hoạch phát triển kinh tế cũng sẽ bị phá vỡ. 

Mô hình này cũng đảm bảo sự công bằng. Đó là sự công bằng về lợi ích 

giữa các bên tham gia, giữa lợi ích chung và lợi ích riêng của từng thành viên 

cộng đồng. Công bằng được xem xét từ việc tham gia các kế hoạch, quá trình tổ 

chức thực hiện, chỉ đạo, đóng góp nghĩa vụ và quyền lợi. Chia sẻ nguồn lợi từ phát 

triển các mô hình kinh tế cho cộng đồng dân cư cũng là một nguyên tắc không thể 

thiếu được trong quá trình xây dựng mô hình phát triển kinh tế dựa vào cộng 

đồng. Nguồn lợi ở đây được xác định là lợi ích kinh tế trực tiếp từ các nguồn thu 

từ các dịch vụ do cộng đồng dân cư tham gia và cả lợi ích gián tiếp thu được từ 

việc thực hiện từng công đoạn trong chuỗi giá trị. Chia sẻ ở đây không có nghĩa là 

phân phát kinh tế trực tiếp cho cộng đồng mà là việc sử dụng và tái đầu tư từ 

nguồn quỹ thu được cho cộng đồng trên các mặt văn hóa, xã hội và nâng cao chất 

lượng sống của cộng đồng. 

Mục đích của phát triển bền vững là phải vì cộng đồng, trước hết là xoá 

đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập mức sống và phát triển hài hoà giữa kinh tế 

và văn hoá. 

Cần giải quyết vấn đề nhân lực 

Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của địa phương đạt hiệu quả cao sẽ góp 

phần quan trọng và quyết định đến sự phát huy các nguồn lực văn hóa cho phát 

triển bền vững.  

Quan tâm đến vấn đề này, thời gian vừa qua, UBND thành phố đã xây 

dựng và ban hành quy hoạch phát triển nghề, làng nghề. Gần đây nhất UBND 
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thành phố đã phê duyệt Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 ban 

hành quy định chính sách về khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà 

Nội, trong đó quy định đối tượng được hỗ trợ, đào tạo nghề, truyền nghề là cá 

nhân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nam từ 16 đến 60 tuổi, nữ từ 16 đến 55 

tuổi được học các ngành nghề: gốm sứ, đậu bạc, đúc đồng, điêu khắc, sơn mài, 

khảm trai. 

Việc đào tạo nguồn nhân lực phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phải được 

thực hiện theo các bước nhất định, theo từng nhóm đối tượng và có thể thay đổi 

theo thời gian và nhu cầu thực tế. Trong đào tạo cần chú ý thu hút sự tham gia 

của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu nghành, các nghệ nhân… Quá trình đào 

tạo nguồn nhân lực đòi hỏi thời gian dài. Ở giai đoạn đầu, việc đào tạo nguồn 

nhân lực cần sự tham gia của các cơ quan nhà nước, các tổ chức hữu quan. Ở 

giai đoạn sau, các tổ chức kinh tế và tư nhân có thể tham gia vào quá trình này. 

Việc đào tạo nguồn nhân lực không chỉ dành cho địa phương mà cần mở rộng 

đối tượng ra trong và ngoài nước. 

Yêu cầu của việc đào tạo nguồn nhân lực gồm: 

- Đảm bảo các chương trình đào tạo được xây dựng dành cho tất cả mọi 

người, bất kể họ ở trình độ học vấn nào; 

- Đào tạo bằng nhiều phương pháp, hình thức nhưng cần chú ý đến nhu 

cầu của công việc; 

- Đào tạo, bồi dưỡng phải nhằm mục đích trang bị những kiến thức về văn 

hóa, chuyên môn kỹ thuật và cách thức kinh doanh, quản lý kinh doanh trong cơ 

chế thị trường (năng lực hoạt động thực tiễn); 

- Việc đào tạo phải giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ lãnh đạo, 

quản lý chuyên ngành và có liên quan cùng đại bộ phận nhân dân. 

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục cộng đồng địa phương 

là yếu tố quan trọng trong việc phát huy các nguồn lực văn hóa. Đây là quá trình 

lâu dài, cần được triển khai cẩn thận và dựa trên nguyên tắc hỗ trợ người dân 
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hơn là mang tính áp đặt, giúp nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của 

nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của làng. 

Ngoài các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn, việc tuyên 

truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân về vai trò, vị trí của nguồn lực văn hóa 

có thể được tiến hành thông qua nhiều hình thức: đài truyền hình; đài truyền 

thanh; các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, trao đổi, thảo luận của các đơn vị, hội, 

đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, trường học, 

trung tâm nghiên cứu; nghiên cứu thực tiễn tại các địa phương ở trong và ngoài 

nước để học tập kinh nghiệm… 

Trong Đề án bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề Hà Nội giai đoạn 2010 

đến năm 2020 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt vào tháng 1/2011 đề 

cập đến nhiệm vụ: Đào tạo nghề, truyền nghề và nhân cấy nghề khẳng định: 

- Xây dựng giáo trình và tổ chức các lớp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề 

cho người lao động, nâng cao trình độ quản lý cho chủ cơ sở sản xuất trong đó 

chú trọng đào tạo về thiết kế, tạo mẫu, nâng cao tay nghề cho lao động tại các 

làng nghề truyền thống; khuyến khích các nghệ nhân tham gia chương trình 

truyền nghề, đào tạo nghề. 

- Hỗ trợ nghệ nhân tham gia công tác đào tạo nghề, truyền nghề, nhân cấy 

nghề cho lao động tại các làng nghề. 

Trong khi NCS hoàn thiện bản luận án được biết Hội nghệ nhân làng nghề 

làng Bát Tràng phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tổ 

chức đào tạo cử nhân nghề gốm tại làng (do nhà trường và các nghệ nhân gốm 

giảng dạy. Đây là một hoạt động đào tạo nghề thiết thực phục vụ sự phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho làng nghề. Đài truyền hình Việt Nam đưa tin 

về lễ ký kết hợp tác đào tạo, ngày 25/10/2016).    

3.3.3. Vấn đề cần kết hợp bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa với phát 

triển kinh tế - xã hội 

Vấn đề quy hoạch không gian phát triển kinh tế gắn với di sản văn hoá 
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Để phát huy được các nguồn lực văn hoá trong phát triển, liên quan trước 

hết đến việc quy hoạch không gian phát triển kinh tế, nhất là không gian gắn với 

di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. 

Di sản văn hóa là bộ phận quan trọng của nguồn lực văn hóa, nó chiếm vị 

trí đáng kể so với những giá trị văn hóa mới được sáng tạo trong thời kỳ hiện đại. 

Quan trọng hơn, di sản văn hóa luôn chứa đựng những giá trị văn hóa của dân 

tộc trong quá khứ. Do đó, nó cho chúng ta biết về quá khứ, hiện tại của chính 

mình. Điều đó sẽ cho chúng ta lựa chọn con đường đi đến tương lai đúng đắn 

nhất. Di sản văn hóa gắn mới môi trường và bao quanh con người nên bảo tồn 

các di sản văn hóa chính là bảo vệ nguồn gốc, cuộc sống, môi trường sống của 

chính con người. 

Việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa trong đời sống hiện nay là một 

yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngược lại, khi kinh tế - xã hội được phát triển, nó sẽ cung cấp những yếu tố cần 

thiết để bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa truyền thống nơi đây. Tất nhiên, với 

từng đối tượng, mục đích và thực trạng khai thác mà cần có những cách thức 

chuyên biệt trong các hoạt động bảo tồn, phát huy. 

Việc bảo tồn di sản văn hóa phải đảm bảo hài hòa, giải quyết được nhu 

cầu về đời sống của người dân và theo kịp với thời đại mới. Trong việc tôn tạo 

các di sản cần tổ chức các đội tư vấn trực tiếp bao gồm thành viên là người của 

Ban quản lý di tích, đại diện chính quyền địa phương và các chuyên gia về kiến 

trúc di sản, tránh hiện tượng người dân tự ý sửa chữa làm mai một di tích hoặc 

phá vỡ sự nguyên vẹn tổng thể di tích. 

Việc bảo tồn di sản văn hóa không chỉ chú ý đến những di sản đã được 

công nhận và xếp hạng di tích mà phải lưu tâm đến những di sản khác vẫn đang 

hiện hữu trong đời sống.  

Cùng với việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể là việc bảo tồn, 

phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Bảo tồn và phát huy những di sản phi vật thể 
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là hoạt động đòi hỏi phải có chuyên môn cao, có sự hiểu biết thấu đáo và phải có 

sự đồng thuận của cộng đồng.  

Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta tự hào vì có một kho tàng di sản văn hóa 

phi vật thể rất phong phú, đa dạng. Song chúng ta cũng dễ thấy những di sản văn 

hóa loại này dễ bị biến dạng và mai một nhất. Sự thử thách ấy không chỉ do 

những yêu cầu của việc phát triển kinh tế - xã hội đem lại mà nó còn do những 

yếu tố văn hóa ngoại sinh đang tràn ngập đời sống hàng ngày của đồng bào 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tất cả những nhân tố đó đang đặt 

di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc bên bờ vực của sự biến dạng, mai một.  

Do đó, Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước tiến hành hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, truyền 

dạy và giới thiệu cho các thế hệ sau. Cần lưu giữ lại những di sản đó thông qua việc 

mô tả tỷ mỷ, kỹ lưỡng từng chi tiết, ghi hình, ghi âm lại di sản…  

Việc bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa này cần được tiến hành từ 

việc nghiên cứu, sưu tầm đến khôi phục các lễ hội dân gian cổ truyền mang 

đậm ý nghĩa nhân văn. Trên cơ sở đó xây dựng mô hình và hình thành lễ hội 

dân gian trong thời hiện đại phục vụ người dân địa phương và khách thập 

phương. Đơn cử như cần khôi phục lại cuộc thi làm gốm giữa các thợ gốm của 

làng Bát Tràng diễn ra vào các dịp lễ hội như xưa. Đây không chỉ là cuộc thi 

vui hay thi giành phần thưởng mà ý nghĩa sâu xa của nó là nhằm nâng cao tay 

nghề, giữ gìn và phát huy những tinh hoa của sản phẩm gốm truyền thống, 

nâng cao lòng yêu nghề cho mọi người. Cần khôi phục lại lễ hội tại Văn chỉ 

làng Bát Tràng nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học của làng như trước kia 

làng vẫn tổ chức. Điều đó giúp giữ gìn truyền thống hiếu học của làng. Bát 

Tràng không những là một làng nghề có truyền thống lâu đời mà còn là một 

làng khoa cử có truyền thống được xếp vào hàng thứ 7 của đất Thăng Long. 

Ưu tiên nâng tầm những lễ hội lớn của làng lên cấp quốc gia hoặc phát 

triển thành lễ hội của cả vùng như: Lễ hội đình Mông Phụ gắn với các lễ hội 
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thờ đức thánh Tản Viên trong toàn vùng đất Ba Vì; nâng tầm lễ kỷ niệm ngày 

mất của Thám hoa Giang Văn Minh và Khâm sai đại thần Phan Kế Toại thành 

các sự kiện văn hóa - lịch sử lớn của vùng… Đặc biệt, cần giữ gìn những nét 

đẹp trong văn hóa ứng xử của nhân dân từ lời ăn, tiếng nói, trang phục, đi đứng 

đến cách đối nhân xử thế, tình yêu quê hương đất nước, nghề nghiệp…  

Cùng với việc bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phải tiến hành 

bảo tồn cảnh quan, môi trường sinh thái, các loại gen quý như gà Mía, rặng ruối 

cổ và các cây cổ thụ ở địa phương, đồng thời trồng mới các loài cây nội sinh phù 

hợp, phục vụ cho giữ gìn môi trường sinh thái của làng. Việc tạo lập lại những 

cảnh quan truyền thống đã mất để ngôi làng truyền thống trong lịch sử được tái 

hiện cũng là một việc làm cần thiết.  

Bên cạnh việc bảo tồn các di sản văn hóa, người dân cần phát huy các di 

sản đó trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của làng nói riêng, của Hà Nội 

và cả nước nói chung. Việc phát huy các di sản trước tiên phải làm cho các di 

sản đó sống động trong đời sống xã hội, thúc đẩy ý chí xây dựng và phát triển 

làng ngày càng giàu mạnh. Điều đó cũng được thể hiện trong việc đưa các giá trị 

đó trở thành sản phẩm trực tiếp để phát triển kinh tế như: phát triển du lịch sinh 

thái tại làng; kết hợp với các làng nghề khác để tạo ra những loại sản phẩm mới 

hấp dẫn người tiêu dùng… 

Để làm được như vậy, địa phương cần triển khai thực hiện tốt chính sách 

khuyến công, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới nhằm kích thích các hộ sản 

xuất cũng như các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, 

nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Quy hoạch không gian phát triển kinh tế gắn với làng cổ, làng nghề 

truyền thống 

Bát Tràng và Mông Phụ là những làng cổ ở Việt Nam, việc phát triển kinh 

tế truyền thống của các làng đã tạo nên những nét văn hóa rất riêng. Tuy nhiên, 

trong quá trình phát triển những năm gần đây đã cho thấy sự chật hẹp trong không 
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gian làng. Hơn nữa, các làng này đều phát triển thêm những ngành nghề mới. Điều 

đó đòi hỏi phải quy hoạch lại không gian hoạt động kinh tế của làng cho phù hợp 

với sự phát triển kinh tế - xã đáp ứng yêu cầu phát triển.  

Với không gian có hạn, việc phát triển ngành nghề cũ cũng như phát triển 

nghề mới không thể bó hẹp trong phạm vi làng. Các làng có thể mở rộng không 

gian kinh tế của làng thông qua nhiều hình thức như: 

- Trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái, các làng cần tính đến việc 

liên kết phát triển với các trọng điểm du lịch trong vùng. Du lịch ở làng cổ Mông 

Phụ có thể liên kết với làng cổ Tây Đằng, nội đô thị xã Sơn Tây với trọng điểm 

là thành cổ Sơn Tây, đền Và, vườn quốc gia Ba Vì… Xa hơn nữa là kết nối với 

các địa phương lân cận như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình… Làng Bát Tràng có 

thể mở rộng không gian du lịch của mình thông qua liên kết với các làng lân cận 

phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực… và phát triển các tuyến du lịch mở 

rộng sang Đa Tốn, Long Biên, Thanh Trì (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên)… 

- Mở rộng không gian làng nghề sang các làng lân cận như Kim Lan, Đa 

Tốn, Đông Dư… 

Mặt khác, việc quy hoạch không gian phát triển kinh tế của các làng 

phải cân nhắc những thay đổi như: tốc độ tăng dân số, tốc độ đô thị hóa… để 

tránh phá vỡ cấu trúc. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội của 

địa phương. 

Quy hoạch phát triển du lịch ở làng cổ Mông Phụ cũng phải đánh giá 

được năng lực của cộng đồng trong việc phát triển du lịch 

Thực tế cho thấy làng nghề Bát Tràng đã lưu giữ được nghề truyền thống 

tuy mức độ kế thừa và phát triển của các cơ sở sản xuất có khác nhau. Tuy nhiên 

sự duy trì này chỉ đơn thuần là tự nhiên, theo nhu cầu nhân sinh là chính. Người 

dân mong muốn gìn giữ làng nghề truyền thống nhưng gặp nhiều khó khăn trong 

nền kinh tế thị trường, phải phát triển những ngành nghề mới để nâng mức sống. 

Thêm vào đó cảnh quan làng nghề bị đô thị hóa thiếu quy hoạch và lộn xộn. Chế 

độ phong tặng và đãi ngộ đối với nghệ nhân chưa được coi trọng. 
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Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải có ngay kế hoạch bảo tồn các làng nghề. Bên 

cạnh đó cần tôn tạo các đình thờ thành hoàng làng để minh chứng về truyền thống 

và lịch sử làng nghề, tăng giá trị văn hóa của làng. Vấn đề bảo tồn các làng nghề 

bao gồm ba nhân tố chính: truyền thống - nghệ nhân và văn hóa làng nghề. 

* Tập trung đầu tư cho những làng nghề sẽ đưa vào đón khách du lịch 

Vấn đề đầu tư cho các làng nghề hiện nay chưa được nhiều, chủ yếu ngành 

nghề còn tồn tại được do sự cố gắng thuộc vào đầu ta của sản phẩm. nhiều làng có 

vài người đứng ra nhận thầu và các hộ gia đình gia công tại nhà Muốn phát triển du 

lịch làng nghề, cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng: đường, bến bãi, nhà truyền thống, 

trung tâm thông tin giới thiệu về làng nghề. Đồng thời nghiên cứu đầu tư vào những 

cơ sở dịch vụ để phục vụ khách nghỉ chân uống nước, nghỉ lại làng… Cần lập dự án 

cho từng làng, nghiên cứu khả năng đưa vào chương trình du lịch và phát triển thị 

trường cho sản phẩm. Vấn đề này cồn có sự phối hợp đầu tư từ nhiều nguồn: trung 

ương đến địa phương, các ngành xuát nhập khẩu, ngân hàng, thương mại, dịch vụ… 

Tuy nhiên cần duy trì làng nghề theo hướng giữ gìn nét độc đáo, bản sắc dân tộc 

riêng, không nên bê tông hóa. 

Việc đầu tư vào các khu vực đón khách du lịch nên có sự tham gia hoặc tham 

khảo ý kiến của các đơn vị kinh doanh lữ hành để tránh phá vỡ cảnh quan làm mất 

đi những giá trị văn hóa có sức thu hút khách mà về sau rất khó khôi phục. 

Cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các ngành liên quan 

Để thực hiện được các giải pháp cơ bản trên cần có sự phối hợp thực hiện 

giữa các ngành như: Bộ công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Xây dựng, Quy 

hoạch kiến trúc và đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra còn 

phải kể đến chính quyền các cấp và sự tham gia của các doanh nghiệp, sự phối 

hợp thực hiện của nhân dân địa phương. 

Thực tế vẫn chưa có định hướng phát triển làng nghề, việc hỗ trợ và 

khuyến khích phát triển các làng nghề còn kém hiệu quả. Việc vận dụng thực 
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hiện các chính sách còn lúng túng, chưa có cơ chế phát triển đặc thù cho làng 

nghề của Hà Nội. Chưa có chính sách phù hợp để thu hút các cơ quan khoa học, 

cán bộ khoa học kỹ thuật về với làng nghề. 

Sự phối hợp giữa các ban ngành của thành phố cũng như huyện chưa chặt 

chẽ, một số kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời, nhất là các thông tin về quy 

hoạch, cấp chỉ giới… Việc xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện các đề án nghiên cứu khoa học cải tiến công 

nghệ, thiết bị sản xuất: Nhà nước hỗ trợ không hoàn lại 100% kinh phí nghiên 

cứu, triển khai khoa học công nghệ. 

3.3.4. Vấn đề tuyên truyền quảng bá thu hút khách du lịch 

Trước hết phải xây dựng thương hiệu điểm đến của du lịch làng cổ Mông 

Phụ. Tất cả các điểm du lịch thành công ở Việt Nam hay trên phạm vi toàn thế 

giới đều có thương hiệu riêng của mình. Ví dụ, nói đến Hội An đó là một đô thị 

cổ, với những mái nhà rêu phong với kiến trúc cách đây vài trăm năm; nói đến 

Sapa là nói đến một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng với các giá trị văn hóa đặc 

trưng của dân tộc H’mông, Tày, Giáy… 

Khái niệm “thương hiệu điểm đến” là một khái niệm được bàn đến nhiều 

nhất trong thời gian gần đây, nhưng nhiều nước hiện còn ít hiểu biết về vấn đề 

xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch. Các công ty du lịch còn chưa rõ “thương 

hiệu” có liên quan đến việc tăng thu hút khách du lịch, xúc tiến đầu tư vào điểm 

du lịch, xuất khẩu hàng hóa không hay chỉ là việc xây dựng hình ảnh trong mắt 

công chúng. Để có hiệu quả thực sự, các nhà làm du lịch phải tạo ra được sự hòa 

hợp giữa nhận thức của cả khách du lịch và người dân về thương hiệu điểm đến, 

về các tài sản chính của điểm đến với những gì miêu tả về nó trong nội dung 

thông tin tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị sản phẩm du lịch. Một thương hiệu 

điểm đến được mô tả tốt nhất là khi bản chất của điểm đến có chỗ đứng trong 

nhận thức của những nhóm du khách tiềm năm. Tuy nhiên, nó cũng có thể được 

công nhận bởi chính  những cư dân ở đó. Lý tưởng là hai nhận thức này cùng 

đan xen và củng cố lẫn nhau. 
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Để xây dựng được thương hiệu điểm đến du lịch làng cổ Mông Phụ thành 

công hiện còn là một công việc phức tạp đòi hỏi phải nhiều nỗ lực của các doanh 

nghiệp du lịch, chính quyên địa phương và bản thân cộng đòng dân cư địa 

phương. Trong con mắt của khách du lịch quốc tế, điểm đến du lịch làng cổ 

Mông Phụ cũng sẽ có những nét tương đồng so với những điểm du lịch làng quê 

khác. Do đó, mấu chốt trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch Làng 

cổ Mông Phụ là phải tìm ra những nét đặc trưng, độc đáo và riêng có - đó chính 

là cảm xúc, là ấn tượng, lịch sử, là những ứng xử giản dị mà ấm áp tình người. 

Để xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch “Làng cổ Mông Phụ - bảo tàng 

sống về văn hóa nông thôn Việt Nam”, cần chú ý: 

- Khi tiến hành xúc tiến du lịch, thương hiệu điểm đến du lịch làng cổ 

Mông Phụ là công vụ để giới thiệu nét đặc trưng của cư dân nông nghiệp ở vùng 

đất kẻ Mía với du khách; đó cũng là điều khiến điểm du lịch Mông Phụ khác với 

hầu hết các điểm du lịch làng quê khác. Thương hiệu điểm du lịch làng cổ Mông 

Phụ phải được xác định là ngôn ngữ, hình ảnh duy nhất mà tất cả các cơ quan, 

đơn vị, nhà kinh doanh dục lịch sử dụng để nhận dạng điểm du lịch. Phát triển 

thương hiệu cần nhấn mạnh đến yếu tố lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, ẩm 

thực, cảnh quan và những nét đặc trưng khác. 

- Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch: xây dựng logo, hình ảnh biểu 

trưng cho làng du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức giới 

thiệu các sản phẩm mới; tạo ra các sự kiện văn hóa – du lịch lớn tại làng cổ và cả 

địa phương tạo một xâu chuỗi liên kết các di sản văn hóa, hoạt động văn hóa. 

Tiểu kết 

Khai thác nguồn lực văn hoá là con đường được các quốc gia lựa chọn để 

phát triển hiện nay. Trong thời đại của công nghệ cao, của nền công nghiệp tiên 

tiến, chúng ta có thế và lực gì để cạnh tranh với thế giới, để có thể tự cường. Phát 

triển kinh tế của Hà Nội và cả nước nói chung, đang đặt ra những thời cơ và 

thách thức.  
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Phát huy nguồn lực văn hoá trong phát triển kinh tế của hai làng là tất 

yếu khách quan trong xu thế hiện nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cả hai làng 

chưa phát huy hết tiềm năng của các nguồn lực văn hoá. Quá trình tổ chức thực 

hiện còn mang tính tự phát, mạnh ai nấy làm hơn là có tổ chức, bài bản.   

So với làng Mông Phụ, làng Bát Tràng thực hiện có hiệu quả hơn trong 

việc khai thác nguồn lực văn hoá của làng nghề cổ. Sản xuất, kinh doanh gốm sứ 

của Bát Tràng hiện là hoạt động chủ yếu trong đời sống kinh tế - xã hội của cư 

dân làng nghề truyền thống. Người dân làng Bát Tràng khá năng động trong việc 

kế thừa tri thức truyền thống, tiếp thu công nghệ mới, sáng tạo sản phẩm đáp ứng 

nhu cầu xã hội, tăng giá trị kinh tế và văn hoá của sản phẩm, mở rộng thị trường 

trong nước và quốc tế. Người dân ở làng Mông phụ gặp khó khăn hơn, khi mà 

truyền thống và hiện tại, họ vẫn phải bám đất bám làng với giá trị rất thấp của 

sản phẩm nông nghiệp. Hoạt động của làng cổ trong hiện tại gắn với phát triển 

kinh tế vẫn còn “cấy ghép” gượng gạo, chưa phải mang tính tự thân là hoạt động 

sống, sinh kế của người dân làng cổ. 

Do vậy, cần phải nâng cao nhận thức của xã hội trong đó có cộng đồng 

dân cư  của làng Bát Tràng và làng Mông Phụ nói riêng và Hà Nội nói chung về 

vai trò to lớn của văn hóa và nguồn lực văn hóa trong sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. Quan trọng hơn là phải tìm ra nhiều phương cách để phát 

huy được vai trò tác động của nguồn lực văn hóa của mỗi làng phù hợp với tiềm 

năng văn hóa, đặc điểm kinh tế, xã hội và lợi thế mà mỗi làng có được hoặc tạo 

ra được. Cần chú ý đến vai trò chủ thể nguồn lực văn hóa của cư dân của các 

làng và đặc biệt quan tâm đến lợi ích kinh tế mà nguồn lực văn hóa tạo ra hướng 

đến mục tiêu nâng cao đời sống của người dân. Có như vậy mới thực sự biến văn 

hóa thành nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và cho chính sự phát triển 

văn hóa.  
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KẾT LUẬN 

1. Thời đại ngày nay có nhiều nguồn lực để thúc đẩy quá trình phát triển 

kinh tế của một quốc gia. Đó là các nguồn lực về tài nguyên, vốn, khoa học, kỹ 

thuật, con người và trình độ năng lực văn hoá của mỗi cộng đồng.  

Trong các nguồn lực đó, nguồn lực văn hoá đang được quan tâm bởi vai 

trò đặc biệt của nó đối với phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Nguồn lực này 

không những giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội, môi trường 

sống, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá cộng đồng trong quá trình phát 

triển. Nguồn lực văn hóa trước hết là con người vừa với tư cách là sản phẩm và 

chủ thể của mọi sáng tạo. Nguồn lực văn hóa là hệ thống sản phẩm văn hoá vật 

chất và tinh thần - kết quả sáng tạo của con người, có giá trị văn hoá và giá trị 

kinh tế. Nguồn lực văn hoá không chỉ tạo ra môi trường lành mạnh để con người 

sáng tạo, mà còn là sức mạnh nội sinh của phát triển. Việc khai thác các nguồn 

lực văn hóa trong phát triển cũng chính là quá trình trao truyền, phát huy phát 

triển các giá trị văn hoá. Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế, nguồn lực tiềm 

năng về văn hóa để đẩy mạnh, phát huy trong điều kiện hiện nay. Đó là nguồn 

lực con người, vẻ đẹp, sức mạnh, trí tuệ của con người Việt Nam trong công 

cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc trước đây, cần được phát huy 

trong xây dựng đất nước hiện nay. 

2. Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn vật, nơi hội tụ và toả sáng của văn 

hóa Việt Nam. Khai thác nguồn lực văn hoá để phát triển kinh tế là vấn đề cấp 

thiết của Thủ đô trong phát triển, hội nhập.  

Một số công trình nghiên cứu cho thấy những năm qua, nguồn lực văn hoá 

bước đầu đã được quan tâm khai thác để góp phần vào quá trình phát triển kinh 

tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó các nguồn lực văn hoá được quan tâm, như 

nguồn lực con người; nguồn lực các quan hệ văn hoá - xã hội, nguồn lực sản 

phẩm văn hoá. Tuy nhiên, các nguồn lực có sản phẩm văn hoá (vật thể và phi vật 

thể) chưa được nghiên cứu nhiều. Các nguồn lực sản phẩm văn hoá vật thể 
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không chỉ gắn với hoạt động mưu sinh, mà còn là sản phẩm mang giá trị kép: giá 

trị kinh tế và văn hoá.  

Hà Nội, đặc biệt là các làng nghề truyền thống như làng gốm Bát Tràng, 

làng cổ Mông Phụ và nhiều làng nghề khác có tiềm năng phát triển rất lớn. 

Nguồn lực sản phẩm văn hoá có vai trò đặc biệt đối với phát triển kinh tế du lịch. 

Song, sự tác động của nguồn lực sản phẩm văn hoá chưa phát huy được tiềm 

năng vốn có của văn hoá Thăng Long – Hà Nội. Nguồn lực đó chưa được sử 

dụng tương xứng để phục vụ cho phát triển, mặt khác vừa bộc lộ hạn chế, bất 

cập so với yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của 

Thủ đô hiện nay. Nghiên cứu thực trạng vấn đề ở làng gốm Bát Tràng và làng 

Mông Phụ trên là một minh chứng. 

3. Nghiên cứu thực trạng nguồn lực văn hoá làng Bát Tràng huyện Gia 

Lâm và làng Mông Phụ thị xã Sơn Tây Hà Nội, Luận án rút ra một số vấn đề 

sau đây.  

Việc khai thác các nguồn lực văn hoá đáp ứng yêu cầu phát triển bước đầu 

đã được làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn. Trên thực tế, một số địa phương, 

ngành đã quan tâm và thực hiện, tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa cao. Hà Nội với 

địa giới hiện nay là thành phố có tiềm năng to lớn về nguồn lực văn hoá, trong 

đó có nguồn lực sản phẩm văn hoá vật thể và phi vật thể. Tìm các giải pháp thích 

hợp vẫn là vấn đề phải được giải quyết cả về chính sách và năng lực quản lý, 

cũng như ý thức cộng đồng trong quá trình phát triển.   

Ngoài văn hoá truyền thống và tính năng động của chủ thể, vai trò của nhà 

nước rất quan trọng. Đó chính là việc xây dựng và ban hành hệ thống chính sách 

khoa học, phù hợp với thực tiễn. Các chính sách phát triển kinh tế phải phát huy 

được vai trò của cộng đồng địa phương, người dân với tư cách là chủ thể sáng 

tạo các nguồn lực văn hoá, đồng thời là chủ thể sở hữu, khai thác các nguồn lực 

đó trong phát triển kinh tế. Khai thác nguồn lực văn hoá đối với sự phát triển 

kinh tế không nằm ngoài mục đích nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của 

cộng đồng, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích kinh tế trong phát triển bền vững. 
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4. Khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hoá nói chung và nguồn lực sản 

phẩm văn hoá nói riêng, cần phải được nhận thức đây là nguồn lực nội sinh của 

phát triển bền vững. Nghiên cứu vấn đề trên địa bàn Thủ đô cũng như đối với 

từng địa phương, cần phải đánh giá mức độ thẩm thấu của văn hóa trong đời 

sống kinh tế, xã hội. 

Để nguồn lực văn hoá trở thành nguồn lực nội sinh, động lực của phát 

triển kinh tế của thủ đô Hà Nội, cần phải được quan tâm cả về nhận thức cũng 

phương diện chính sách, vai trò ý thức cộng đồng, các giải pháp phù hợp. Trước 

hết cần cụ thể hoá hơn chính sách kinh tế trong văn hoá, chính sách văn hóa 

trong kinh tế, chính sách xã hội hoá... để chính sách phải trở thành cầu nối gắn 

kết văn hóa với kinh tế trong phát triển. Tiếp theo là việc ứng dụng tiến bộ khoa 

học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý các nguồn lực văn hóa. Phát 

huy các nguồn lực văn hoá phải hướng đến thị trường các sản phẩm và dịch vụ 

văn hóa liên quan.  

5. Đề tài của Luận án cũng đặt ra một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên 

nghiên cứu. Tác giả luận án đồng tình với quan điểm trong những nghiên cứu liên 

quan gần đây, cho rằng: bản chất của vấn đề phát huy các nguồn lực văn hoá trong 

phát triển kinh tế trước hết phải được xuất phát từ vấn đề kinh tế, chứ không phải 

thuần tuý hoàn toàn về vấn đề văn hóa. Phát triển kinh tế đối với những địa phương 

và chủ thể người dân địa phương có nguồn lực văn hoá - trước hết đó là vấn đề sinh 

kế. Rất cần những nghiên cứu tiếp theo để làm rõ vấn đề. 

Về lý luận: Nghiên cứu làm rõ hơn vai trò của các nguồn lực văn hoá 

trong phát triển kinh tế, đặc thù của nguồn lực văn hoá trong phát triển kinh tế 

thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá 

trong quá trình khai thác, phát huy các nguồn lực văn hoá cho phát triển hiện 

nay; Các chủ thể tham gia vào quá trình này? vai trò của cộng đồng địa phương, 

người dân, doanh nghiệp, nhà nước như thế nào? Cơ sở xây dựng hệ thống chính 

sách, để phát huy được vai trò của nguồn lực văn hoá, phát triển hài hoà kinh tế 

và văn hoá. 
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Về thực tiễn: Cần nghiên cứu thực hiện đánh giá nguồn lực văn hoá của 

từng địa phương, trên cơ sở đó đánh giá vĩ mô hệ thống và giá trị các nguồn 

lực văn hoá của thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Nghiên cứu 

xây dựng và thực hiện quy hoạch không gian phát triển kinh tế gắn với các 

nguồn lực văn hoá một cách hợp lý. Nhà nước phải có phương thức quản lý 

phù hợp, phát huy vai trò của chủ thể, đặc biệt là người dân và các doanh 

nhân (bài học của Hội An).  

Để phát huy vai trò của nguồn lực văn hoá trong phát triển kinh tế hiện 

nay, rất cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ vấn đề cả về phương diện lý luận và thực 

tiễn. Cần có cái nhìn mới không chỉ thuần tuý về mặt văn hoá, không chỉ nặng về 

vai trò bao cấp của nhà nước như hiện nay. 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

 

Làng nghề Bát Tràng 

1. Nguyễn Văn Bạo, 70 tuổi, nguyên Bí thư chi bộ thôn 4, Bát Tràng,Gia Lâm 

2. Vũ Văn Đoàn, 60 tuổi, Phó ban đại diện làng Bát Tràng, Gia Lâm 

3. Phạm Văn Mai, 68 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Bát Tràng, Gia Lâm 

4. Hà Văn Lâm, 63 tuổi, Giám đốc công ty cổ phần gốm sứ Bát Tràng 

5. Nguyễn Thị Lâm, 62 tuổi, nghệ nhân nấu ăn, Bát Tràng, Gia Lâm 

6. Trần Kim, 75 tuổi, Trưởng ban khánh tiết đình làng Bát Tràng 

7. Nguyễn Đức Thuận, 60 tuổi, thôn 1, Trưởng ban QL di tích làng Bát Tràng  

8. Nguyễn Thanh Sơn, 70 tuổi, thôn 2, kỹ sư điện, Bát Tràng, Gia Lâm 

 

Làng cổ Đường Lâm 

1. Nguyễn Trọng An, 44 tuổi, Phó ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm 

2. Nguyễn Thị Minh Hằng, 33 tuổi , Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm 

3. Hà Nguyên Huyến, 57 tuổi, Xóm Sui, Trưởng ban văn xuôi, Báo Văn nghệ, chủ 

nhà cổ 

4. Hà Huy Mão, 59 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Mông Phụ  

5.  Phan Văn Mun, 80 tuổi, Từ  giữ đình Mông Phụ 

6. Nguyễn Văn Liên, 69 tuổi, Trưởng thôn Mông Phụ, Đường Lâm 

7. Nguyễn Văn Thành, 49 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Đường Lâm 

8. Nguyễn Thị Vượt, 50 tuổi, Giáo viên Trường THCS Đường Lâm 
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PHỤ LỤC 2: CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 

 

1. Ở làng Mông Phụ/Bát Tràng hiện giờ có bao nhiêu họ? Cụ thể là những họ 

nào? 

2. Họ nào nắm giữ vai trò quan trọng trong làng? Vì sao? 

3. Họ nào có nhà thờ họ? Các dịp giỗ họ/việc họ thì con cháu đóng góp như thế 

nào? Cách thức tổ chức việc họ ra sao? 

4. Các họ có quỹ khuyến học không? Việc sử dụng quỹ khuyến học của dòng 

họ như thế nào? 

5. Con cháu các họ khi đi lập nghiệp ở nơi khác thành đạt có quay về đóng góp 

cho dòng họ không? Đóng góp dưới hình thức nào? (tiền, xây dựng nhà thờ 

họ, tạo công ăn việc làm cho họ hàng,…). 

6. Quan hệ giữa các thành viên trong dòng họ ở Mông Phụ/Bát Tràng có gắn bó 

không? Mức độ gắn bó như thế nào? Có xảy ra mâu thuẫn trong dòng họ 

không? Nếu có mâu thuẫn trong dòng họ, ai sẽ là người đứng ra giải quyết? 

(chính quyền, người có thứ bậc cao trong dòng họ…) 

7. Giữa các dòng họ trong làng có mâu thuẫn không? Nếu có, thường là mâu 

thuẫn về vấn đề gì? Ai sẽ là người đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa các 

dòng họ? 

8. Người trong họ có giúp đỡ nhau làm kinh tế không? Nếu có thì giúp đỡ như 

thế nào (cho vay vốn, chỉ cho cách thức làm ăn, …)? Có thể lấy ví dụ cụ thể? 

9. Ở làng Mông Phụ/Bát Tràng hiện nay, ai/gia đình nào làm kinh tế giỏi nhất? 

Họ làm nghề gì?  

10. Phẩm chất ưu trội nhất của người dân Mông Phụ là gì? (chăm chỉ, cần cù, 

năng động, sáng tạo, thông minh, học giỏi, giỏi buôn bán…/) 

11.  Trình độ dân trí ở Mông Phụ/Bát Tràng hiện nay như thế nào? Tỷ lệ học 

sinh trong độ tuổi được đến trường? Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT? Số 
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lượng con em Mông Phụ/Bát Tràng đỗ Đại học? Số lượng người dân Mông 

Phụ hiện nay có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ? 

12.  Nếu gia đình, dòng họ trong làng có bí quyết nghề nghiệp (ví dụ như bí 

quyết làm tương) thì có sẵn sàng chia sẻ cho các thành viên khác trong gia 

đình, dòng họ hay không? 

13. Có sự liên kết giữa các gia đình trong làng để sản xuất, kinh doanh, cung cấp 

các dịch vụ hay không?  

14.  Lớp trẻ của làng Mông Phụ/Bát Tràng lớn lên mong muốn lập nghiệp ở quê 

hay đi nơi khác lập nghiệp? Tại sao? 

15. Người dân Mông Phụ/Bát Tràng có xu hướng kết hôn trong làng xã hay 

ngoài làng xã? 

16. Vai trò người phụ nữ ở làng Mông Phụ/Bát Tràng hiện nay như thế nào? 

(trong gia đình, họ có vai trò gì? Ngoài xã hội, họ có vai trò gì?) 

17. Vấn đề dồn điền đổi thửa ở Mông Phụ/Bát Tràng diễn ra như thế nào? Có 

thuận lợi không? Có khó khăn gì không? 

18.  Nguồn thu nhập chính của dân làng Mông Phụ/Bát Tràng hiện nay là gì? 

19.  Quan điểm của người dân làng Mông Phụ về phát triển du lịch làng cổ? 

20.  Có người Mông Phụ nào đi ra ngoài học cách thức làm ăn rồi về làm giàu 

trên quê hương mình không? 
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PHỤ LỤC 3: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC  

ĐỀ TÀI: NGUỒN LỰC VĂN HÓA VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HÀ NỘI 

  (Qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông Phụ, 

thị xã Sơn Tây) 

 

BẢNG HỎI  

Kính thưa ông/bà! 

Trong điều kiện đổi mới, hội nhập phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà 

Nội hiện nay, vấn đề phát huy nguồn lực văn hóa là một trong những vấn đề cần 

phải được quan tâm giải quyết. Để góp phần vào quá trình tăng cường nhận thức và 

hoàn thiện chính sách đối với việc phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh 

tế , chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nguồn lực văn hóa với sự phát triển 

kinh tế (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông Phụ, thị 

xã Sơn Tây, Hà Nội). Để cuộc nghiên cứu đạt được các mục tiêu đề ra, xin kính 

mong ông/bà bớt chút thời gian trò chuyện với chúng tôi. Xin ông/bà chia sẻ về sự 

hiểu biết, quan điểm, sự đánh giá và những trải nghiệm của mình về những vấn đề 

liên quan đến văn hóa và phát triển kinh tế hộ gia đình. Thông tin do ông/bà cung 

cấp hoàn toàn nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và đảm bảo tính 

khuyết danh. 

THÔNG TIN CHUNG 

Câu 1a: Ông/ bà cho biết một số thông tin về cá nhân? 
 

Năm sinh/chủ 
hộ 

Giới 
tính 

Học vấn Tình trạng 
hôn nhân 

Tôn giáo 

19……… 

1. Là chủ hộ 

2. Không chủ 

hô 

1.Nam 

2.Nữ 

1.Dưới tiểu học 

2.Tiểu học 

3.THCS 

4.THPT 

5.TC/Cao đẳng 

6.Đại học trở lên

1.Chưa kết hôn 

2.Có vợ/chồng 

3.Ly thân/ly dị 

4.Góa 

1.Theo tôn giáo 

2.Không tôn 

giáo 
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Câu 1b: (Tiếp) 

Khu vực sinh 

sống 

Nghề nghiệp chính Tự nhận xét 

về mức sống 

1.Bát Tràng 

2. Mông Phụ 

1.Thủ công 

2.Nông dân 

3.Công nhân 

4.Công chức/viên chức 

5.Công an/bộ đội 

6. Buôn bán/dịch vụ 

  7. Học sinh/sinh viên 

8.Cán bộ hưu trí 

9.Thất nghiệp 

10.Nội trợ 

11.Khác 

1.Giàu có 

2.Khá giả 

3.Trung bình 

4.Nghèo 

5.Khó trả lời 

Câu 2. Xin ông/ bà cho biết về số lao động của hộ gia đình? 

1.Tổng số thành viên trong gia đình: …………………………………. 

2.Số lao động của hộ gia đình: (Trong độ tuổi lao động)……………… 

3.Số nữ trong gia đình: ………………………………………………… 

4.Số trẻ em trong gia đình: ……………………………………………. 

5.Số người đang có việc làm:………………………………………….. 

Câu 3. Xin ông/bà cho biết về hoạt động kinh tế của ông/bà và gia đình 

hiện nay? 

Nguồn thu nhập của ông/bà? 

(Có thể chọn nhiều phương án) 

Nguồn thu nhập chính của gia đình? 

(Chỉ chọn 1 phương án) 
1.Nghề thủ công 

2.Trồng trọt 

3.Chăn nuôi 

4.Hoạt động kinh doanh của gia đình 

5.Làm thuê 

6.Lương 

7.Thừa kế 

8.Trúng số 

9.Khác (ghi rõ) 

1.Nghề thủ công 

2.Trồng trọt 

3.Chăn nuôi 

4.Hoạt động kinh doanh của gia đình 

5.Làm thuê 

6.Lương 

7.Thừa kế 

8.Trúng số 

9.Khác (ghi rõ) 

C. Thu nhập của cả hộ: …………….. đ/tháng? (hoặc …...………………. đ/năm) 

D. Thu nhập của NLT: …………….. đ/tháng? (hoặc …...……………….. đ/năm) 
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NỘI DUNG CHÍNH 

Câu 4. Xin ông/bà đánh giá hiện trạng của những thiết chế văn hóa trong 

cộng đồng hiện nay  

Mức độ 

a.Thiết chế văn hóa làng Có, và đáp 
ứng tốt yêu 

cầu 

Có, nhưng 
không đáp ứng 
được yêu cầu 

Không có 

1.Nhà thờ tổ nghề    

2.Đình làng, giếng nước, gốc đa    

3.Chùa    

4.Đền, miếu    

5.Nhà thờ    

6.Nhà thờ họ    

7.Nhà văn hóa, thư viện    

8.Đài phát thanh    

9.Câu lạc bộ    

10.Sân vận động, sân thể thao    

11.Bảng tin công cộng    

Câu 5. Từ thực tiễn ở cộng đồng, xin ông/bà đánh giá hiện trạng văn hóa 

trong cộng đồng hiện nay? 

 
Rất 
tốt 

Tốt Khá
Trung 
bình 

Yếu 
kém

Khó 
đánh 
giá 

1.Quan hệ gia đình, dòng họ       

2.Quan hệ láng giềng       

3.Các lễ hội       

4. Hoạt động tu bổ đình, đền chùa…       

6. Trình độ dân trí       

7.Truyền thống văn hóa địa phương       

8.Cảnh quan truyền thống của làng (cổng 
làng, đình làng, chùa làng, …) 

      

9.Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao       
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Câu 6. Xin ông/bà đánh giá tình trạng hoạt động kinh tế của hộ gia đình 

hiện nay 

Thủ công 
nghiệp 

Chăn nuôi Trồng trọt 
Du lịch/ 

dịch vụ 

Hoạt động kinh 
tế khác 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không được 
tốt 

4.Rất khó khăn 

5.Không có 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không được 
tốt 

4.Rất khó khăn

5.Không có 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không được 
tốt 

4.Rất khó khăn

5.Không có 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không được 
tốt 

4.Rất khó khăn 

5.Không có 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không được  

tốt 

4.Rất khó khăn 

5.Không có 

 Câu 7. Xin ông/bà đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố sau đối với phát 

triển kinh tế của hộ gia đình và cộng đồng 

Phát triển kinh tế của hộ gia đình Phát triển kinh tế của cộng đồng 

Mức độ quan 
trọng 

Nhiều Ít 
Không 

có 
Các yếu tố Nhiều Ít 

Không 
có 

1.Nguồn lực tài 
chính 

   1.Nguồn lực tài 
chính 

   

2.Tiếp cận thị 
trường 

   2.Tiếp cận thị 
trường 

   

3.Ứng dụng khoa 
học công nghệ 

   3.Ứng dụng khoa 
học công nghệ 

   

4.Trình độ đào 
tạo, kỹ năng tay 
nghề 

   4.Trình độ đào 
tạo, kỹ năng tay 
nghề 

   

5.Chính sách 
pháp luật 

   5.Chính sách 
pháp luật 

   

6.Số lượng lao 
động 

   6.Số lượng lao 
động 

   

7.Truyền thống 
gia đình 

   7.Truyền thống 
quê hương 

   

8.Môi trường văn 
hóa gia đình 

   8.Môi trường văn 
hóa cộng đồng 

   

9.Cảnh quan 
(không gian sống) 

   9.Cảnh quan của 
làng 
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 Câu 8 . Xin ông/bà tự đánh giá mức độ phát huy các yếu tố sau trong phát triển 

kinh tế hộ gia đình và cộng đồng (làng)? 

Mức độ phát huy 
trong hộ gia đình 

Mức độ phát huy trong 
cộng đồng (làng) 

Các yếu tố 

Tốt 
Bình 

thường 
Không 

tốt 

Các yếu tố 

Tốt 
Bình 

thường 
Không 

tốt 

1.Kinh nghiệm 
sản xuất  

   1.Kinh nghiệm 
sản xuất  

   

2.Kỹ thuật sản 
xuất 

   2.Kỹ thuật sản 
xuất 

   

3.Bí quyết truyền 
nghề 

   3.Bí quyết 
truyền nghề 

   

4.Kinh nghiệm 
sử dụng nguyên 
vật liệu 

   4.Kinh nghiệm 
sử dụng nguyên 
vật liệu 

   

5.Nắm bắt kịp 
thời nhu cầu thị 
trường 

   5.Nắm bắt kịp 
thời nhu cầu thị 
trường 

   

6.Tạo mẫu mã 
sản phẩm mới 

   6. Tạo mẫu mã 
sản phẩm mới  

   

7.Ứng dụng khoa 
học kỹ thuật 
trong sản xuất 

   7.Ứng dụng khoa 
học kỹ thuật 
trong sản xuất 

   

8.Quảng bá sản 
phẩm 

   8.Quảng bá sản 
phẩm 

   

9.Liên kết sản 
xuất, kinh doanh, 
làm dịch vụ với 
các hộ khác 

   9.Liên kết sản 
xuất kinh doanh 
giữa các hộ 

   

10.Gắn nghề thủ 
công với phát 
triển du lịch 

   10.Gắn nghề thủ 
công với phát 
triển du lịch 

   

11.Cảnh quan 
(không gian sống)

   11.Cảnh quan 
của làng  
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Câu 9. Xin ông/bà cho biết  mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc nguồn 

lực văn hóa đến  hoạt động kinh tế của hộ gia đình và cộng đồng ? 

Hoạt động kinh tế của của hộ gia đình Hoạt động kinh tế của cộng đồng 

Các yếu tố Nhiều Ít 
Không 

có 
Các yếu tố Nhiều Ít 

Không 
có 

1.Bí quyết nghề 

thủ công truyền 

thống 

   1.Bí quyết nghề thủ 

công truyền thống 

   

2.Mức độ quan hệ 

xã hội 

   2.Mức độ quan hệ 

xã hội 

   

3.Uy tín/địa vị xã 

hội của cá nhân 

   3.Uy tín/địa vị xã 

hội của gia đình 

   

4.Niềm tin của cộng 

đồng 

   4.Niềm tin của 

cộng đồng 

   

5.Chuẩn mực xã 

hội của cộng đồng 

   5.Chuẩn mực xã 

hội của cộng đồng 

   

6.Giá trị xã hội của 

cộng đồng 

   6.Giá trị xã hội của 

cộng đồng 

   

7.Hiểu biết về lễ 

hội làng 

   7.Hiểu biết về lễ 

hội 

   

8.Mức độ thực 

hành các lễ hội 

làng 

   8.Mức độ thực 

hành các lễ hội 

làng 

   

9. Mức độ hiểu 

biết hương ước, 

gia phả 

   9. Mức độ hiểu biết 

hương ước, gia phả

   

10. Mức độ thực 

hành hương ước, 

gia phả 

   10. Mức độ thực 

hành hương ước, gia 

phả 

   

11.Niềm tin vào 

tôn giáo, tâm linh 

   11. Niềm tin vào 

tôn giáo, tâm linh 
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Hoạt động kinh tế của của hộ gia đình Hoạt động kinh tế của cộng đồng 

Các yếu tố Nhiều Ít 
Không 

có 
Các yếu tố Nhiều Ít 

Không 
có 

12. Mức độ thực 

hành niềm tin vào 

tôn giáo, tâm linh 

   12. Mức độ thực 

hành niềm tin vào 

tôn giáo, tâm linh 

   

13.Khả năng hiểu 

biết lịch sử làng 

   13.Khả năng hiểu 

biết lịch sử làng 

   

14.Khả năng 

thuyết minh cho 

người khác hiểu về 

làng nghề 

   14.Khả năng thuyết 

minh cho người 

khác hiểu về làng 

nghề 

   

 

Câu 10. Xin Ông/ bà hãy lựa chọn 5 đức tính/ phẩm chất mà ông/ bà cho là  

điểm mạnh của người dân trong làng? 

STT Đức tính/ phẩm chất Tích dấu x vào 5 đức tính/ phẩm chất 

mà ông/bà lựa chọn 

1 Chăm chỉ, cần cù  

2 Sáng tạo  

3 Giỏi buôn bán  

4 Năng động  

5 Hiền lành, chất phác  

6 Tiết kiệm  

7 Phóng khoáng  

8 Học giỏi  

9 Khao khát làm giàu  

10 Trung thực  

11 Nhường nhịn  

12 Đòan kết  
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Câu 11. Từ thực tiễn trong cộng đồng, xin ông/bà đánh giá chung về vai trò 

của nguồn lực văn hóa đối với các hoạt kinh tế sau đây? 

Tiều thủ 
công nghiệp 

Chăn nuôi Trồng trọt Du lịch/dịch vụ 
Hoạt động 

kinh tế 
khác 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không 

được tốt 

4.Rất khó 

khăn 

5.Không có 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không 

được tốt 

4.Rất khó 

khăn 

5.Không có 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không được 

tốt 

4.Rất khó khăn 

5.Không có 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không được tốt 

4.Rất khó khăn 

5.Không có 

1. Rất tốt 

2.Khá tốt 

3.Không 

được tốt 

4.Rất khó 

khăn 

5.Không có 

  

 Câu 12. Ông/bà đồng ý với những giải pháp sau đối với việc phát huy vai 

trò của văn hóa trong phát triển kinh tế (có thể lựa chọn từ 1 đến nhiều 

phương án). 

1. Tăng cường nhận thức vai trò phát triển làng nghề 

2. Tăng cường quản lý các hoạt động của làng nghề 

3. Hoàn thiện chính sách pháp luật đối với bảo tồn, phát triển làng nghề 

4. Tôn vinh các giá trị văn hóa làng nghề 

5. Kết hợp yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại 

6. Đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân tài nghệ nhân 

7. Sưu tầm tài liệu, hiện vật có giá trị về truyền thống của các làng nghề 

8. Khả năng quản lý doanh nghiệp, điều hành sản xuất thủ công 

9. Phát triển du lịch làng nghề  

10. Phát huy ảnh hưởng tích cực của biến đổi văn hóa  

11. Đầu tư quy hoạch hệ thống các làng nghề 

12. Tôn tạo hạ tầng giao thông, hệ thống điện, hệ thống dịch vụ, vệ sinh đường 

làng 

13. Tổ chức khai thác các nhà đón tiếp và trưng bày sản phẩm tại các làng nghề  

14. Đưa các sản phẩm làng nghề tham gia  hội chợ  

15. Tiến hành Hội thi tay nghề  



179 

16. Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn từ các dự án quốc tế  

17. Đẩy mạnh cách thức xây dựng và quản lý thương hiệu cho các sản phẩm làng 

nghề 

18. Đánh giá tầm quan trọng của tục cúng tổ nghề với việc tiến hành các tâm linh 

khác 

19. Quy hoạch khu công nghiệp làng nghề 

20. Nâng cao chất lượng đào tạo đôi ngũ thợ thủ công mỹ nghệ có thẩm mỹ  

21. Nâng cao kiến thức khoa học, hiểu biết và am tường về truyền thống văn hóa 

làng nghề.  

22. Cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành và toàn xã hội. 

 

Xin trân trọng cảm ơn ông/bà! 
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PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU KHẢO SÁT 

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TRẢ LỜI PHIẾU 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ 

Giới tính   

1. Nam 280 74.9 1 

2. Nữ 94 25.1 

Quan hệ gia đình   

1. Chủ hộ 274 73.3 2 

2. Không chủ hộ 100 26.7 

Khu vực   

1. Bát Tràng - Gia Lâm 184 49.2 3 

2. Mông Phụ - Sơn Tây 190 50.8 

Học vấn   

1. Dưới tiểu học 0 0 

2. Tiểu học 11 2.9 

3. THCS 78 20.9 

4. THPT 190 50.8 

5. TC/Cao đẳng 106 28.3 

4 

6. Đại học trở lên 0 0 

Hôn nhân   

1. Chưa kết hôn 0 .0 

2. Có vợ/chồng 301 80.5 

3. Ly thân/ly dị 48 12.8 

5 

4. Góa 25 6.7 

Nghề nghiệp chính   

1. Thủ công 70 18.7 

2. Nông dân 191 51.1 

3. Công nhân 21 5.6 

4. Công chức/viên chức 11 2.9 

5. Công an/bộ đội 0 .0 

6 

6. Buôn bán/dịch vụ 49 13.1 
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STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ 

7. Học sinh/sinh viên 0 0 

8. Cán bộ hưu trí 21 5.6 

9. Thất nghiệp 31 8.3 

10. Nội trợ 21 5.6 

Mức sống   

1. Giàu có 16 4.3 

2. Khá giả 162 43.3 

3. Trung bình 186 49.7 

4. Nghèo 10 2.7 

7 

5. Khó trả lời 0 0 

Nguồn thu nhập cá nhân   

1. Nghề thủ công 79 21.1 

2. Trồng trọt 80 21.4 

3. Chăn nuôi 10 2.7 

4. Hoạt động kinh doanh của gia đình 89 23.8 

5. Làm thuê 27 7.2 

6. Lương 47 12.6 

7. Thừa kế 42 11.2 

8 

8. Trúng số 0 0 

Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình   

1. Nghề thủ công 90 24.1 

2. Trồng trọt 126 33.7 

3. Chăn nuôi 20 5.3 

4. Hoạt động kinh doanh của gia đình 65 17.4 

5. Làm thuê 11 2.9 

6. Lương 62 16.6 

7. Thừa kế 0 0 

9 

8. Trúng số 0 0 

 Tổng 374 100.0 
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NỘI DUNG CHÍNH 

Câu 4. Xin ông/bà đánh giá hiện trạng của những thiết chế văn hóa trong 

cộng đồng hiện nay  

Mức độ 

 Thiết chế văn hóa làng 
 

Có, và 
đáp 

ứng tốt 
yêu cầu

Có, nhưng 
không đáp 
ứng được 
yêu cầu 

Không 
có 

Số lượng 171 32 171
1 Nhà thờ tổ nghề 

Tỷ lệ 45.7% 8.6% 45.7%

Số lượng 333 0 0
2 Đình làng, giếng nước, gốc đa 

Tỷ lệ 89.0% .0 .0

Số lượng 175 0 0
3 Chùa 

Tỷ lệ 84.5% .0 .0

Số lượng 350 0 0
4  Đền, miếu  

Tỷ lệ 93.6% .0 .0

Số lượng 175 17 24
5 Nhà thờ 

Tỷ lệ 84.5% 4.5% 6.4%

Số lượng 333 1 40
6 Nhà thờ họ 

Tỷ lệ 89.0% .3% 10.7%

Số lượng 0 80 294
7  

Tỷ lệ 0 21.4% 78.6%

Số lượng 0 225 149
8 Đài phát thanh 

Tỷ lệ 0 60.2% 39.8%

Số lượng 2 56 316
9 Câu lạc bộ 

Tỷ lệ .5% 15.0% 84.5%

Số lượng 2 51 321
10 Sân vận động, sân thể thao 

Tỷ lệ .5% 13.6% 85.8%

Số lượng 0 47 327
11 Bảng tin công cộng 

Tỷ lệ 0 12.6% 87.4%
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Câu 5. Từ thực tiễn ở cộng đồng, xin ông/bà đánh giá hiện trạng văn hóa 

trong cộng đồng hiện nay? 

  Rất tốt Tốt Khá 
Trung 
bình 

Yếu 
kém 

45 329 0 0 0
1 Quan hệ gia đình, dòng họ 

12.0% 88.0% .0 .0 .0

45 305 24 0 0
2 Quan hệ láng giềng 

12.0% 81.6% 6.4% .0 .0

40 310 24 0 0
3 Các lễ hội 

10.7% 82.9% 6.4% .0 .0

40 242 92 0 0
4 

Hoạt động tu bổ đình, đền 
chùa… 10.7% 64.7% 24.6% .0 .0

0 126 224 24 0
6 

Trình độ dân trí 

 .0 33.7% 59.9% 6.4% .0

1 197 96 80 0
7 

Truyền thống văn hóa địa 
phương .3% 52.7% 25.7% 21.4% .0

21 207 66 48 32
8 

Cảnh quan truyền thống của 
làng (cổng làng, đình làng, 
chùa làng) 

5.6% 55.3% 17.6% 12.8% 8.6%

16 76 117 165 0
9 

Các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao 4.3% 20.3% 31.3% 44.1% .0

Câu 6. Xin ông/bà đánh giá tình trạng hoạt động kinh tế của hộ gia đình 

hiện nay 

Thủ công 
nghiệp 

Chăn nuôi
Trồng 

trọt 
Du lịch/ 
dịch vụ 

Hoạt động 
kinh tế 
khác TT Nội dung 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

1 Rất tốt 81 21.7 0 .0 0 .0 24 6.4 79 21.1

2 Khá tốt 25 6.7 13 3.5 60 16.0 39 10.4 62 16.6

3 Không được 
tốt 

0 .0 52 13.9 120 32.1 1 .3 1 .3

4 Rất khó khăn 55 14.7 166 44.4 51 13.6 211 56.4 24 6.4

5 Không có 213 57.0 143 38.2 143 38.2 99 26.5 208 55.6

 Tổng 374 100 374 100 374 100 374 100 374 100
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Câu 7. Xin ông/bà đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố sau đối với phát 

triển kinh tế của hộ gia đình và cộng đồng 

a.Phát triển kinh tế của hộ gia đình 

Mức độ 
 Mức độ quan trọng 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 25 348 1
1 Nguồn lực tài chính 

Tỷ lệ 6.7% 93.0% .3%

Số lượng 35 129 210
2 Tiếp cận thị trường 

Tỷ lệ 9.4% 34.5% 56.1%

Số lượng 10 214 150
3 

Ứng dụng khoa học công 

nghệ Tỷ lệ 2.7% 57.2% 40.1%

Số lượng 23 238 113
4 

Trình độ đào tạo, kỹ năng 

tay nghề Tỷ lệ 6.1% 63.6% 30.2%

Số lượng 219 52 103
5 Chính sách pháp luật 

Tỷ lệ 58.6% 13.9% 27.5%

Số lượng 23 250 101
6 Số lượng lao động 

Tỷ lệ 6.1% 66.8% 27.0%

Số lượng 10 158 68
7 Truyền thống gia đình 

Tỷ lệ 4.2% 66.9% 28.8%

Số lượng 2 35 199
8 

Môi trường văn hóa gia 

đình Tỷ lệ .8% 14.8% 84.3%

Số lượng 2 139 80
9 

Cảnh quan (không gian 

sống) Tỷ lệ .9% 62.9% 36.2%
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b.Phát triển kinh tế của cộng đồng 

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 10 158 68
1 

Nguồn lực tài chính 

 Tỷ lệ 4.2% 66.9% 28.8%

Số lượng 2 35 199
2 Tiếp cận thị trường 

Tỷ lệ .8% 14.8% 84.3%

Số lượng 2 139 80
3 

Ứng dụng khoa học công 

nghệ Tỷ lệ .9% 62.9% 36.2%

Số lượng 2 150 62
4 

Trình độ đào tạo, kỹ năng 

tay nghề Tỷ lệ .9% 70.1% 29.0%

Số lượng 161 11 35
5 Chính sách pháp luật 

Tỷ lệ 77.8% 5.3% 16.9%

Số lượng 3 175 29
6 Số lượng lao động 

Tỷ lệ 1.4% 84.5% 14.0%

Số lượng 162 10 35
7 Truyền thống quê hương 

Tỷ lệ 78.3% 4.8% 16.9%

Số lượng 161 11 35
8 

Môi trường văn hóa cộng 

đồng Tỷ lệ 77.8% 5.3% 16.9%

Số lượng 161 11 35
9 Cảnh quan của làng 

Tỷ lệ 77.8% 5.3% 16.9%
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Câu 8 . Xin ông/bà tự đánh giá mức độ phát huy các yếu tố sau trong phát 

triển kinh tế hộ gia đình và cộng đồng (làng)? 

a. Mức độ phát huy trong hộ gia đình 

Mức độ 

 Các yếu tố 
 Tốt 

Bình 

thường 

Không 

tốt 

Số lượng 79 134 16
1 Kinh nghiệm sản xuất  

Tỷ lệ 34.5% 58.5% 7.0%

Số lượng 42 173 14
2 Kỹ thuật sản xuất 

Tỷ lệ 18.3% 75.5% 6.1%

Số lượng 19 31 179
3 Bí quyết truyền nghề 

Tỷ lệ 8.3% 13.5% 78.2%

Số lượng 17 198 14
4 

Kinh nghiệm sử dụng nguyên 

vật liệu Tỷ lệ 7.4% 86.5% 6.1%

Số lượng 25 141 63
5 

Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị 

trường Tỷ lệ 10.9% 61.6% 27.5%

Số lượng 26 23 180
6 Tạo mẫu mã sản phẩm mới 

Tỷ lệ 11.4% 10.0% 78.6%

Số lượng 14 183 32
7 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật 

trong sản xuất Tỷ lệ 6.1% 79.9% 14.0%

Số lượng 18 33 178
8 Quảng bá sản phẩm 

Tỷ lệ 7.9% 14.4% 77.7%

Số lượng 9 81 139
9 

Liên kết sản xuất, kinh doanh, 

làm dịch vụ với các hộ khác Tỷ lệ 3.9% 35.4% 60.7%

Số lượng 0 37 192
10 

Gắn nghề thủ công với phát 

triển du lịch Tỷ lệ .0 16.2% 83.8%

Số lượng 10 103 108
11 Cảnh quan (không gian sống) 

Tỷ lệ 4.5% 46.6% 48.9%
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b. Mức độ phát huy trong cộng đồng (làng) 

Mức độ 

 Các yếu tố 
 Tốt 

Bình 

thường 

Không 

tốt 

Số lượng 93 234 47
1 Kinh nghiệm sản xuất  

Tỷ lệ 24.9% 62.6% 12.6%

Số lượng 57 277 40
2 Kỹ thuật sản xuất 

Tỷ lệ 15.2% 74.1% 10.7%

Số lượng 6 82 286
3 Bí quyết truyền nghề 

Tỷ lệ 1.6% 21.9% 76.5%

Số lượng 6 368 0
4 

Kinh nghiệm sử dụng nguyên 

vật liệu Tỷ lệ 1.6% 98.4% .0

Số lượng 6 231 137
5 

Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị 

trường Tỷ lệ 1.6% 61.8% 36.6%

Số lượng 6 81 287
6 Tạo mẫu mã sản phẩm mới 

Tỷ lệ 1.6% 21.7% 76.7%

Số lượng 47 287 40
7 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật 

trong sản xuất Tỷ lệ 12.6% 76.7% 10.7%

Số lượng 6 41 327
8 Quảng bá sản phẩm 

Tỷ lệ 1.6% 11.0% 87.4%

Số lượng 5 106 263

9 

Liên kết sản xuất, kinh 

doanh, làm dịch vụ với các 

hộ khác 

Tỷ lệ 
1.3% 28.3% 70.3%

Số lượng 1 86 287
10 

Gắn nghề thủ công với phát 

triển du lịch Tỷ lệ .3% 23.0% 76.7%

Số lượng 52 183 139
11 Cảnh quan (không gian sống)

Tỷ lệ 13.9% 48.9% 37.2%
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Câu 9. Xin ông/bà cho biết  mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc nguồn 

lực văn hóa đến  hoạt động kinh tế của hộ gia đình và cộng đồng ? 

a. Hoạt động kinh tế của của hộ gia đình 

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có

Số lượng 34 160 161
1 

Bí quyết nghề thủ công truyền 
thống Tỷ lệ 9.6% 45.1% 45.4%

Số lượng 218 134 0
2 Mức độ quan hệ xã hội 

Tỷ lệ 61.9% 38.1% .0

Số lượng 179 117 56
3 Uy tín/địa vị xã hội của cá nhân 

Tỷ lệ 50.9% 33.2% 15.9%

Số lượng 190 123 39
4 Niềm tin của cộng đồng 

Tỷ lệ 54.0% 34.9% 11.1%

Số lượng 190 42 120
5 Chuẩn mực xã hội của cộng đồng 

Tỷ lệ 54.0% 11.9% 34.1%

Số lượng 46 186 120
6 Giá trị xã hội của cộng đồng 

Tỷ lệ 13.1% 52.8% 34.1%

Số lượng 89 202 61
7 Hiểu biết về lễ hội làng 

Tỷ lệ 25.3% 57.4% 17.3%

Số lượng 144 108 100
8 Mức độ thực hành các lễ hội làng 

Tỷ lệ 40.9% 30.7% 28.4%

Số lượng 120 129 103
9 

Mức độ hiểu biết hương ước, gia 
phả Tỷ lệ 34.1% 36.6% 29.3%

Số lượng 152 80 120
10 

Mức độ thực hành hương ước, 
gia phả Tỷ lệ 43.2% 22.7% 34.1%

Số lượng 48 206 98
11 Niềm tin vào tôn giáo, tâm linh 

Tỷ lệ 13.6% 58.5% 27.8%

Số lượng 48 206 98
12 

Mức độ thực hành niềm tin vào 
tôn giáo, tâm linh Tỷ lệ 13.6% 58.5% 27.8%

Số lượng 33 211 108
13 Khả năng hiểu biết lịch sử làng 

Tỷ lệ 9.4% 59.9% 30.7%

Số lượng 25 183 122
14 

Khả năng thuyết minh cho người 
khác hiểu về làng nghề Tỷ lệ 7.6% 55.5% 37.0%
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 b. Hoạt động kinh tế của cộng đồng 

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 22 1 325
1 

Bí quyết nghề thủ công truyền 
thống Tỷ lệ 6.3% .3% 93.4%

Số lượng 324 24 0
2 Mức độ quan hệ xã hội 

Tỷ lệ 93.1% 6.9% .0

Số lượng 322 26 0
3 

Uy tín/địa vị xã hội của cá 
nhân Tỷ lệ 92.5% 7.5% .0

Số lượng 348 0 0
4 Niềm tin của cộng đồng 

Tỷ lệ 100.0% .0 .0

Số lượng 302 46 0
5 

Chuẩn mực xã hội của cộng 
đồng Tỷ lệ 86.8% 13.2% .0

Số lượng 220 128 0
6 Giá trị xã hội của cộng đồng 

Tỷ lệ 63.2% 36.8% .0

Số lượng 167 181 0
7 Hiểu biết về lễ hội làng 

Tỷ lệ 48.0% 52.0% .0

Số lượng 252 96 0
8 

Mức độ thực hành các lễ hội 
làng Tỷ lệ 72.4% 27.6% .0

Số lượng 234 114 0
9 

Mức độ hiểu biết hương ước, 
gia phả Tỷ lệ 67.2% 32.8% .0

Số lượng 158 190 0
10 

Mức độ thực hành hương ước, 
gia phả Tỷ lệ 45.4% 54.6% .0

Số lượng 243 105 0
11 

Niềm tin vào tôn giáo, tâm 
linh Tỷ lệ 69.8% 30.2% .0

Số lượng 182 166 0
12 

Mức độ thực hành niềm tin 
vào tôn giáo, tâm linh Tỷ lệ 52.3% 47.7% .0

Số lượng 52 296 0
13 

Khả năng hiểu biết lịch sử 
làng Tỷ lệ 14.9% 85.1% .0

Số lượng 28 266 54
14 

Khả năng thuyết minh cho 
người khác hiểu về làng nghề Tỷ lệ 8.0% 76.4% 15.5%
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Câu 10. Xin ông/ bà hãy lựa chọn 5 đức tính/ phẩm chất mà ông/ bà cho là  

điểm mạnh của người dân trong làng? 

STT Đức tính/ phẩm chất Số lượng Tỷ lệ 

1 Chăm chỉ, cần cù 227 61 % 

2 Sáng tạo 174 47 % 

3 Giỏi buôn bán 171 46 % 

4 Năng động 176 47 % 

5 Hiền lành, chất phác 217 58 % 

6 Tiết kiệm 238 64 % 

7 Phóng khoáng 115 31 % 

8 Học giỏi 127 34 % 

9 Khao khát làm giàu 164 44 % 

10 Trung thực 235 63 % 

11 Nhường nhịn 218 58 % 

12 Đòan kết 211 56 % 

 

Câu 11. Từ thực tiễn trong cộng đồng, xin ông/bà đánh giá chung về vai trò 

của nguồn lực văn hóa đối với các hoạt kinh tế sau đây? 

 

Tiểu thủ 
công 

nghiệp 
Chăn nuôi Trồng trọt 

Du 
lịch/dịch 

vụ 

Hoạt động 
kinh tế 
khác TT 

Nội dung 
các hoạt 
kinh tế 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

1 Rất tốt 17 4.5 5 1.3 0 .0 0 .0 24 6.4

2 Khá tốt 7 1.9 6 1.6 6 1.6 6 1.6 18 4.8
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3 
Không được 

tốt 
40 10.7 45 12.0 225 60.2 44 11.8 46 12.3

4 
Rất khó 

khăn 
109 29.1 211 56.4 31 8.3 200 53.5 42 11.2

5 Không có 201 53.7 107 28.6 112 29.9 124 33.2 244 65.2

 Tổng 374 100.0 374 100.0 374 100.0 374 100.0 374 100.0

   

Câu 12. Ông/bà đồng ý với những giải pháp sau đối với việc phát huy vai 

trò của văn hóa trong phát triển kinh tế (có thể lựa chọn từ 1 đến nhiều 

phương án). 

TT Nội dung 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

1 Tăng cường nhận thức vai trò phát triển làng nghề 42 11.2

2 Tăng cường quản lý các hoạt động của làng nghề 67 17.9

3 
Hoàn thiện chính sách pháp luật đối với bảo tồn, phát 

triển làng nghề 
237 63.4

4 Tôn vinh các giá trị văn hóa làng nghề 167 44.7

5 Kết hợp yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại 195 52.1

6 Đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân tài nghệ nhân 128 34.2

7 
Sưu tầm tài liệu, hiện vật có giá trị về truyền thống của 

các làng nghề 
178 47.6

8 
Khả năng quản lý doanh nghiệp, điều hành sản xuất thủ 

công 
129 34.5

9 Phát triển du lịch làng nghề 152 40.6
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TT Nội dung 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

10 Phát huy ảnh hưởng tích cực của biến đổi văn hóa  164 43.9

11 Đầu tư quy hoạch hệ thống các làng nghề 104 27.8

12 
Tôn tạo hạ tầng giao thông, hệ thống điện, hệ thống dịch 

vụ, vệ sinh đường làng 
164 43.9

13 
Tổ chức khai thác các nhà đón tiếp và trưng bày sản 

phẩm tại các làng nghề  
102 27.3

14 Đưa các sản phẩm làng nghề tham gia  hội chợ  75 20.1

15 Tiến hành Hội thi tay nghề  42 11.2

16 
Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn từ các dự án 

quốc tế  
90 24.1

17 
Đẩy mạnh cách thức xây dựng và quản lý thương hiệu 

cho các sản phẩm làng nghề 
67 17.9

18 
Đánh giá tầm quan trọng của tục cúng tổ nghề với việc 

tiến hành các tâm linh khác 
67 17.9

19 Quy hoạch khu công nghiệp làng nghề 89 23.8

20 
Nâng cao chất lượng đào tạo đôi ngũ thợ thủ công mỹ 

nghệ có thẩm mỹ  
80 21.4

21 
Nâng cao kiến thức khoa học, hiểu biết và am tường về 

truyền thống văn hóa làng nghề.  
106 28.3

22 
Cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành và toàn xã 

hội. 
97 25.9
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KHU VỰC: BÁT TRÀNG - GIA LÂM 

Câu 4. Xin ông/bà đánh giá hiện trạng của những thiết chế văn hóa trong 

cộng đồng hiện nay  

Mức độ 

 Thiết chế văn hóa làng 
 

Có, và 
đáp ứng 
tốt yêu 

cầu 

Có, nhưng 
không đáp 
ứng được 
yêu cầu 

Không có

Số lượng 129 10 45
1 Nhà thờ tổ nghề 

Tỷ lệ 70.1% 5.4% 24.5%

Số lượng 18 166 0
2 

Đình làng, giếng nước, gốc 

đa Tỷ lệ 9.8% 90.2% .0

Số lượng 150 18 16
3 Chùa 

Tỷ lệ 81.5% 9.8% 8.7%

Số lượng 168 16 0
4 Đền, miếu 

Tỷ lệ 91.3% 8.7% .0

Số lượng 152 16 16
5 Nhà thờ 

Tỷ lệ 82.6% 8.7% 8.7%

Số lượng 152 1 31
6 Nhà thờ họ 

Tỷ lệ 82.6% .5% 16.8%

Số lượng 0 68 116
7 

Nhà văn hóa, thư viện 

 Tỷ lệ .0 37.0% 63.0%

Số lượng 0 77 107
8 Đài phát thanh 

Tỷ lệ .0 41.8% 58.2%

Số lượng 2 33 149
9 Câu lạc bộ 

Tỷ lệ 1.1% 17.9% 81.0%

Số lượng 2 41 141
10 Sân vận động, sân thể thao 

Tỷ lệ 1.1% 22.3% 76.6%

Số lượng 0 31 153
11 Bảng tin công cộng 

Tỷ lệ .0 16.8% 83.2%
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Câu 5. Từ thực tiễn ở cộng đồng, xin ông/bà đánh giá hiện trạng văn hóa 

trong cộng đồng hiện nay? 

  Rất tốt Tốt Khá 
Trung 
bình 

Yếu 
kém 

18 166 0 0 0
1 Quan hệ gia đình, dòng họ 

9.8% 90.2% .0 .0 .0

18 150 16 0 0
2 Quan hệ láng giềng 

9.8% 81.5% 8.7% .0 .0

19 149 16 0 0
3 Các lễ hội 

10.3% 81.0% 8.7% .0 .0

19 119 46 0 0
4 

Hoạt động tu bổ đình, đền 
chùa… 10.3% 64.7% 25.0% .0 .0

0 79 89 16 0
6 Trình độ dân trí 

.0 42.9% 48.4% 8.7% .0

1 69 52 62 0
7 

Truyền thống văn hóa địa 
phương .5% 37.5% 28.3% 33.7% .0

6 72 44 32 30
8 

Cảnh quan truyền thống của 
làng (cổng làng, đình làng, 
chùa làng) 

3.3% 39.1% 23.9% 17.4% 16.3%

3 39 51 91 0
9 

Các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao 1.6% 21.2% 27.7% 49.5% .0

Câu 6. Xin ông/bà đánh giá tình trạng hoạt động kinh tế của hộ gia đình 

hiện nay 

Thủ 
công 

nghiệp 

Chăn 
nuôi 

Trồng 
trọt 

Du 
lịch/dịch 

vụ 

Hoạt động 
kinh tế 
khác TT Nội dung 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Rất tốt 63 34.2 0 .0 0 .0 16 8.7 61 33.2

2 Khá tốt 17 9.2 12 6.5 24 13.0 30 16.3 52 28.3

3 Không được tốt 0 .0 15 8.2 30 16.3 1 .5 1 .5

4 Rất khó khăn 25 13.6 42 22.8 15 8.2 64 34.8 16 8.7

5 Không có 79 42.9 115 62.5 115 62.5 73 39.7 54 29.3

 Tổng 184 100.0 184 100.0 184 100.0 184 100.0 184 100.0
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Câu 7. Xin ông/bà đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố sau đối với phát 

triển kinh tế của hộ gia đình và cộng đồng 

a.Phát triển kinh tế của hộ gia đình 

Mức độ 
 Mức độ quan trọng 

 Nhiều Ít Không có

Số lượng 23 160 1
1 Nguồn lực tài chính 

Tỷ lệ 12.5% 87.0% .5%

Số lượng 26 95 63
2 Tiếp cận thị trường 

Tỷ lệ 14.1% 51.6% 34.2%

Số lượng 3 73 108
3 Ứng dụng khoa học công nghệ 

Tỷ lệ 1.6% 39.7% 58.7%

Số lượng 15 103 66
4 

Trình độ đào tạo, kỹ năng tay 
nghề Tỷ lệ 8.2% 56.0% 35.9%

Số lượng 58 42 84
5 Chính sách pháp luật 

Tỷ lệ 31.5% 22.8% 45.7%

Số lượng 15 94 75
6 Số lượng lao động 

Tỷ lệ 8.2% 51.1% 40.8%

Số lượng 60 34 35
7 Truyền thống gia đình 

Tỷ lệ 46.5% 26.4% 27.1%

b.Phát triển kinh tế của cộng đồng 

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có

Số lượng 9 63 57
1 Nguồn lực tài chính 

Tỷ lệ 7.0% 48.8% 44.2%

Số lượng 2 26 101
2 Tiếp cận thị trường 

Tỷ lệ 1.6% 20.2% 78.3%

Số lượng 2 57 56
3 Ứng dụng khoa học công nghệ 

Tỷ lệ 1.7% 49.6% 48.7%

Số lượng 2 61 45
4 

Trình độ đào tạo, kỹ năng tay 
nghề Tỷ lệ 1.9% 56.5% 41.7%
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Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có

Số lượng 60 10 32
5 Chính sách pháp luật 

Tỷ lệ 58.8% 9.8% 31.4%

Số lượng 3 78 21
6 Số lượng lao động 

Tỷ lệ 2.9% 76.5% 20.6%

Số lượng 61 9 32
7 Truyền thống quê hương 

Tỷ lệ 59.8% 8.8% 31.4%

Số lượng 60 10 32
8 

Môi trường văn hóa cộng 
đồng Tỷ lệ 58.8% 9.8% 31.4%

Số lượng 60 10 32
9 Cảnh quan của làng 

Tỷ lệ 58.8% 9.8% 31.4%

Câu 8 . Xin ông/bà tự đánh giá mức độ phát huy các yếu tố sau trong phát 

triển kinh tế hộ gia đình và cộng đồng (làng)? 

a. Mức độ phát huy trong hộ gia đình 

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Tốt 
Bình 

thường 
Không tốt

Số lượng 54 59 10
1 Kinh nghiệm sản xuất  

Tỷ lệ 43.9% 48.0% 8.1%

Số lượng 26 83 14
2 Kỹ thuật sản xuất 

Tỷ lệ 21.1% 67.5% 11.4%

Số lượng 17 28 78
3 Bí quyết truyền nghề 

Tỷ lệ 13.8% 22.8% 63.4%

Số lượng 15 94 14
4 

Kinh nghiệm sử dụng 
nguyên vật liệu Tỷ lệ 12.2% 76.4% 11.4%

Số lượng 22 71 30
5 

Nắm bắt kịp thời nhu cầu 
thị trường Tỷ lệ 17.9% 57.7% 24.4%

Số lượng 23 21 79
6 Tạo mẫu mã sản phẩm mới 

Tỷ lệ 18.7% 17.1% 64.2%
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Mức độ 
 Các yếu tố 

 Tốt 
Bình 

thường 
Không tốt

Số lượng 7 91 25
7 

Ứng dụng khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất Tỷ lệ 5.7% 74.0% 20.3%

Số lượng 16 24 83
8 Quảng bá sản phẩm 

Tỷ lệ 13.0% 19.5% 67.5%

Số lượng 8 44 71
9 

Liên kết sản xuất, kinh 
doanh, làm dịch vụ với các 
hộ khác 

Tỷ lệ 6.5% 35.8% 57.7%

Số lượng 0 33 90
10 

Gắn nghề thủ công với phát 
triển du lịch Tỷ lệ .0 26.8% 73.2%

Số lượng 3 53 60
11 

Cảnh quan (không gian 
sống) Tỷ lệ 2.6% 45.7% 51.7%

 

b. Mức độ phát huy trong cộng đồng (làng) 

 

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Tốt 
Bình 

thường 
Không tốt

Số lượng 48 113 23
1 

Kinh nghiệm sản xuất  

 Tỷ lệ 26.1% 61.4% 12.5%

Số lượng 28 135 21
2 Kỹ thuật sản xuất 

Tỷ lệ 15.2% 73.4% 11.4%

Số lượng 3 44 137
3 Bí quyết truyền nghề 

Tỷ lệ 1.6% 23.9% 74.5%

Số lượng 3 181 0
4 

Kinh nghiệm sử dụng 
nguyên vật liệu Tỷ lệ 1.6% 98.4% .0

Số lượng 3 112 69
5 

Nắm bắt kịp thời nhu cầu 
thị trường Tỷ lệ 1.6% 60.9% 37.5%

Số lượng 3 43 138
6 Tạo mẫu mã sản phẩm mới 

Tỷ lệ 1.6% 23.4% 75.0%
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Mức độ 
 Các yếu tố 

 Tốt 
Bình 

thường 
Không tốt

Số lượng 25 138 21
7 

Ứng dụng khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất Tỷ lệ 13.6% 75.0% 11.4%

Số lượng 3 22 159
8 Quảng bá sản phẩm 

Tỷ lệ 1.6% 12.0% 86.4%

Số lượng 2 52 130
9 

Liên kết sản xuất, kinh 
doanh, làm dịch vụ với các 
hộ khác 

Tỷ lệ 1.1% 28.3% 70.7%

Số lượng 1 45 138
10 

Gắn nghề thủ công với phát 
triển du lịch Tỷ lệ .5% 24.5% 75.0%

Số lượng 25 88 71
11 

Cảnh quan (không gian 
sống) Tỷ lệ 13.6% 47.8% 38.6%

 

Câu 9. Xin ông/bà cho biết  mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc nguồn 

lực văn hóa đến  hoạt động kinh tế của hộ gia đình và cộng đồng ? 

a. Hoạt động kinh tế của của hộ gia đình 

  

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 19 80 76
1 

Bí quyết nghề thủ công 
truyền thống Tỷ lệ 10.9% 45.7% 43.4%

Số lượng 78 97 0
2 Mức độ quan hệ xã hội 

Tỷ lệ 44.6% 55.4% .0

Số lượng 46 86 43
3 

Uy tín/địa vị xã hội của cá 
nhân Tỷ lệ 26.3% 49.1% 24.6%

Số lượng 50 95 30
4 Niềm tin của cộng đồng 

Tỷ lệ 28.6% 54.3% 17.1%

Số lượng 50 33 92
5 

Chuẩn mực xã hội của cộng 
đồng Tỷ lệ 28.6% 18.9% 52.6%



199 

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 15 68 92
6 

Giá trị xã hội của cộng 
đồng Tỷ lệ 8.6% 38.9% 52.6%

Số lượng 24 104 47
7 Hiểu biết về lễ hội làng 

Tỷ lệ 13.7% 59.4% 26.9%

Số lượng 36 62 77
8 

Mức độ thực hành các lễ 
hội làng Tỷ lệ 20.6% 35.4% 44.0%

Số lượng 32 64 79
9 

Mức độ hiểu biết hương 
ước, gia phả Tỷ lệ 18.3% 36.6% 45.1%

Số lượng 39 44 92
10 

Mức độ thực hành hương 
ước, gia phả Tỷ lệ 22.3% 25.1% 52.6%

Số lượng 14 86 75
11 

Niềm tin vào tôn giáo, tâm 
linh Tỷ lệ 8.0% 49.1% 42.9%

Số lượng 14 86 75
12 

Mức độ thực hành niềm tin 
vào tôn giáo, tâm linh Tỷ lệ 8.0% 49.1% 42.9%

Số lượng 10 87 78
13 

Khả năng hiểu biết lịch sử 
làng Tỷ lệ 5.7% 49.7% 44.6%

Số lượng 8 69 81
14 

Khả năng thuyết minh cho 
người khác hiểu về làng 
nghề 

Tỷ lệ 5.1% 43.7% 51.3%
 

b. Hoạt động kinh tế của cộng đồng 
 

Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 12 1 168
1 

Bí quyết nghề thủ công 

truyền thống Tỷ lệ 6.6% .6% 92.8%

Số lượng 169 12 0
2 Mức độ quan hệ xã hội 

Tỷ lệ 93.4% 6.6% .0

3 Uy tín/địa vị xã hội của cá Số lượng 164 17 0
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Mức độ 
 Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có 

nhân Tỷ lệ 90.6% 9.4% .0

Số lượng 169 12 0
4 Niềm tin của cộng đồng 

Tỷ lệ 93.4% 6.6% .0

Số lượng 157 24 0
5 

Chuẩn mực xã hội của cộng 

đồng Tỷ lệ 86.7% 13.3% .0

Số lượng 119 62 0
6 

Giá trị xã hội của cộng 

đồng Tỷ lệ 65.7% 34.3% .0

Số lượng 90 91 0
7 Hiểu biết về lễ hội làng 

Tỷ lệ 49.7% 50.3% .0

Số lượng 128 53 0
8 

Mức độ thực hành các lễ 

hội làng Tỷ lệ 70.7% 29.3% .0

Số lượng 124 57 0
9 

Mức độ hiểu biết hương 

ước, gia phả Tỷ lệ 68.5% 31.5% .0

Số lượng 82 99 0
10 

Mức độ thực hành hương 

ước, gia phả Tỷ lệ 45.3% 54.7% .0

Số lượng 133 48 0
11 

Niềm tin vào tôn giáo, tâm 

linh Tỷ lệ 73.5% 26.5% .0

Số lượng 93 88 0
12 

Mức độ thực hành niềm tin 

vào tôn giáo, tâm linh Tỷ lệ 51.4% 48.6% .0

Số lượng 27 154 0
13 

Khả năng hiểu biết lịch sử 

làng Tỷ lệ 14.9% 85.1% .0

Số lượng 15 148 18

14 

Khả năng thuyết minh cho 

người khác hiểu về làng 

nghề 

Tỷ lệ 
8.3% 81.8% 9.9%
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Câu 10. Xin ông/ bà hãy lựa chọn 5 đức tính/ phẩm chất mà ông/ bà cho là  

điểm mạnh của người dân trong làng? 

STT Đức tính/ phẩm chất Số lượng Tỷ lệ 

1 Chăm chỉ, cần cù 125 68 %

2 Sáng tạo 110 60 %

3 Giỏi buôn bán 99 54 %

4 Năng động 106 58 %

5 Hiền lành, chất phác 82 45 %

6 Tiết kiệm 85 46 %

7 Phóng khoáng 64 35 %

8 Học giỏi 59 32 %

9 Khao khát làm giàu 95 52 %

10 Trung thực 108 59 %

11 Nhường nhịn 69 38 %

12 Đòan kết 96 52 %

 

Câu 11. Từ thực tiễn trong cộng đồng, xin ông/bà đánh giá chung về vai trò 

của nguồn lực văn hóa đối với các hoạt kinh tế sau đây? 

Tiểu thủ 

công nghiệp
Chăn nuôi Trồng trọt

Du lịch/ 

dịch vụ 

Hoạt động 

kinh tế khácTT 

Nội dung

các hoạt 

kinh tế SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 

1 Rất tốt 17 9.2 5 2.7 0 .0 0 .0 24 13.0

2 Khá tốt 7 3.8 6 3.3 6 3.3 6 3.3 18 9.8

3 Không 21 11.4 23 12.5 84 45.7 24 13.0 17 9.2
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được tốt 

4 Rất khó 

khăn 
44 23.9 74 40.2 13 7.1 73 39.7 22 12.0

5 Không có 95 51.6 76 41.3 81 44.0 81 44.0 103 56.0

 Tổng 184 100.0 184 100.0 184 100.0 184 100.0 184 100.0

 

Câu 12. Ông/bà đồng ý với những giải pháp sau đối với việc phát huy vai 

trò của văn hóa trong phát triển kinh tế (có thể lựa chọn từ 1 đến nhiều 

phương án). 

TT Nội dung 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

1 Tăng cường nhận thức vai trò phát triển làng nghề 28 15.2

2 Tăng cường quản lý các hoạt động của làng nghề 42 22.8

3 
Hoàn thiện chính sách pháp luật đối với bảo tồn, phát 

triển làng nghề 
121 65.8

4 Tôn vinh các giá trị văn hóa làng nghề 68 37.0

5 Kết hợp yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại 89 48.4

6 Đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân tài nghệ nhân 57 31.0

7 
Sưu tầm tài liệu, hiện vật có giá trị về truyền thống của 

các làng nghề 
83 45.1

8 
Khả năng quản lý doanh nghiệp, điều hành sản xuất thủ 

công 
52 28.3

9 Phát triển du lịch làng nghề 74 40.2

10 Phát huy ảnh hưởng tích cực của biến đổi văn hóa  77 41.8
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TT Nội dung 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

11 Đầu tư quy hoạch hệ thống các làng nghề 38 20.7

12 
Tôn tạo hạ tầng giao thông, hệ thống điện, hệ thống 

dịch vụ, vệ sinh đường làng 
80 43.5

13 
Tổ chức khai thác các nhà đón tiếp và trưng bày sản 

phẩm tại các làng nghề  
43 23.4

14 Đưa các sản phẩm làng nghề tham gia  hội chợ  37 20.1

15 Tiến hành Hội thi tay nghề  21 11.4

16 
Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn từ các dự án 

quốc tế  
48 26.1

17 
Đẩy mạnh cách thức xây dựng và quản lý thương hiệu 

cho các sản phẩm làng nghề 
35 19.0

18 
Đánh giá tầm quan trọng của tục cúng tổ nghề với việc 

tiến hành các tâm linh khác 
35 19.0

19 Quy hoạch khu công nghiệp làng nghề 48 26.1

20 
Nâng cao chất lượng đào tạo đôi ngũ thợ thủ công mỹ 

nghệ có thẩm mỹ  
45 24.5

21 
Nâng cao kiến thức khoa học, hiểu biết và am tường về 

truyền thống văn hóa làng nghề.  
59 32.1

22 
Cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành và toàn xã 

hội. 
51 27.7
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KHU VỰC: MÔNG PHỤ - SƠN TÂY 

Câu 4. Xin ông/bà đánh giá hiện trạng của những thiết chế văn hóa trong 

cộng đồng hiện nay  

Mức độ 

TT Thiết chế văn hóa làng 
 

Có, và 
đáp ứng 
tốt yêu 

cầu 

Có, nhưng 
không đáp 
ứng được 
yêu cầu 

Không có

Số lượng 42 22 126
1 Nhà thờ tổ nghề 

Tỷ lệ 22.1% 11.6% 66.3%

Số lượng 190 0 0
2 

Đình làng, giếng nước, gốc 
đa Tỷ lệ 100.0% .0 .0

Số lượng 182 8 0
3 Chùa 

Tỷ lệ 95.8% 4.2% .0

Số lượng 181 1 8
4 Đền, miếu 

Tỷ lệ 95.3% .5% 4.2%

Số lượng 181 9 0
5 Nhà thờ 

Tỷ lệ 95.3% 4.7% .0

Số lượng 0 12 178
6 Nhà thờ họ 

Tỷ lệ .0 6.3% 93.7%

Số lượng 0 148 42
7 

Nhà văn hóa, thư viện 

 Tỷ lệ .0 77.9% 22.1%

Số lượng 0 23 167
8 Đài phát thanh 

Tỷ lệ .0 12.1% 87.9%

Số lượng 0 10 180
9 Câu lạc bộ 

Tỷ lệ .0 5.3% 94.7%

Số lượng 0 16 174
10 Sân vận động, sân thể thao 

Tỷ lệ .0 8.4% 91.6%

Số lượng 0 27 163
11 Bảng tin công cộng 

Tỷ lệ .0 14.2% 85.8%
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Câu 5. Từ thực tiễn ở cộng đồng, xin ông/bà đánh giá hiện trạng văn hóa 

trong cộng đồng hiện nay? 

TT  Rất tốt Tốt Khá 
Trung 
bình 

Yếu 
kém 

27 163 0 0 0
1 Quan hệ gia đình, dòng họ 

14.2% 85.8% .0 .0 .0

27 155 8 0 0
2 Quan hệ láng giềng 

14.2% 81.6% 4.2% .0 .0

21 161 8 0 0
3 Các lễ hội 

11.1% 84.7% 4.2% .0 .0

21 123 46 0 0
4 Hoạt động tu bổ đình, đền chùa… 

11.1% 64.7% 24.2% .0 .0

0 47 135 8 0
6 Trình độ dân trí 

.0 24.7% 71.1% 4.2% .0

0 128 44 18 0
7 Truyền thống văn hóa địa phương 

.0 67.4% 23.2% 9.5% .0

15 135 22 16 2
8 

Cảnh quan truyền thống của làng 
(cổng làng, đình làng, chùa làng) 7.9% 71.1% 11.6% 8.4% 1.1%

13 37 66 74 0
9 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể thao 6.8% 19.5% 34.7% 38.9% .0

Câu 6. Xin ông/bà đánh giá tình trạng hoạt động kinh tế của hộ gia đình 

hiện nay 

Thủ công 
nghiệp 

Chăn 
nuôi 

 Trồng trọt
Du lịch/ 
dịch vụ 

Hoạt động 
kinh tế 
khác 

TT Nội dung 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

1 Rất tốt 18 9.5 0 .0 0 .0 8 4.2 18 9.5

2 Khá tốt 8 4.2 1 .5 36 18.9 9 4.7 10 5.3

3 Không được tốt 0 .0 37 19.5 90 47.4 0 .0 0 .0

4 Rất khó khăn 30 15.8 124 65.3 36 18.9 147 77.4 8 4.2

5 Không có 134 70.5 28 14.7 28 14.7 26 13.7 154 81.1

 Tổng 190 100.0 190 100.0 190 100.0 190 100.0 190 100.0
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Câu 7. Xin ông/bà đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố sau đối với phát 

triển kinh tế của hộ gia đình và cộng đồng 

a.Phát triển kinh tế của hộ gia đình 

Mức độ 
TT Mức độ quan trọng 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 2 188 0
1 Nguồn lực tài chính 

Tỷ lệ 1.1% 98.9% .0

Số lượng 9 34 147
2 Tiếp cận thị trường 

Tỷ lệ 4.7% 17.9% 77.4%

Số lượng 7 141 42
3 

Ứng dụng khoa học công 
nghệ Tỷ lệ 3.7% 74.2% 22.1%

Số lượng 8 135 47
4 

Trình độ đào tạo, kỹ năng 
tay nghề Tỷ lệ 4.2% 71.1% 24.7%

Số lượng 161 10 19
5 Chính sách pháp luật 

Tỷ lệ 84.7% 5.3% 10.0%

Số lượng 8 156 26
6 Số lượng lao động 

Tỷ lệ 4.2% 82.1% 13.7%

Số lượng 101 4 2
7 Truyền thống gia đình 

Tỷ lệ 94.4% 3.7% 1.9%

b.Phát triển kinh tế của cộng đồng 

Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 1 95 11
1 

Nguồn lực tài chính 

 Tỷ lệ .9% 88.8% 10.3%

Số lượng 0 9 98
2 Tiếp cận thị trường 

Tỷ lệ .0 8.4% 91.6%

Số lượng 0 82 24
3 

Ứng dụng khoa học công 
nghệ Tỷ lệ .0 77.4% 22.6%

Số lượng 0 89 17
4 

Trình độ đào tạo, kỹ năng 
tay nghề Tỷ lệ .0 84.0% 16.0%
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Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có 

Số lượng 101 1 3
5 Chính sách pháp luật 

Tỷ lệ 96.2% 1.0% 2.9%

Số lượng 0 97 8
6 Số lượng lao động 

Tỷ lệ .0 92.4% 7.6%

Số lượng 101 1 3
7 Truyền thống quê hương 

Tỷ lệ 96.2% 1.0% 2.9%

Số lượng 101 1 3
8 

Môi trường văn hóa cộng 
đồng Tỷ lệ 96.2% 1.0% 2.9%

Số lượng 101 1 3
9 Cảnh quan của làng 

Tỷ lệ 96.2% 1.0% 2.9%
 

Câu 8 . Xin ông/bà tự đánh giá mức độ phát huy các yếu tố sau trong phát 

triển kinh tế hộ gia đình và cộng đồng (làng)? 

a. Mức độ phát huy trong hộ gia đình 

Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Tốt Bình thường Không tốt 

Số lượng 25 75 6
1 Kinh nghiệm sản xuất  

Tỷ lệ 23.6% 70.8% 5.7%

Số lượng 16 90 0
2 Kỹ thuật sản xuất 

Tỷ lệ 15.1% 84.9% .0

Số lượng 2 3 101
3 Bí quyết truyền nghề 

Tỷ lệ 1.9% 2.8% 95.3%

Số lượng 2 104 0
4 

Kinh nghiệm sử dụng 
nguyên vật liệu Tỷ lệ 1.9% 98.1% .0

Số lượng 3 70 33
5 

Nắm bắt kịp thời nhu cầu 
thị trường Tỷ lệ 2.8% 66.0% 31.1%

Số lượng 3 2 101
6 

Tạo mẫu mã sản phẩm 
mới Tỷ lệ 2.8% 1.9% 95.3%
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Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Tốt Bình thường Không tốt 

Số lượng 7 92 7
7 

Ứng dụng khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất Tỷ lệ 6.6% 86.8% 6.6%

Số lượng 2 9 95
8 Quảng bá sản phẩm 

Tỷ lệ 1.9% 8.5% 89.6%

Số lượng 1 37 68
9 

Liên kết sản xuất, kinh 
doanh, làm dịch vụ với 
các hộ khác 

Tỷ lệ .9% 34.9% 64.2%

Số lượng 0 4 102
10 

Gắn nghề thủ công với 
phát triển du lịch Tỷ lệ .0 3.8% 96.2%

Số lượng 7 50 48
11 

Cảnh quan (không gian 
sống) Tỷ lệ 6.7% 47.6% 45.7%

 

b. Mức độ phát huy trong cộng đồng (làng) 
 

Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Tốt Bình thường Không tốt 

Số lượng 45 121 24
1 Kinh nghiệm sản xuất  

Tỷ lệ 23.7% 63.7% 12.6%

Số lượng 29 142 19
2 Kỹ thuật sản xuất 

Tỷ lệ 15.3% 74.7% 10.0%

Số lượng 3 38 149
3 Bí quyết truyền nghề 

Tỷ lệ 1.6% 20.0% 78.4%

Số lượng 3 187 0
4 

Kinh nghiệm sử dụng 
nguyên vật liệu Tỷ lệ 1.6% 98.4% .0

Số lượng 3 119 68
5 

Nắm bắt kịp thời nhu 
cầu thị trường Tỷ lệ 1.6% 62.6% 35.8%

Số lượng 3 38 149
6 

Tạo mẫu mã sản phẩm 
mới Tỷ lệ 1.6% 20.0% 78.4%

Số lượng 22 149 19
7 

Ứng dụng khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất Tỷ lệ 11.6% 78.4% 10.0%
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Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Tốt Bình thường Không tốt 

Số lượng 3 19 168
8 Quảng bá sản phẩm 

Tỷ lệ 1.6% 10.0% 88.4%

Số lượng 3 54 133
9 

Liên kết sản xuất, kinh 
doanh, làm dịch vụ với 
các hộ khác 

Tỷ lệ 1.6% 28.4% 70.0%

Số lượng 0 41 149
10 

Gắn nghề thủ công với 
phát triển du lịch Tỷ lệ .0 21.6% 78.4%

Số lượng 27 95 68
11 

Cảnh quan (không gian 
sống) Tỷ lệ 14.2% 50.0% 35.8%

 

Câu 9. Xin ông/bà cho biết  mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc nguồn 

lực văn hóa đến  hoạt động kinh tế của hộ gia đình và cộng đồng ? 

a. Hoạt động kinh tế của của hộ gia đình 

Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có

Số lượng 15 80 85
1 

Bí quyết nghề thủ công truyền 
thống Tỷ lệ 8.3% 44.4% 47.2%

Số lượng 140 37 0
2 Mức độ quan hệ xã hội 

Tỷ lệ 79.1% 20.9% .0

Số lượng 133 31 13
3 

Uy tín/địa vị xã hội của cá 
nhân Tỷ lệ 75.1% 17.5% 7.3%

Số lượng 140 28 9
4 Niềm tin của cộng đồng 

Tỷ lệ 79.1% 15.8% 5.1%

Số lượng 140 9 28
5 

Chuẩn mực xã hội của cộng 
đồng Tỷ lệ 79.1% 5.1% 15.8%

Số lượng 31 118 28
6 Giá trị xã hội của cộng đồng 

Tỷ lệ 17.5% 66.7% 15.8%

Số lượng 65 98 14
7 Hiểu biết về lễ hội làng 

Tỷ lệ 36.7% 55.4% 7.9%
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Số lượng 108 46 23
8 

Mức độ thực hành các lễ hội 
làng Tỷ lệ 61.0% 26.0% 13.0%

Số lượng 88 65 24
9 

Mức độ hiểu biết hương ước, 
gia phả Tỷ lệ 49.7% 36.7% 13.6%

Số lượng 113 36 28
10 

Mức độ thực hành hương ước, 
gia phả Tỷ lệ 63.8% 20.3% 15.8%

Số lượng 34 120 23
11 

Niềm tin vào tôn giáo, tâm 
linh Tỷ lệ 19.2% 67.8% 13.0%

Số lượng 34 120 23
12 

Mức độ thực hành niềm tin 
vào tôn giáo, tâm linh Tỷ lệ 19.2% 67.8% 13.0%

Số lượng 23 124 30
13 

Khả năng hiểu biết lịch sử 
làng Tỷ lệ 13.0% 70.1% 16.9%

Số lượng 17 114 41
14 

Khả năng thuyết minh cho 
người khác hiểu về làng nghề Tỷ lệ 9.9% 66.3% 23.8%

 

b.Hoạt động kinh tế của cộng đồng 

 

Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có

Số lượng 10 0 157
1 

Bí quyết nghề thủ công truyền 
thống Tỷ lệ 6.0% .0 94.0%

Số lượng 155 12 0
2 Mức độ quan hệ xã hội 

Tỷ lệ 92.8% 7.2% .0

Số lượng 158 9 0
3 

Uy tín/địa vị xã hội của cá 
nhân Tỷ lệ 94.6% 5.4% .0

Số lượng 155 12 0
4 Niềm tin của cộng đồng 

Tỷ lệ 92.8% 7.2% .0

Số lượng 145 22 0
5 

Chuẩn mực xã hội của cộng 
đồng Tỷ lệ 86.8% 13.2% .0

Số lượng 101 66 0
6 Giá trị xã hội của cộng đồng 

Tỷ lệ 60.5% 39.5% .0
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Mức độ 
TT Các yếu tố 

 Nhiều Ít Không có

Số lượng 77 90 0
7 Hiểu biết về lễ hội làng 

Tỷ lệ 46.1% 53.9% .0

Số lượng 124 43 0
8 

Mức độ thực hành các lễ hội 
làng Tỷ lệ 74.3% 25.7% .0

Số lượng 110 57 0
9 

Mức độ hiểu biết hương ước, 
gia phả Tỷ lệ 65.9% 34.1% .0

Số lượng 76 91 0
10 

Mức độ thực hành hương ước, 
gia phả Tỷ lệ 45.5% 54.5% .0

Số lượng 110 57 0
11 

Niềm tin vào tôn giáo, tâm 
linh Tỷ lệ 65.9% 34.1% .0

Số lượng 89 78 0
12 

Mức độ thực hành niềm tin 
vào tôn giáo, tâm linh Tỷ lệ 53.3% 46.7% .0

Số lượng 25 142 0
13 

Khả năng hiểu biết lịch sử 
làng Tỷ lệ 15.0% 85.0% .0

Số lượng 13 118 36
14 

Khả năng thuyết minh cho 
người khác hiểu về làng nghề Tỷ lệ 7.8% 70.7% 21.6%

Câu 10. Xin ông/ bà hãy lựa chọn 5 đức tính/ phẩm chất mà ông/ bà cho là  

điểm mạnh của người dân trong làng? 

STT Đức tính/ phẩm chất Số lượng Tỷ lệ 

1 Chăm chỉ, cần cù 102 54 %

2 Sáng tạo 64 34 %

3 Giỏi buôn bán 72 38 %

4 Năng động 70 37 %

5 Hiền lành, chất phác 135 71 %

6 Tiết kiệm 153 81 %
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7 Phóng khoáng 51 27 %

8 Học giỏi 68 36 %

9 Khao khát làm giàu 69 36 %

10 Trung thực 127 67 %

11 Nhường nhịn 149 78 %

12 Đòan kết 115 61 %

Câu 11. Từ thực tiễn trong cộng đồng, xin ông/bà đánh giá chung về vai trò 

của nguồn lực văn hóa đối với các hoạt kinh tế sau đây? 

Tiểu thủ 
công 

nghiệp 

Chăn 
nuôi 

Trồng trọt
Du 

lịch/dịch vụ 

Hoạt động 
kinh tế 
khác 

TT 

Nội dung 

các hoạt kinh 
tế 

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

1 Rất tốt 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

2 Khá tốt 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

3 Không được tốt 19 10.0 22 11.6 141 74.2 20 10.5 29 15.3

4 Rất khó khăn 65 34.2 137 72.1 18 9.5 127 66.8 20 10.5

5 Không có 106 55.8 31 16.3 31 16.3 43 22.6 141 74.2

 Tổng 190 100 190 100.0 190 100.0 190 100.0 190 100.0

 Câu 12. Ông/bà đồng ý với những giải pháp sau đối với việc phát huy vai 

trò của văn hóa trong phát triển kinh tế (có thể lựa chọn từ 1 đến nhiều 

phương án). 

TT Nội dung 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

1 Tăng cường nhận thức vai trò phát triển làng nghề 14 7.4

2 Tăng cường quản lý các hoạt động của làng nghề 25 13.2

3 
Hoàn thiện chính sách pháp luật đối với bảo tồn, phát 

triển làng nghề 
116 61.1
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TT Nội dung 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

4 Tôn vinh các giá trị văn hóa làng nghề 99 52.1

5 Kết hợp yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại 106 55.8

6 Đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân tài nghệ nhân 71 37.4

7 
Sưu tầm tài liệu, hiện vật có giá trị về truyền thống của 

các làng nghề 
95 50.0

8 
Khả năng quản lý doanh nghiệp, điều hành sản xuất thủ 

công 
77 40.5

9 Phát triển du lịch làng nghề 78 41.1

10 Phát huy ảnh hưởng tích cực của biến đổi văn hóa  87 45.8

11 Đầu tư quy hoạch hệ thống các làng nghề 66 34.7

12 
Tôn tạo hạ tầng giao thông, hệ thống điện, hệ thống 

dịch vụ, vệ sinh đường làng 
84 44.2

13 
Tổ chức khai thác các nhà đón tiếp và trưng bày sản 

phẩm tại các làng nghề  
59 31.1

14 Đưa các sản phẩm làng nghề tham gia  hội chợ  38 20.0

15 Tiến hành Hội thi tay nghề  21 11.1

16 
Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn từ các dự án 

quốc tế  
42 22.1

17 
Đẩy mạnh cách thức xây dựng và quản lý thương hiệu 

cho các sản phẩm làng nghề 
32 16.8

18 
Đánh giá tầm quan trọng của tục cúng tổ nghề với việc 

tiến hành các tâm linh khác 
32 16.8

19 Quy hoạch khu công nghiệp làng nghề 41 21.6

20 
Nâng cao chất lượng đào tạo đôi ngũ thợ thủ công mỹ 

nghệ có thẩm mỹ  
35 18.4

21 
Nâng cao kiến thức khoa học, hiểu biết và am tường về 

truyền thống văn hóa làng nghề.  
47 24.7

22 Cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành và toàn xã hội. 46 24.2
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PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA LÀNG 

BÁT TRÀNG 

 
So với các làng làm nghề nông thuần tuý và các làng nghề truyền thống khác, 

thì làng nghề gốm sứ Bát Tràng có doanh thu khá cao. Từ năm 2004, doanh thu xuất 

khẩu của gốm Bát Tràng đạt trên 204 tỷ đồng, những năm cao điểm đạt tới 250 tỷ 

đồng. Có doanh nghiệp xuất khẩu đạt doanh số 1 triệu USD. Thu nhập bình quân 

của lao động Bát Tràng năm 2008 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Hiện Bát Tràng có 

hơn 50 công ty và gần 700 hộ gia đình đều tham gia sản xuất kinh doanh gốm sứ. 

Có doanh nghiệp một năm xuất khẩu doanh thu đạt 1 triệu USD. GDP của làng 

nghề Bát Tràng tăng hàng năm, so với năm trước1. 

Tổng thu năm 2011 ở Bát Tràng là 342.420 tỷ đồng, đạt 111% so với năm trước 

và bằng 97% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng 

đạt 199.141 tỷ đồng, bằng 111% so với năm trước. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 

đạt 353 tỷ đồng, bằng 110% so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đều 

vượt kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng tăng 

10,5%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 16,8%; giá trị sản xuất nông, 

lâm, thủy sản tăng 2,0%.  

Năm 2012, Bát Tràng đón tổng số 595 đoàn khách với trên 10.000 lượt 

khách quốc tế và hàng chục nghìn khách trong nước về tham quan du lịch. Thông 

qua hoạt động này, nhiều hợp đồng kinh tế, mua hàng gốm sứ đã được ký kết và 

thực hiện.  

Năm 2013 kết quả giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu của Bát Tràng 

tăng so với năm 2012, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn với du lịch.  

Tổng giá trị sản lượng hàng năm của Bát Tràng ước đạt trên 400 tỷ đồng, 

nộp ngân sách thuế ngoài quốc doanh 3,9 tỷ đồng/năm. 

Về thu nhập của cá nhân, gia đình 

Khảo sát thực tế tại địa phương, chúng tôi nhận thấy thu nhập của người dân 

làm việc tại làng Bát Tràng tương đối cao và ổn định. Thu nhập của người thợ cao 

                                           
1 Nguồn: Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội - Cổng giao tiếp điện tử 
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nhất khoảng 15 triệu đồng/tháng, thấp nhất khoảng 5 triệu đồng/tháng (nguồn: tác 

giả phỏng vấn ông Lâm ở Bát Tràng) 

Khảo sát thực tế Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội – Tháng 

12/2009, cập nhật đến 2011 cho thấy: thu nhập bình quân của người dân làm gốm 

sứ ở Bát Tràng năm 2006 là 38 triệu đồng/người; năm 2010 là 41,5 triệu 

đồng/người; năm 2011 là 46,6 triệu đồng/người. Tốc độ tăng bình quân là 2,09%. 

Tuy nhiên, cũng có nhiều đơn vị sản xuất gặp khó khăn nên thu nhập không 

được như mong muốn. Qua điều tra xã hội học, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Những người hoạt động trong lĩnh vực thủ công nghiệp đánh giá tình trạng 

hoạt động kinh tế của hộ gia đình hiện nay là: rất tốt – 63 người, chiếm 34,2%; khá 

tốt – 17 người, chiếm 9,2%; không được tốt – 0 người, chiếm 0%; rất khó khăn - 25 

người, chiếm 13,6%; không có – 79 người, chiếm 42,9. Như vậy, chỉ có 43,4% 

người được hỏi hài lòng về tình trạng hoạt động kinh tế của gia đình. Điều đó cũng 

có nghĩa chỉ có 43,4 % người được hỏi hài lòng về mức thu nhập của mình. 

Biểu đồ 1: Đánh giá của người hoạt động trong lĩnh vực thủ công nghiệp về 

tình trạng hoạt động kinh tế của hộ gia đình hiện nay 

    Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Kết quả điều tra xã hội học 

Những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch/dịch vụ đánh giá tình trạng 

hoạt động kinh tế của hộ gia đình hiện nay là: rất tốt - 16 người, chiếm 8,7%; khá 

tốt - 30 người, chiếm 16,3%; không được tốt - 01 người, chiếm 0,5%; rất khó khăn - 

64 người, chiếm 34,8%; không có - 73 người, chiếm 39,7. Như vậy, chỉ có 25,0% 

người được hỏi hài lòng về tình trạng kinh tế của gia đình, nghĩa là hài lòng với 

mức thu nhập của mình. Trong khi đó, có 35,3% người được hỏi nhận thấy tình 

trạng hoạt động kinh tế của gia đình không được tốt hay rất khó khăn. Điều đó cho 

thấy 35,3% người được hỏi có thu nhập thấp. 
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Biểu đồ 2: Đánh giá của người hoạt động trong lĩnh vực du lịch/dịch vụ về tình 

trạng hoạt động kinh tế của hộ gia đình hiện nay (%) 

Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Kết quả điều tra xã hội học 

Phát triển kinh tế - xã hội 

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy những yếu tố nguồn lực tài chính 

hay số lượng lao động không được đánh giá cao trong quá trình phát triển kinh tế 

của làng. Trong khi đó, các yếu tố truyền thống quê hương, môi trường văn hóa 

cộng đồng, cảnh quan của làng tác động nhiều đến sự phát triển kinh tế của làng. Tỷ 

lệ đó là: truyền thống quê hương - 61 người, chiếm 59,8%; môi trường văn hóa 

cộng đồng, cảnh quan của làng đều có 60 người, chiếm 58,8%, ngang bằng với yếu 

tố chính sách pháp luật. 

Theo điều tra của tác giả Luận án về đánh giá của người dân, thì những yếu 

tố thuộc nguồn lực văn hóa đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh tế của cộng 

đồng. Chúng tôi liệt kê ra những yếu tố có ảnh hưởng như sau: 

- Mức độ quan hệ xã hội đạt 169 người, chiếm 93,4% 

- Niềm tin của cộng đồng đạt 169 người, chiếm 93,4% 

- Uy tín/địa vị xã hội của cá nhân đạt 164 người, chiếm 90,6% 

- Chuẩn mực xã hội của cộng đồng đạt 157 người, chiếm 86,7% 

- Niềm tin vào tôn giáo, tâm linh đạt 133 người, chiếm 73,5% 
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- Mức độ thực hành các lễ hội làng đạt 128 người, chiếm 70,7% 

- Mức độ hiểu biết hương ước, gia phả đạt 124 người, chiếm 68,5% 

- Giá trị xã hội của cộng đồng đạt 119 người, chiếm 65,7% 

- Mức độ thực hành niềm tin vào tôn giáo, tâm linh đạt 93 người, chiếm 

51,4%. 

Các yếu tố sau cũng tác động đến hoạt động kinh tế của cộng đồng nhưng ở 

mức độ ít hơn, đó là: 

- Khả năng hiểu biết lịch sử làng đạt 154 người, chiếm 85,1% 

- Khả năng thuyết minh cho người khác hiểu về làng đạt 148 người, chiếm 

81,8% 

- Mức độ thực hành hương ước, gia phả đạt 99 người, chiếm 54,7% 

- Hiểu biết về lễ hội làng đạt 91 người, chiếm 50,3% 

Biểu đồ 3: Tác động của các yếu tố đến hoạt động kinh tế của cộng đồng 

       Đơn vị tính: %   

 

Nguồn: Kết quả điều tra xã hội học 
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PHỤ LỤC 6: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÃ BÁT TRÀNG (GIA LÂM, HÀ NỘI) 

(Nguồn: UBND Xã Bát Tràng – Tác giả: Vũ Diệu Trung, 2012) 

 
 

SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH  

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG 
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PHỤ LỤC 7: MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ LÀNG NGHỀ BÁT TRÀNG 

 
Ảnh 1: Đền mẫu Bản Hương (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) 

(Nguồn: NCS Đặng Thị Hồng Hạnh 2013) 

 

 
Ảnh 2: Chùa Kim Trúc (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội)  

(Nguồn: Tác giả Vũ Diệu Trung, 2012) 
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Ảnh 3: Đổ rót sản phẩm phơ (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội)  

(Nguồn: Tác giả Đặng Thị Hồng Hạnh, 2015) 
 

 

 
Ảnh 4: Phơi sản phẩm trước khi nung (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) 

(Nguồn: Tác giả Đặng Thị Hồng Hạnh, 2015) 
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Ảnh 5: Tỉa vẽ sản phẩm (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) 

(Nguồn: Tác giả Đặng Thị Hồng Hạnh, 2015) 

 

Ảnh 6: Sản phẩm gốm vừa ra lò (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) 

(Nguồn: Tác giả Đặng Thị Hồng Hạnh, 2015) 
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Ảnh 7: Cửa hàng kinh doanh gốm (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) 

(Nguồn: NCS Đặng Thị Hồng Hạnh 2015) 

 
Ảnh 8: Sản phẩm gốm (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) 

(Nguồn: NCS Đặng Thị Hồng Hạnh 2015) 
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Ảnh 9 

 

Ảnh 9+ 10: Khách du lịch trải nghiệm (vuốt, nặn, vẽ sản phẩm)  

(Nguồn: NCS Đặng Thị Hồng Hạnh 2015) 
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Ảnh 11: Nhà thờ họ Phạm Ngũ Chi (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) 

(Nguồn: Tác giả Lê Thị Hiền 2013) 

 

Ảnh 12: Tế lễ tại lễ hội làng Bát Tràng (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) 

(Nguồn: Tác giả Vũ Diệu Trung, 2012) 
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Ảnh 13: Dâng lễ tam sinh trong lễ hội Làng Bát Tràng  

(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) (Nguồn: Tác giả Vũ Diệu Trung, 2012) 
 

 
Ảnh 14: Lễ rước nước trên sông Hồng trong lễ hội làng Bát Tràng  

(Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) (Nguồn: Tác giả Vũ Diệu Trung, 2012) 
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PHỤ LỤC 8: BẢN ĐỒ XÃ ĐƯỜNG LÂM 

(Nguồn: Nguyễn Tùng - Mông Phụ một làng ở đồng bằng sông Hồng) 
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PHỤ LỤC 9: BẢN ĐỒ LÀNG CỔ MÔNG PHỤ 

(Nguồn: Nguyễn Tùng - Mông Phụ một làng ở đồng bằng sông Hồng) 
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PHỤ LỤC 10: MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ LÀNG CỔ MÔNG PHỤ 

 
Ảnh 1: Cổng làng Mông Phụ 

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 

 

Ảnh 2: Đình làng Mông Phụ  

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 
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Ảnh 3: Sân nhà cổ (Nhà ông Hà Hữu Thể) 

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 

 

Ảnh 4: Sân nhà cổ (Nhà ông Hà Nguyên Huyến) 

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 
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Ảnh 5:  

 
Ảnh 5 + 6: Giếng cổ trong làng (Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây) 

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 
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Ảnh 7 

 
Ảnh 7 + 8: Nhà sản xuất bánh kẹo Hiền Bao 

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 
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Ảnh 9 

 
Ảnh 9 + 10: Lễ hội đình làng (Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây) 

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 
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Ảnh 11: Hoạt động du lịch tại làng cổ (Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây) 

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 

 

Ảnh 12: Khách du lịch đến thăm làng cổ (Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây) 

(Nguồn: Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, năm 2013) 
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