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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Văn hóa ứng xử là một thành tố của văn hóa, được biểu hiện thông qua 

các hành vi, cử chỉ, thái độ, ngôn ngữ… đã được nghiên cứu ở nhiều góc độ Văn 

hóa học, Tâm lý học, Xã hội học, Nhân học… từ đó đúc kết thành lý luận về ứng 

xử (khái niệm, bản chất, phân loại) đến những biểu hiện cụ thể của văn hóa ứng 

xử trong các môi trường khác nhau. Văn hóa ứng xử có ý nghĩa định hướng, điều 

tiết hành vi của mỗi cá nhân để duy trì, phát triển, làm cho cuộc sống của cá 

nhân gắn kết cộng đồng với tính nhân văn, nhân ái cao. Văn hóa ứng xử góp 

phần khơi dậy, nhân rộng những lời nói hay, những việc làm tốt, những phong 

cách đẹp, làm cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp được lan tỏa, phát huy tác dụng trong 

các khía cạnh của cuộc sống. Luận án mong muốn bước đầu đóng góp cơ sở lý 

luận về văn hóa ứng xử và cung cấp dữ liệu khoa học cho các nhà nghiên cứu 

quan tâm đến văn hóa ứng xử của cộng đồng, định hình các giá trị văn hóa ứng 

xử cho cư dân làm nghề ở Mậu Hòa trên nền tảng di sản văn hóa truyền thống 

trong giai đoạn hiện nay. 

Ở Việt Nam, từ xa xưa, con người gắn bó với cộng đồng làng, theo các 

mối quan hệ nhà (gia đình), dòng họ, xóm giềng, phe giáp, lớp tuổi, phường 

hội…, dựa trên cơ sở kinh tế là nông nghiệp kết hợp với các nghề thủ công và 

buôn bán nhỏ. Văn hóa ứng xử của người Việt là những ứng xử nhằm giải quyết 

các mối quan hệ trong cộng đồng làng để duy trì cuộc sống dựa trên cơ sở kinh 

tế nông nghiệp là chủ đạo, mà những đặc trưng cơ bản, nổi bật đã được các nhà 

nghiên cứu chỉ ra là: trọng tình cảm, gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng làng xóm, 

có thủy có chung, hòa thuận...  

Từ khi nền kinh tế đất nước phát triển theo cơ chế thị trường, những thách 

thức để mưu sinh trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt giúp con người năng động 

hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, nhưng cũng chính vì thế đặt ra cho mỗi người 

nhiều tình huống trong quan hệ ứng xử hơn, nhất là với những người làm các 
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nghề thủ công, làm kinh doanh - dịch vụ, thuận cũng có và “nghịch” cũng nhiều. 

Thực tế hiện nay cho thấy, vì lợi nhuận, một bộ phận người sản xuất sẵn sàng 

làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng độc hại; cạnh tranh thiếu 

lành mạnh, vi phạm pháp luật, chiếm dụng vốn của nhau, thậm chí lừa đảo 

nhau...; làm giảm lòng tin giữa con người với nhau trong xã hội, giảm tính cố kết 

cộng đồng vốn là một giá trị mang tính truyền thống trong văn hóa ứng xử của 

người Việt. Thực trạng này biểu hiện khác nhau ở từng ngành nghề, từng địa 

phương, cần được nghiên cứu trên diện rộng, tại nhiều điểm khác nhau để có sơ 

sở khoa học rút ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tạo sự hài hòa giữa 

phát triển kinh tế với giữ gìn giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng làng nghề.  

Tuy nhiên, cho đến nay, các nghiên cứu về văn hóa ứng xử của người Việt 

thường chỉ tập trung vào những vấn đề lý luận chung, thực trạng và xu hướng 

biến đổi của nó hiện nay; không có nhiều nghiên cứu về văn hóa ứng xử tại các 

loại hình làng nghề khác nhau, ở các địa phương khác nhau. 

Mong muốn góp phần vào việc tìm hiểu văn hóa ứng xử của cư dân các 

làng nghề, chúng tôi chọn một làng cụ thể làm điểm thử nghiệm nghiên cứu. Đó 

là làng Mậu Hòa, một ngôi làng cổ, có nghề chế biến nông sản (miến dong, bún, 

phở khô) - sản phẩm được sử dụng thường xuyên và ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe người tiêu dùng. Từ khi kinh tế thị trường được mở ra, nghề phát triển 

mạnh, người Mậu Hòa một mặt vẫn duy trì các mối quan hệ làm nghề vốn có ở 

trong làng, mặt khác, đã mở rộng phạm vi tiêu thụ ra nhiều nước ở châu Á, châu 

Âu, hình thành các mối quan hệ mới. Vậy, trong bối cảnh làm nghề trên đây, văn 

hóa ứng xử của người Mậu Hòa được thể hiện như thế nào? Các yếu tố của văn 

hóa ứng xử truyền thống được biểu hiện, diễn tiến ra sao để thích ứng với điều 

kiện mới, có tác động như thế nào với việc làm nghề? Cũng vậy, các mối quan 

hệ mới hình thành trong điều kiện làm nghề hiện nay tác động như thế nào đến 

việc làm nghề…, là những vấn đề cần được quan tâm. Nghiên cứu văn hóa ứng 

xử trong nghề chế biến nông sản của cư dân làng Mậu Hòa trong điều kiện nền 
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kinh tế thị trường không chỉ cho thấy đặc điểm văn hóa của cộng đồng cư dân, 

mà còn tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chuẩn mực, quy tắc ứng xử 

phù hợp trước bối cảnh xã hội diễn biến phức tạp. 

Với những lý do trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài Văn hóa ứng xử 

trong nghề chế biến nông sản của cư dân làng Mậu Hòa (xã Minh Khai, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội) làm luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

- Nhận diện văn hóa ứng xử của người làng nghề chế biến nông sản ở làng 

Mậu Hòa qua ba chiều kích: văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa 

ứng xử với môi trường xã hội, văn hóa ứng xử với bản thân.  

- Tạo cơ sở khoa học để các cấp chính quyền địa phương xây dựng những 

quy tắc, chuẩn mực đạo đức góp phần định hướng hành vi của các cá nhân, đưa 

ra những chính sách phát triển phù hợp nhằm xây dựng cộng đồng làng nghề hài 

hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. 

2.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Với mục đích nghiên cứu trên, luận án đưa ra ba câu hỏi nghiên cứu: 

- Những yếu tố nào tác động đến sự hình thành văn hóa ứng xử của người 

làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa? 

- Văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa 

được biểu hiện như thế nào? 

- Những vấn đề gì cần đặt ra từ nghiên cứu văn hóa ứng xử của người làm 

nghề ở Mậu Hòa hiện nay? 

2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Vận dụng các lý thuyết để lý giải các hiện tượng trong văn hóa ứng xử của 

người làm nghề chế biến nông sản. Cụ thể, luận án tập trung một số nhiệm vụ:  

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận của luận án 

+ Cơ sở hình thành văn hóa ứng xử của người làm nghề ở Mậu Hòa; 

+ Những biểu hiện trong văn hóa ứng xử của người làm nghề ở làng Mậu Hòa; 
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+ Những vấn đề đặt ra đối với văn hóa ứng xử của người làm nghề chế 

biến nông sản ở Mậu Hòa hiện nay. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng của luận án là ba chiều kích của văn hóa ứng xử với người 

làm chế biến nông sản ở Mậu Hòa, gồm ứng xử với môi trường tự nhiên, ứng 

xử với môi trường xã hội (cộng đồng) và ứng xử với chính mình (bản thân, 

gia đình, dòng họ).  

Khách thể nghiên cứu là người làm nghề, các chủ hộ kinh doanh cá thể, 

giám đốc, Tổng giám đốc một số công ty sản xuất và kinh doanh miến dong, 

bún, phở khô và đại lý cung cấp nguyên liệu, đại lý tiêu thụ của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh ở Mậu Hòa. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian nghiên cứu của luận án là làng Mậu Hòa, xã Minh 

Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

Phạm vi thời gian, luận án tập trung nghiên cứu văn hóa ứng xử từ truyền 

thống đến hiện đại. Với nghề chế biến nông sản, luận án tập trung nghiên cứu từ 

năm 2000 khi nghề miến, bún phở khô phát triển mạnh; các lĩnh vực khác (thiết chế 

dòng họ, xóm ngõ, giáp, phường, đặc điểm đất đai, sông ngòi, một số nghề thủ 

công…), luận án tìm hiểu từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đây là những 

yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử của làng Mậu Hòa giai đoạn hiện nay.  

4. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

Tiếp cận Văn hóa học: luận án coi văn hóa ứng xử trong nghề chế biến 

nông sản là thành tố của văn hóa. Trong hoạt động nghề, con người có những thế 

ứng xử khác nhau nhằm đạt hiệu quả, lợi nhuận cao trong sản xuất, kinh doanh. 

Cách thức ứng xử trong các mối quan hệ với tự nhiên, xã hội và chính mình của 

người làm nghề là thành tố của văn hóa tinh thần và văn hóa xã hội. 



7 

Tiếp cận hệ thống: luận án đặt sự hình thành, tồn tại và biến đổi văn hóa 

ứng xử của người làm nghề ở Mậu Hòa trong mối liên hệ tổng thể với các yếu tố 

địa lý tự nhiên, cơ sở kinh tế, thiết chế văn hóa - xã hội của làng, điều kiện kinh 

tế - xã hội của đất nước. 

4.2. Các phương pháp nghiên cứu  

Từ góc độ phương pháp ngành, luận án sử dụng phương pháp đặc trưng 

của Văn hóa học là phương pháp liên ngành. Nghiên cứu sinh sử dụng kết quả 

nghiên cứu chuyên ngành về một bộ phận hay một thành tố văn hóa để có cái 

nhìn toàn diện và phân tích được các vấn đề văn hóa ứng xử của người làm nghề 

ở làng Mậu Hòa.  

Ở cấp độ phương pháp tiến hành cụ thể, luận án sử dụng phương pháp phân 

tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh để làm rõ các nội dung, các vấn 

đề đặt ra. Luận án sử dụng phương pháp tổng hợp, thu thập các nguồn tài liệu (tài 

liệu thứ cấp, tài liệu điều tra thực địa), các công trình nghiên cứu đã được xuất bản 

dưới nhiều thể loại khác nhau, giúp nghiên cứu sinh có một cái nhìn tổng thể về 

văn hóa ứng xử, các dạng thức của nó và vận dụng khi thực hiện luận án.  

Để thu thập được nguồn tư liệu trên thực địa, luận án sử dụng phương pháp 

điền dã dân tộc học với các thao tác: quan sát tham dự và phỏng vấn sâu. Nghiên 

cứu sinh đã tham dự và quan sát một số hoạt động của cơ sở sản xuất trong những 

giáp tết, thời điểm việc sản xuất, kinh doanh diễn ra tấp nập nhất để thấy được 

hành vi ứng xử, việc sử dụng dòng quà tặng dành cho thợ, khách hàng, đối tác của 

các chủ cơ sở. Ngoài ra, tác giả luận án thường xuyên xuất hiện tại các cơ sở sản 

xuất vào thời điểm sau tết, giữa hè vì đây là thời điểm hàng miến dong và bún phở 

khô tiêu thụ chậm nhất. Ở thời gian này người làm nghề dành cho nghiên cứu sinh 

nhiều thời gian để trò chuyện, giãi bày tâm sự, giúp tác giả luận án thu thập các tư 

liệu quan trọng. Với thao tác phỏng vấn sâu, về cơ bản có thể hình dung, các cơ sở 

chế biến nông sản nằm tập trung ở bốn thôn Minh Hòa 1,2,3,4 và ba thôn Minh 

Hiệp 1,2,3 thuộc xã Minh Khai. Đứng đầu là các chủ cơ sở sản xuất, giám đốc 
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công ty, dưới là đội ngũ thợ chính, thợ phụ, bên cạnh đó là những cơ sở chuyên 

cung cấp nguyên liệu và các đại lý tiêu thụ. Vì vậy, để hiểu sâu về văn hóa ứng xử 

của các chủ cơ sở với từng đối tác trong làm nghề, nghiên cứu sinh đã phỏng vấn 

các đối tượng cụ thể sau: Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty 

và các chủ hộ kinh doanh cá thể; thợ làm việc tại các cơ sở sản xuất; chủ đại lý 

tiêu thụ; chủ đại lý cung cấp nguyên liệu; các cụ cao niên; chính quyền địa 

phương; chủ tịch các tổ chức phi quan phương (đồng niên, đồng ngũ, hội doanh 

nghiệp, hội bún, phở khô, hội miến dong,...); tổ chức quan phương (hội phụ nữ, 

hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên...); điều tra vòng những người 

thợ, chủ cơ sở sản xuất đã bỏ nghề. Đối với những tư liệu thu được từ phỏng vấn 

sâu và quan sát tham dự, nghiên cứu sinh đã chuyển thể thành Nhật kí thực địa, đó 

là những tư liệu định tính có giá trị được dùng để trích dẫn trong luận án. 

Để không ảnh hưởng đến người cung cấp thông tin và đảm bảo đạo đức 

nghiên cứu, tên của các công ty, cơ sở sản xuất và những người nghiên cứu sinh 

phỏng vấn đã được thay đổi trong luận án.  

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về văn hóa ứng xử trong 

nghề chế biến nông sản ở một làng ngoại thành Hà Nội; luận án đưa ra cái nhìn tổng 

thể về cơ sở hình thành, những biểu hiện của văn hóa ứng xử giữa con người với 

môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, với chính mình và chiến lược lựa chọn 

phương thức ứng xử trong việc tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với đối 

tác của các chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh ở địa bàn được nghiên cứu.  

Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học cho cấp chính quyền xã 

Minh Khai nói riêng, các nhà quản lý văn hóa nói chung tham khảo trong việc 

xây dựng các chuẩn mực, quy tắc ứng xử giữa con người với tự nhiên và con 

người với xã hội, với chính mình trong giai đoạn hiện nay. 

Luận án góp vào nghiên cứu về văn hóa ứng xử qua các hành vi cụ thể, 

dưới góc nhìn tạo lập vốn xã hội và mạng lưới xã hội…  
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6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án  

6.1. Ý nghĩa lý luận của luận án  

Luận án góp phần nhận diện thực trạng văn hóa ứng xử, các nhân tố tác 

động đến việc hình thành văn hóa ứng xử, vai trò và tác động của văn hóa ứng 

xử trong hoạt động làm nghề chế biến nông sản trong bối cảnh nền kinh tế thị 

trường, từ khía cạnh tâm lý, kinh tế đến mạng lưới quan hệ xã hội.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận án  

Luận án góp thêm luận cứ về tầm quan trọng của văn hóa ứng xử cho sự 

phát triển của cá nhân và cộng đồng trong hoạt động làm nghề trong bối cảnh 

nền kinh tế thị trường. 

Kết quả của luận án góp phần gợi mở cho các nhà quản lý văn hóa đưa ra 

giải pháp nhằm giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ, xây dựng môi trường xã hội văn 

minh, nhân văn, nhân ái giữa con người với con người. 

7. Cấu trúc của luận án  

Ngoài Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung luận án 

được kết cấu thành 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận  

Chương 2: Làng Mậu Hòa và nghề chế biến nông sản  

Chương 3: Biểu hiện văn hóa ứng xử trong nghề chế biến nông sản ở làng 

Mậu Hòa 

Chương 4: Những vấn đề đặt ra từ nghiên cứu văn hóa ứng xử của người 

làm nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

1.1.1. Các công trình viết về văn hóa ứng xử 

1.1.1.1. Một số nghiên cứu của các học giả nước ngoài  

Từ đầu thế kỷ XX, một số học giả trên thế giới đã xây dựng quan điểm về 

hành vi ứng xử dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Năm 1921, J. Watson đề xuất 

học thuyết hành vi ứng xử với quan niệm, hành vi của con người đều có mục 

đích, phản ánh nội dung bên trong của tâm lý biểu hiện qua việc ứng xử với các 

mối quan hệ đan chéo. Những năm 1960, A. Maslow đưa ra mô hình tháp nhu 

cầu của con người. Theo đó, nhu cầu của con người được xếp thứ bậc từ thấp 

đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; để đáp ứng nhu cầu, chủ thể đưa ra hành vi, 

gồm những hành vi không quan sát được (hành vi kín) và hành vi quan sát được 

(hành vi mở), tồn tại song hành [111, tr. 38]. 

Sau này, Lake, Dale G trong Mesuring human behavior: Tools for the 

assessment of social functioning [138] và tập thể các nhà nghiên cứu gồm Curtis 

W. Cook, P. L. Hunsaker, R. E. Coffey với Management and organizational 

behavior (1997) [137], cùng bàn về cách thức điều tra hành vi ứng xử, cách quản 

lý mối quan hệ trong giao tiếp. Lake, Dale chỉ ra những biểu hiện cảm xúc của 

con người trong xã hội, gồm sự hứng thú, lòng vị tha, niềm tin, quan niệm đạo 

đức, quan hệ xã hội, các khía cạnh tâm lý, tình cảm gia đình, tính ích kỷ trong 

mỗi cá nhân. Nhóm tác giả thứ hai tập trung phân tích cách thức xây dựng mối 

quan hệ giữa các nhóm xã hội; đồng thời chỉ ra những khó khăn trong vấn đề 

quản lí, giải quyết xung đột giữa các cá nhân trong công việc. Ấn phẩm của Ed. 

K. G. Duffy xuất bản định kì 2001, 2002 với nhan đề Personal growth and 

behavior [144] gồm các bài viết đề cập đến sự phát triển nhân cách, phong cách 

ứng xử, tình cảm, lối sống, nhận thức bản thân, các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

hình thành ứng xử như động cơ, môi trường, tâm lí. 
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Phân tích hành vi ứng xử trong hoạt động kinh doanh, William W. Finlay, 

A. Q. Sartain, Willis M. Tate (1954) [157] nhấn mạnh đến các mối quan hệ con 

người trong sản xuất công nghiệp, như quan hệ cá nhân và tổ chức, quan hệ giữa 

người lao động với nhau, quan hệ của người quản lý với người làm thuê, được 

trình bày cụ thể trong Human behavior in industry. Theo John C. Mowen trong 

Consumer Behavior (1990) [142], ứng xử với khách hàng được nghiên cứu từ 

những năm 1960, trong đó quá trình hình thành cách ứng xử, môi trường là 

những yếu tố tác động đến niềm tin và thị hiếu của khách hàng. Với Michael R. 

Solomon Consumer behavior: Buying, having, and being (2004) [148], biểu lộ 

hành vi ứng xử của khách hàng phụ thuộc vào cá tính, vị trí làm việc, môi trường 

văn hóa và niềm tin tôn giáo ở mỗi cá nhân.  

1.1.1.2. Một số nghiên cứu của các tác giả Việt Nam 

Ở Việt Nam, cụm từ “văn hóa ứng xử” từ lâu được sử dụng chủ yếu trong 

ngôn ngữ hàng ngày, gần đây được đề cập đến trong nhiều công trình nghiên 

cứu. Trần Ngọc Thêm phân tích hai thành tố trong văn hóa ứng xử của con 

người là ứng xử với môi trường tự nhiên và ứng xử với môi trường xã hội, trong 

mỗi chiều kích ấy, con người bộc lộ hai cách xử thế là tận dụng và ứng phó.  

Nguyễn Viết Chức đưa ra quan niệm về văn hóa ứng xử bao gồm các cách 

thức quan hệ, thái độ và hành động của con người đối với môi trường thiên 

nhiên, đối với xã hội và đối với người khác [15, tr. 54]. Công trình Văn hóa Việt 

Nam những hướng tiếp cận liên ngành của Trần Quốc Vượng đã đưa ra sáu 

hướng tiếp cận văn hóa gồm địa - văn hóa, những vấn đề lý luận về văn hóa Việt 

Nam (diễn trình văn hóa, văn hóa dân gian, nghệ thuật, ứng xử, danh nhân), văn 

hóa ánh sáng, văn hóa ứng xử cổ truyền Bắc Bộ, văn hóa tố tụng hình sự, văn 

hóa trong môi trường trò chơi trực tuyến [132].  

Trần Thúy Anh trong tác phẩm Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người 

Việt châu thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ đã chỉ ra những biểu hiện ứng xử của 

người Việt với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội qua hệ thống ca dao, 
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tục ngữ. Từ đó, tác giả đưa ra mô hình truyền thống và mô hình mới về ứng xử 

với tự nhiên và xã hội của người Việt [2]. Tác giả Lê Văn Quán trong Văn hóa 

ứng xử truyền thống của người Việt khẳng định bốn truyền thống ứng xử; ba yếu 

tố tạo nên thế ứng xử của người Việt; từ đó đưa ra các bình diện và phương 

châm ứng xử của người Việt trong truyền thống [91]. 

Nguyễn Thanh Tuấn cho rằng, văn hóa ứng xử được biểu hiện qua hai 

hình thức trực tiếp và gián tiếp. Ở hình thức trực tiếp, văn hóa ứng xử được 

bộc lộ trong môi trường sống (môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi 

trường tâm linh, môi trường nhóm xã hội, môi trường bản thể…), thể hiện qua 

các mối quan hệ chồng chéo của con người. Hình thức gián tiếp được phản 

ánh trong các công trình khoa học trên các lĩnh vực Triết học, Tâm lý học, 

Văn học, Xã hội học, Văn hóa dân gian, Văn hóa nghệ thuật… Hình thức gián 

tiếp cung cấp những luận điểm, kết luận, bài học kinh nghiệm, những tinh hoa 

và sự kế thừa có chọn lọc tinh hoa ấy trong ứng xử của nhiều thế hệ, tạo thành 

truyền thống ứng xử của người Việt [119, tr. 30].  

1.1.2. Các công trình viết về văn hóa ứng xử của người Việt  

1.1.2.1. Các công trình viết về văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 

Đến nay đã có một số tác phẩm viết về ứng xử của con người với môi 

trường tự nhiên. Trần Ngọc Thêm cho rằng, con người Việt Nam từ lâu đã biết tận 

dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có để cấy trồng, chăn nuôi mang lại nguồn 

lương thực, thực phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Để ứng phó với thời tiết khắc 

nghiệt, con người sớm biết lựa chọn trang phục, chất liệu may mặc để tránh nóng, 

chống rét. Con người đã biết cách ứng phó với khoảng cách qua việc sáng tạo ra 

các phương tiện phù hợp khi vận chuyển trên đường bộ, đường thủy. Cách ứng 

phó của con người với từng địa hình sông nước, đồng bằng, miền núi là việc thiết 

kế nhiều loại hình nhà ở như nhà sàn, nhà đất, nhà nửa sàn nửa đất với lối kiến 

trúc linh hoạt vừa tiện lợi trong sinh hoạt vừa chống thú dữ hay đối phó với các 

hiện tượng tự nhiên [109]. 
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Nhóm tác giả Chu Khắc Thuật, Nguyễn Văn Thủ (chủ biên) đưa ra nhận 

định về biểu hiện và đặc điểm của lối sống truyền thống của người Việt Nam trong 

mối quan hệ với tự nhiên là sự hòa đồng với thiên nhiên, nương theo thiên để ngăn 

ngừa, hạn chế sự phá hoại có ý thức của một số người với tự nhiên, nhiều địa 

phương đã ghi rõ hình thức xử phạt trong hương ước đối với người vi phạm [117]. 

Có cùng cách tiếp cận của Trần Ngọc Thêm, tác giả Nguyễn Viết Chức 

trong công trình Văn hóa ứng xử của người Hà Nội với môi trường thiên nhiên 

đã khẳng định, thái độ sống hòa hợp, nương nhờ và thuận theo thiên nhiên là đặc 

trưng cơ bản trong lối ứng xử của những cư dân nông nghiệp trồng lúa nước ở 

các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam [15, tr. 76]. Tác giả kết luận, môi 

trường thiên nhiên là cái gốc quy định lối sống và văn hóa ứng xử của con người 

không chỉ đối với tự nhiên mà cả đối với xã hội [15, tr. 54]. 

Dựa vào nguồn ca dao, tục ngữ, Trần Thúy Anh chỉ ra thế ứng xử truyền 

thống của người Việt ở Bắc Bộ với tự nhiên là vừa khai thác nguồn lợi vừa ứng 

phó với tác hại của môi trường tự nhiên, nhằm đảm bảo cho nhu cầu sống và làm 

việc của con người [2]. 

Trong công trình Con người, môi trường và văn hóa, Nguyễn Xuân 

Kính đã chỉ ra cách ứng xử trân trọng, “thiêng hóa” của người Việt đối với 

nước; con người nhận thức rõ vai trò, tác động tích cực và tiêu cực của nước 

trong cuộc sống cũng như trong lao động sản xuất từ đó đưa ra những quy tắc 

bảo vệ nguồn nước sinh hoạt [63]. 

1.1.2.2. Ứng xử với môi trường xã hội 

Ứng xử trong gia đình, dòng họ 

Viết về ứng xử trong quan hệ huyết thống ở cấp độ gia đình, các tác giả 

Nguyễn Văn Lê [64], Lê Thị Thanh Hương [58], Vũ Thị Phương [88] cùng quan 

niệm rằng, lối ứng xử giữa vợ - chồng, cha mẹ - con cái, ông bà với con cháu của 

người Việt chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo. Người chồng, người cha, 

người ông đóng vai trò trụ cột về kinh tế nên họ có quyền quyết định các công 
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việc quan trọng trong gia đình, luôn được xã hội đánh giá cao về vai trò và nắm 

các vị trí then chốt trong các cơ quan. Tác giả Lê Thị Thanh Hương trong công 

trình Ứng xử của người dân vùng đồng bằng Sông Hồng trong gia đình cho rằng, 

người phụ nữ biết ứng xử là người biết chấp nhận, chịu thiệt thòi trong gia đình. 

Tuy nhiên, vợ chồng người Việt vốn sống vì cái nghĩa, vì gia đình, dòng họ của 

nhau. Trên thực tế, người phụ nữ Việt Nam có một vị trí cao hơn người phụ nữ 

Trung Hoa, được chồng yêu mến, trân trọng, được con cái yêu quý, kính nể, 

chiếm một chỗ đứng nhất định trong gia đình [58, tr. 83]. Tác giả cũng chỉ ra 

rằng, trong gia đình bố mẹ không chỉ tạo dựng cho con cái cơ sở vật chất sau 

này, mà còn phải sống tốt để làm gương cho con, đạo đức là “cái gốc tạo phúc 

ấm cho con cháu”. Con cái phải có hiếu với bố mẹ, không chỉ là chăm sóc, 

phụng dưỡng bố mẹ, mà còn phải làm rạng danh cho bố mẹ, dòng họ. 

Về ứng xử dòng họ, nhà Dân tộc học Trần Từ nhấn mạnh, dòng họ của 

người Việt là một hình thức mở rộng của gia đình, có chức năng tạo ra niềm 

cộng cảm dựa trên huyết thống, là chỗ dựa tinh thần cho các gia đình nhỏ khi các 

gia đình đương đầu với nhiều mâu thuẫn ở làng xã [123]. Mai Văn Hai và Phan 

Đại Doãn cũng cho rằng, trong quá trình mưu sinh, việc liên kết dòng họ đóng 

vai trò quan trọng như giúp đỡ nhau để sử dụng đất đai canh tác, sở hữu tư liệu 

sản xuất và thực hiện những công đoạn sản xuất. Sự liên kết, hợp tác biểu hiện 

nổi bật là quan hệ cha con, anh em ruột - những người có quan hệ huyết thống 

gần gũi nhất, trên hai phương diện là kinh tế và thờ cúng [40]. Phan Thị Mai 

Hương dẫn chứng cụ thể về văn hóa ứng xử trong dòng họ, khi gia đình nào đó 

có việc buồn hay gặp khó khăn, được họ hàng đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ 

và giúp đỡ về vật chất và sức lao động [57, tr. 176]. Về vai trò của dòng họ, Đỗ 

Long cho rằng: “Tình cảm dòng họ, huyết thống, một mặt đã tạo nên sự cố kết 

trong họ, tinh thần tương thân tương ái giữa các thành viên của nó. Mỗi cá nhân 

hay gia đình khi gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc lúc có công việc lớn thì cả dòng 

họ đều hợp sức lại để giúp đỡ” [68, tr. 57]. Đây chính là hình thức giao tiếp đặc 
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biệt, là biểu hiện rõ nhất về văn hóa ứng xử giữa những người ruột thịt, họ hàng 

nhằm củng cố và thắt chặt hơn mối quan hệ huyết thống. 

Ứng xử trong làng xã 

Mối quan hệ và lối ứng xử với người không có quan hệ huyết thống trong 

làng được coi là điểm nổi bật trong văn hóa của người Việt, từ lâu được nhiều 

nhà nghiên cứu quan tâm. Luận điểm chung của các công trình nghiên cứu là, 

mọi hành vi ứng xử của con người đều chịu sự ràng buộc của lệ làng. Hương ước 

là văn bản chứa đựng những quy ước có tính bắt buộc mỗi người phải tuân theo. 

Các quy ước này thể hiện trong tất cả các mặt của cuộc sống từ sản xuất, sinh 

hoạt hội hè đến các quan hệ ứng xử liên nhân cách trong cộng đồng… Trong số 

các chuẩn mực của hoạt động sống, chuẩn mực đạo đức được đưa lên hàng đầu. 

Những kiến giải sâu sắc về ứng xử của người nông dân trong cộng đồng 

làng phải kể đến các tác phẩm Những bi u hiện chủ yếu của tâm l  làng x  và 

những biến đổi của nó hiện nay của Trần Văn Hiệp [46], Tác động của tâm lý 

làng xã trong việc xây dựng đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn đồng bằng Bắc 

Bộ nước ta hiện nay của Lê Hữu Xanh [133],  u hướng biến đổi tâm l  cộng đồng 

làng ở Việt Nam trong giai đo n đổi mới của Lê Văn Định [23], Một số vấn đề 

tâm lý của người công nhân trong các lo i hình doanh nghiệp của Phan Thị Mai 

Hương [57]. Các tác giả phân tích từ nguồn gốc, cơ sở hình thành, những đặc 

điểm của tâm lý cộng đồng làng và những biến đổi của nó trong giai đoạn hiện 

nay; từ đó, cùng chung nhận định, ứng xử có văn hóa phản ánh trình độ dân trí của 

một người, một tổ chức xã hội nhất định. Trong làng xã Bắc Bộ truyền thống, yếu 

tố tình cảm trong ứng xử được thể hiện ở việc giải quyết các mối quan hệ láng 

giềng “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, hàng xóm “Tối lửa tắt đèn có nhau”, 

“Một bồ cái lý không bằng một tý cái tình”… Đó là văn hóa ứng xử có từ ngàn 

xưa của người làng quê châu thổ Bắc Bộ vẫn được duy trì hiện nay. Song, trong 

bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt, bên cạnh ứng xử với nhau 

bằng tình cảm thuần túy, người nông dân đã có những “tính toán” nhất định trong 
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các mối quan hệ xã hội với các quan niệm về tính “sòng phẳng”, rạch ròi, “chọn 

b n mà chơi”. Các chuẩn mực đạo đức nhiều khi không còn giữ vị trí hàng đầu 

trong việc điều chỉnh và hướng dẫn hành vi của người nông dân như trước. Chẳng 

hạn, khi nhận xét, đánh giá con người, người nông dân đã coi trọng và đề cao các 

tiêu chuẩn như biết làm giàu, năng động trong sản xuất, kinh doanh… Sự giúp đỡ 

lẫn nhau không chỉ thể hiện trong sinh hoạt thường ngày, mà còn biết liên doanh, 

liên kết trong lao động, sản xuất. Phan Thị Mai Hương cũng chỉ rõ, tính chất, mức 

độ giao tiếp, cách thức ứng xử của cá nhân trong các nhóm xã hội biểu hiện tính 

chất mối quan hệ, mức độ gắn kết giữa các thành viên của nhóm đó. Các hình thức 

giao tiếp làng xã vẫn được gìn giữ như sang chơi nhà hàng xóm, trợ giúp khi gia 

đình khác gặp khó khăn, trợ giúp hàng ngày (mượn các đồ dùng sinh hoạt)… 

Chính vì sự hiểu biết lẫn nhau trong làng xã nên hành vi của mỗi người được đặt 

trong sự kiểm soát của dân làng. Nói cách khác, dư luận làng xã vẫn có vai trò to 

lớn trong việc điều chỉnh hành vi của mỗi người, tạo nên sự gắn kết, ràng buộc 

nhất định giữa những người cùng làng. 

Các công trình nêu trên đã đi sâu phân tích vai trò của dòng họ trong sinh 

hoạt và sản xuất đối với các tiểu gia đình và văn hóa ứng xử được biểu hiện bên 

ngoài của cộng đồng cư dân trong làng xã. Tuy nhiên, chưa có tác phẩm nào đi 

sâu phân tích vai trò của dòng họ và làng xã đã giúp đỡ người làm nghề trong 

việc huy động vốn, tổ chức sản xuất, tìm nguồn thợ, tìm kiếm thị trường tiêu 

thụ… Đây là những gợi ý để chúng tôi trình bày trong luận án. 

1.1.2.3. Văn hóa ứng xử trong ho t động làm nghề 

Hoạt động mưu sinh thể hiện trong các ngành sản xuất: nông nghiệp, ngư 

nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp - dịch vụ…. Đến nay, đã 

có một số công trình bàn về văn hóa ứng xử trong hoạt động sản xuất và kinh 

doanh tại các doanh nghiệp nói chung cũng như ở làng nghề chế biến nông sản 

nói riêng. Một số nghiên cứu tập trung bàn về mối quan hệ của chủ doanh nghiệp 

như giữa chủ với thợ và ngược lại, giữa các chủ cơ sở sản xuất, chủ doanh 

nghiệp với khách hàng và giữa những người thợ.  
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        Ứng xử giữa chủ với thợ 

Công trình Giao tiếp và ứng xử với tư cách là thành tố văn hóa trong ho t 

động doanh nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đ i hóa đất nước của Nguyễn 

Văn Bính khẳng định, văn hóa ứng xử giữa thợ với chủ được thể hiện ở sự trung 

thành, công nhân chính là người chăm lo về chất lượng sản phẩm, giữ uy tín với 

khách hàng trước sau như một. Họ không tiết lộ ra ngoài những gì thuộc về nội 

bộ doanh nghiệp, giữ kín những bí quyết của doanh nghiệp. Ứng xử của người 

thợ còn thể hiện ở chữ “ân”, bởi doanh nghiệp là cuộc sống của bản thân họ và 

của cả gia đình họ. Một doanh nghiệp muốn phát triển, người lao động phải có 

tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với doanh nghiệp, chấp hành điều lệ, nội quy 

của doanh nghiệp một cách tự giác, tạo cho mình một tinh thần làm việc hăng 

say, tìm ra sáng kiến, làm việc có năng suất chất lượng cao, mang lại nhiều lợi 

ích cho doanh nghiệp, cũng là cho mình [9]. 

Lê Thị Tuyết trong luận án tiến sĩ Sự biến đổi của lối sống làng xã vùng 

châu thổ Bắc Bộ (Qua nghiên cứu trường hợp làng Cự Đà, x  Cự Khê, huyện 

Thanh Oai, Hà Nội) lại cho thấy quan hệ chủ - thợ là tính chất “nước đôi”, vừa 

“duy lý” vừa “duy tình” khá rõ nét. Ở các cơ sở làm miến, hầu hết thợ chính là 

người có tay nghề, được trả mức lương cao, bất kể người đó ở đâu, thuộc dòng 

họ nào; còn thợ phụ, phần lớn là con cháu trong họ hàng, song không được đào 

tạo bài bản, chỉ thành nghề sau khi được hướng dẫn theo kiểu truyền tay [122]. 

Văn hóa ứng xử giữa chủ với thợ cũng được Nguyễn Đình Phúc chỉ ra 

trong luận án Làng nghề cơ khí, mộc dân dụng Đ i Tự (xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Đó là, chủ cơ sở sản xuất tạo đủ công ăn việc làm, 

tạo các điều kiện thuận lợi để thợ làm việc, trả lương thợ theo năng lực làm việc; 

dịp Tết Nguyên đán chủ tặng quà bằng tiền mặt, hoặc rượu bia, bánh kẹo; công 

nhân được nghỉ chế độ vẫn hưởng lương; một số doanh nghiệp có tổ chức liên 

hoan cho thợ; đầu năm, một số công ty đưa ra tiêu chí khen thưởng để công nhân 

ganh đua nhau làm việc… Nhìn chung quan hệ chủ - thợ luôn thể hiện sự thân 
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thiện, hòa đồng, cộng sinh để tồn tại. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, uy tín của chủ 

cơ sở sản xuất, nhất là các chủ doanh nghiệp được tạo dựng bởi cả năng lực làm 

việc và đạo đức, lối sống; muốn có được điều đó, chủ phải luôn quan tâm đến đời 

sống người thợ, gần gũi thợ, nhằm giảm thiểu mâu thuẫn giữa hai bên [85]. 

Nói về ứng xử của người thợ trong nghề làm miến ở làng Cự Đà, Lê Thị 

Tuyết khẳng định, những người thợ ở tuổi trung niên luôn ý thức được việc tạo 

dựng quan hệ tốt với chủ cơ sở sản xuất, sống đúng mực để được người trong làng 

yêu quý. Họ được chủ cơ sở sắp xếp những việc đơn giản như phơi bột dong, bó 

miến, đóng gói thành phẩm ngay tại làng…, bởi họ không còn cơ hội tìm việc làm 

ở các doanh nghiệp, xí nghiệp do tuổi tác hoặc do trình độ chuyên môn. Nguyễn 

Đình Phúc cũng cho biết, ở làng cơ khí và mộc dân dụng Đại Tự, công nhân có 

thể là người làng hoặc làng lân cận hay ở tỉnh xa, song luôn đoàn kết, giúp đỡ 

nhau. Với những công nhân ở xa phải ở trọ, nếu xưởng nhỏ thì công nhân tự lo 

chỗ ở, với công ty (chủ cơ sở) có điều kiện, cho công nhân nghỉ lại nhà chủ mà 

không phải trả tiền, thợ và chủ cùng sinh hoạt như người một nhà [85, tr. 140]. 

Ứng xử giữa các chủ doanh nghiệp 

Kinh tế thị trường tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các chủ cơ sở sản 

xuất, nên họ phải có chiến lược ứng xử với các đồng nghiệp, nhưng lại là đối thủ 

cạnh tranh để tồn tại và vượt lên đối thủ. Điều này đã được các nghiên cứu chỉ 

ra. Các ông chủ luôn tìm cách nắm bắt được yếu tố cơ bản, điểm mạnh, điểm yếu 

của các đối thủ để doanh nghiệp lựa chọn được đối sách đúng trong quá trình 

làm ăn. Nguyễn Đình Phúc [85, tr. 140] và Bùi Thị Dung [20] có cùng quan 

điểm khi cho rằng, các chủ doanh nghiệp luôn thỏa thuận “ngầm” với nhau, 

không “can thiệp” vào quá trình sản xuất, nơi tiêu thụ sản phẩm của người khác. 

Chẳng hạn, thời gian đầu khi chưa có hội doanh nghiệp làng nghề, các công ty, 

xưởng sản xuất ở làng cùng phối hợp với nhau trong sản xuất, đồng thuận kiến 

nghị lên các cấp chính quyền trong việc sớm giải quyết mặt bằng sản xuất, quy 

hoạch khu làng nghề, hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi duỡng đội ngũ chủ doanh 
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nghiệp, cán bộ quản lý để doanh nghiệp sớm đi vào sản xuất thuận lợi. Nhiều 

chủ doanh nghiệp đã cùng nhau bàn bạc về phương hướng và cách thức làm ăn, 

cùng xây dựng thương hiệu sản phẩm, trao đổi với nhau về tổ chức nhân sự, 

quản lý, điều hành doanh nghiệp hướng đến tính chuyên nghiệp, hiệu quả… 

Ứng xử của người làm nghề với khách hàng 

Với khách hàng, chủ cơ sở sản xuất luôn nắm vững nguyên tắc “vàng” 

trong kinh doanh đó là, tôn trọng khách, nắm được nhu cầu tiêu dùng, nắm 

được thói quen tâm lý của khách, bởi nhu cầu của khách hàng quyết định quy 

mô và cơ cấu nhu cầu thị trường của cơ sở sản xuất. Đây cũng là yếu tố quan 

trọng hàng đầu khi tiến hành hoạt động sản xuất. Sự tín nhiệm của khách hàng 

đối với sản phẩm được xem như một tài sản có giá trị nhất của cơ sở sản xuất. 

Khi xây dựng được lòng tin với khách hàng, việc kinh doanh sẽ diễn ra suôn sẻ, 

ổn định, giảm được các chi phí trong giao dịch. Tuy nhiên, việc xây dựng lòng 

tin trong kinh doanh phải xuất phát từ lối ứng xử văn hóa, thể hiện ở việc nỗ 

lực hướng tới Chân, Thiện, Mỹ trong giao dịch và sản xuất kinh doanh; cụ thể 

là cố gắng đem cái tốt nhất của mình để phục vụ khách hàng; lấy điều mình 

mong muốn mà cư xử với khách hàng để đạt được mục tiêu trong kinh doanh. 

Bùi Tiến Quý trong Giao tiếp - ứng xử trong ho t động kinh doanh [97] cũng 

phân tích những biểu hiện của văn hóa ứng xử trong kinh doanh qua việc các 

công ty luôn giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng, cho dù khách hàng chỉ 

mua sản phẩm của công ty một lần. Sự quan tâm ấy thể hiện qua việc gửi bưu 

thiếp thăm hỏi vào các ngày lễ, gửi định kỳ cho khách các catalog về các sản 

phẩm mới với lời hướng dẫn ngắn gọn, súc tích, khách hàng thường xuyên còn 

nhận được lời chúc, quà vào dịp sinh nhật. Tất cả những việc trên thực chất để 

khách hàng cảm thấy cơ sở sản xuất như người bạn thân thiện, không chỉ kiếm 

lợi từ người mua mà còn là nơi cung cấp những sản phẩm có độ tin cậy cao [97, 

tr. 37]. Trong phần viết về nghề làm miến ở làng Cự Đà, Bùi Xuân Đính đã chỉ 

rõ mấu chốt của văn hóa ứng xử giữa người làm nghề với khác hàng đó chính 
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là lòng tin. Cộng tác với nhau nhiều năm, nhiều trường hợp người bán và người 

mua không biết mặt nhau, chỉ liên lạc với nhau thông qua việc gửi hàng (bằng 

các phương tiện giao thông) và qua điện thoại, nhưng chất lượng hàng luôn 

được đảm bảo, chưa bao giờ xảy ra sự cố mất hàng hoặc khách hàng “chạy 

làng”. Thông thường, hàng chuyển đến tận nơi thì khách mới trả tiền. Nhiều 

chuyến hàng gửi cho khách có giá trị vài chục triệu đồng nhưng người Cự Đà 

vẫn yên tâm. Tác giả cũng khẳng định về quan hệ chủ hộ sản xuất với các đại 

lý khá bền chặt, việc mua bán được duy trì lâu bền, hai bên đi lại với nhau như 

người nhà. Khi một trong hai bên bị ốm đau, hoạn nạn, hoặc có việc vui mừng, 

đều được bên kia đến hỏi thăm hoặc chia vui. Dịp Tết, các chủ lò miến đều có 

gói quà mang đến những người “đi miến”, các đại lý lâu năm đã tiêu thụ sản 

phẩm cho mình. Ngược lại, các đại lý và người đi miến cũng không quên mang 

gói quà đến cảm ơn chủ lò đã tạo công ăn việc làm [27, tr. 245]. 

Ứng xử giữa những người thợ 

Điểm nổi bật trong văn hóa ứng xử giữa những người thợ trong cơ sở sản 

xuất, doanh nghiệp được các tác giả chỉ ra là sự đoàn kết, giúp đỡ, bảo vệ nhau 

trong công việc, để làm việc với năng suất cao, bảo đảm định mức lao động để 

có thu nhập cho mình. Giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên trong cơ sở sản xuất 

thường diễn ra trong các nhóm, tạo nên “dư luận tập thể”. Dư luận tập thể có sức 

mạnh to lớn trong việc điều chỉnh hành vi chung của các thành viên, lên án các 

hành vi sai trái, gây hại cho tập thể, là công cụ tác động đến tâm lý trong nhiều 

tình huống. Truyền thống “tình làng nghĩa xóm”, “lá lành đùm lá rách” từ xưa 

vẫn được duy trì trong cơ sở sản xuất. 

Ứng xử với thợ là người trong làng và khác làng 

Đề cập đến ứng xử trong mối quan hệ giữa người làng với nhau, giữa 

người trong làng và người nơi khác ở làng nghề chế biến nông sản trong luận 

văn của mình, Nguyễn Thị Hải khái quát, nếu như mối quan hệ trong sản xuất 

giữa các gia đình trong dòng họ dựa trên sợi dây liên hệ huyết thống “lọt sàng 
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xuống nia” thì quan hệ làm ăn giữa người trong làng là tình cảm bà con hàng 

xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” [42, tr. 56]. Với người trong làng, chủ và thợ nắm 

rõ được tiềm lực kinh tế, tính cách của nhau. Sự rõ ràng, minh bạch, sòng phẳng 

trong kinh tế và phẩm chất thật thà, chất phác của con người là yếu tố tạo nên độ 

tin tưởng, gắn kết giữa con người với nhau trong việc phát triển kinh tế. Khi xảy 

ra mâu thuẫn hay không hài lòng với chủ, người thợ trong làng không cố bám trụ 

mà tự nghỉ việc; còn thợ là người nơi khác vẫn làm việc, trừ khi mâu thuẫn 

không thể điều hòa.  

1.1.2.4. Chiến lược trong ứng xử của người làm nghề 

Chiến lược trong ứng xử là các biện pháp, cách thức ứng phó, xử lý các 

mối quan hệ, các tình huống trước mắt và lâu dài để đạt mục tiêu cụ thể, làm cho 

việc sản xuất, kinh doanh từng bước đạt hiệu quả cao. Chiến lược tạo dựng, duy 

trì, phát triển các mối quan hệ, thiết lập mạng lưới quan hệ xã hội rộng lớn để 

thuận lợi trong quá trình làm ăn cũng là những nội dung được bàn bạc trong 

nghiên cứu của Lê Thị Tuyết. Tác giả cho biết, người làng Cự Đà sau khi nhận 

được tiền đền bù đất nông nghiệp, bắt đầu quan tâm đến thiết lập mối quan hệ 

(qua việc tham gia nhóm Phật tử tại chùa) để đẩy mạnh công việc làm ăn. Tuy 

nhiên việc này chỉ xuất hiện ở một số người có óc nhanh nhạy, có năng lực, đủ 

điều kiện để tham gia vào thị trường cạnh tranh, còn hầu hết người nông dân lâm 

vào tình trạng lao đao sau khi mất đất, số tiền đền bù đất đai đã không giữ được.  

Bàn luận về tính chiến lược trong việc tạo dựng mối quan hệ để thu lợi 

trong kinh doanh, buôn bán của người Ninh Hiệp, trong công trình Quan hệ xã 

hội trong bối cảnh phi nông nghiệp hóa: nghiên cứu trường hợp làng Ninh Hiệp, 

Gia Lâm, Hà Nội, Nguyễn Giáo đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy, các chủ cơ sở 

buôn bán luôn tìm mọi cách để gia nhập vào hội, nhóm, câu lạc bộ (thể thao, 

khiêu vũ) của những người giàu có, tiềm lực kinh tế mạnh. Bởi họ hiểu rằng, đã 

trở thành “bạn chơi”, cùng trong nhóm đó, họ sẽ được giúp đỡ bằng nhiều hình 

thức khi việc kinh doanh gặp bất trắc. 
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Những công trình kể trên đã trực tiếp bàn về văn hóa ứng xử của người sản 

xuất, kinh doanh, nhất là những người làm miến - một bộ phận nghề chế biến 

nông sản. Những tư liệu này giúp nghiên cứu sinh bước đầu hình dung được bức 

tranh văn hóa ứng xử thể hiện qua các mối quan hệ trong quá trình làm nghề. Tuy 

nhiên, các công trình trên chỉ dừng lại ở việc đưa ra các luận điểm và những mô tả 

ban đầu về cách thức ứng xử của các chủ cơ sở sản xuất, chưa lý giải bản chất của 

vấn đề, như tại sao người làm nghề lại lựa chọn cách ứng xử như vậy, tính chiến 

lược cụ thể trong việc tạo dựng, duy trì, phát triển các mối quan hệ trong quá trình 

làm kinh tế, những yếu tố ảnh hưởng đến cách ứng xử của người làm nghề… 

Trong khuôn khổ luận án, tác giả vận dụng những kết quả của các nghiên cứu đi 

trước, đối sánh để làm rõ bức tranh văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến 

nông sản ở làng Mậu Hòa trong giai đoạn hiện nay như là một bài học về sự thành 

công của các cơ sở sản xuất trước bối cảnh nền kinh tế thị trường. 

           1.1.3. Các công trình viết về làng Mậu Hòa 

Đến nay, đã có một số nghiên cứu về làng Mậu Hòa, chủ yếu dưới góc độ 

Sử học, Dân tộc học, Văn học. Trên T p chí Dân tộc học số 2, năm 1992, Bùi 

Xuân Đính đã đưa ra số liệu thống kê, những nhận xét sơ bộ tình hình ruộng đất 

công (đất công châu thổ, đất bãi bồi), tình hình sở hữu ruộng đất tư, các mức độ 

sở hữu của cư dân làng Mậu Hòa trước Cách mạng Tháng Tám 1945 [25]. Cũng 

năm này, tác giả còn có bài về đền Mậu Hòa (di tích và di vật, tại Hội nghị 

Những phát hiện mới về Khảo cổ học). 

Hoàng Hồng Cẩm có bài viết đăng trong Thông báo Hán Nôm năm 1998 

về thơ văn của Tiến sĩ Nguyễn Ích Tốn (1455-1512), người làng Mậu Hòa, là 

thành viên Hội Tao đàn. 

Viết về nghề chế biến nông sản ở Minh Khai, cuốn Làng nghề Hà Tây, 

của Sở Công nghiệp Hà Tây năm 2001 cho biết, tổng số hộ, số lao động, tổng giá 

trị sản xuất, thu nhập bình quân hàng năm của người làm nghề chế biến nông sản 

ở xã Minh Khai [100, tr. 40].  
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Cuốn Lịch sử cách m ng của Đảng bộ và nhân dân xã Minh Khai (1930 - 

2010) do Ban Chấp hành Đảng bộ xã xuất bản (năm 2010) đã dành một số trang 

viết về cơ cấu tổ chức làng truyền thống, các di tích lịch sử tín ngưỡng, tôn giáo 

tiêu biểu của xã. Cuốn sách cũng đề cập đến nghề làm miến, chế biến tinh bột từ 

các loại nông sản, hoa màu và tráng mì phát triển mạnh từ những năm cuối của 

thập kỷ 60. Đặc biệt, từ năm 1990, khi có lưới điện quốc gia, nghề làm miến, mì, 

bún khô, phở khô... của làng phát triển với quy mô lớn và ngày càng chuyên 

nghiệp. Nhiều xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đã ra đời, thu hút hàng 

trăm lao động địa phương với thiết bị hiện đại chủ yếu sản xuất miến dong với 

hiệu quả kinh tế cao, trở thành nhân tố mới trong nền kinh tế nhiều thành phần 

của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Cuốn Hoài Đức - một vùng văn hóa dân gian [54] do Huyện ủy, Hội đồng 

Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân huyện Hoài Đức chủ trì, có phần viết về quy trình 

sản xuất và cách chế biến đặc sản miến dong, về các di tích thờ cúng, lễ hội của 

làng Mậu Hòa. 

Cuốn Địa chí Hoài Đức (tập 2) dành 6 trang giới thiệu sơ bộ về làng Mậu 

Hòa, một số tục lệ cổ truyền thông qua hoạt động của thiết chế giáp và các di 

tích thờ cúng của làng [55, tr. 406 - 412]. 

Như vậy, đến nay, các công trình viết về làng Mậu Hòa mới chỉ là những 

giới thiệu về lịch sử truyền thống, chưa có các nghiên cứu về khía cạnh xã hội và 

văn hóa của làng nghề, trong đó có văn hóa ứng xử của người làm nghề. Đây 

cũng là lý do chúng tôi lựa chọn đề tài “Văn hóa ứng xử trong nghề chế biến 

nông sản của cư dân làng Mậu Hòa (xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội” làm luận án tiến sĩ Văn hóa học. 

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm  

1.2.1.1. Ứng xử 

Theo nghĩa thông thường, ứng xử là thái độ, hành động, lời nói thích hợp 

trong xử sự. Lê Thị Bừng chia khái niệm ứng xử theo hai nghĩa. Nghĩa hẹp, chỉ 
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những phản ứng thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ của con người trong tình 

huống giao tiếp. Nghĩa rộng là toàn bộ những phản ứng thể hiện ở thái độ của 

chủ thể trước các tác động của thế giới khách quan [11, tr. 30].  

Tác giả luận án coi ứng xử là cách thức tận dụng và ứng phó trong 

các mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên, xã hội, bản thân 

thông qua hành vi của con người nhằm bảo tồn và phát tri n cuộc sống của 

cá nhân và cộng đồng. 

1.2.1.2. Văn hóa ứng xử 

Mặc dù không đưa ra một định nghĩa cụ thể về văn hóa ứng xử nhưng trong 

công trình Cơ sở văn hóa Việt Nam, Trần Ngọc Thêm đã xác định nội hàm khái 

niệm này. Tác giả cho rằng, cộng đồng chủ thể văn hóa tồn tại trong quan hệ với 

hai loại môi trường: môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Với mỗi loại môi 

trường, con người đưa ra hai cách thức xử thế phù hợp với hai loại tác động của 

chúng là tận dụng và ứng phó. Tận dụng môi trường trước những tác động tích 

cực và ứng phó với môi trường trước những tác động tiêu cực. Chẳng hạn, việc ăn 

uống là tận dụng còn mặc, ở, đi lại là ứng phó. Với môi trường xã hội, bằng quá 

trình giao lưu và tiếp biến văn hóa, mỗi dân tộc đều cố gắng tận dụng những thành 

tựu của các quốc gia lân bang để làm giàu thêm nền văn hóa của mình, đồng thời 

phải lo ứng phó với họ trên mặt trận quân sự, ngoại giao [109, tr. 16 - 17]. 

Tác giả Lê Như Hoa khẳng định, văn hóa ứng xử là hệ thống tinh tuyển 

những nếp ứng xử, khuôn mẫu ứng xử, chuẩn mực ứng xử, trong mối quan hệ 

ứng xử giữa con người và các đối tượng khác nhau, thể hiện qua ngôn ngữ, hành 

vi, nếp sống, tâm sinh lý… trong quá trình phát triển và hoàn thiện đời sống, đã 

được tiêu chuẩn hóa, xã hội hóa, trở thành chuẩn mực của cá nhân, nhóm xã hội, 

với đặc trưng, bản sắc của văn hóa một dân tộc, một quốc gia… được cá nhân, 

nhóm xã hội, cộng đồng, toàn bộ xã hội, thừa nhận và làm theo” [47, tr. 5]. 

Tác giả Nguyễn Viết Chức coi văn hóa ứng xử bao gồm các cách thức 

quan hệ, thái độ và hành động của con người đối với môi trường thiên nhiên, đối 
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với xã hội và đối với người khác. Văn hóa ứng xử của con người trải qua quá 

trình sống, lao động và giao tiếp được chắt lọc, tích tụ lại biểu hiện thành những 

chuẩn mực, những giá trị xã hội được cộng đồng người nào đó chấp nhận và 

được bảo tồn dưới dạng các nguyên tắc ứng xử, các phương châm xử thế của con 

người trong những điều kiện nhất định [15, tr. 54]. 

Tác giả Nguyễn Thanh Tuấn quan niệm, văn hóa ứng xử là hệ thống các 

khuôn mẫu ứng xử được thể hiện ở thái độ, kỹ năng ứng xử của cá nhân và cộng 

đồng người trong mối quan hệ với môi trường thiên nhiên, xã hội và bản thân, 

trên cơ sở những chuẩn mực văn hóa - xã hội nhất định, để bảo tồn, phát triển 

cuộc sống của cá nhân và cộng đồng nhằm làm cho cuộc sống của cá nhân và 

cộng đồng giàu tính người hơn [119, tr. 36]. Như vậy, các tác giả trên đã đồng 

nhất quan niệm, văn hóa ứng xử gồm ba chiều quan hệ: với tự nhiên, xã hội và 

bản thân. Văn hóa ứng xử gắn liền với các thước đo mà xã hội dùng để ứng xử. 

Đó là các chuẩn mực xã hội. 

Trên cơ sở tổng hợp quan điểm của các tác giả đi trước, dựa vào các tiêu 

chí của ứng xử, tác giả luận án đưa ra quan niệm, Văn hóa ứng xử (hi u theo 

nghĩa là ứng xử theo chuẩn mực chung) là hệ thống các giá trị, khuôn mẫu ứng 

xử trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội, với bản thân được 

cộng đồng thừa nhận, chia sẻ, có   nghĩa định hướng hành vi của mỗi chủ th  đ  

bảo tồn, phát tri n cuộc sống của cá nhân và cộng đồng. 

1.2.1.3. Khuôn mẫu ứng xử 

Là các hành động ứng phó và xử lý được lặp lại một cách lâu bền ở đa số cá 

nhân trong cộng đồng xã hội thuộc các cấp độ khác nhau, từ địa phương nhỏ 

(làng, xã, huyện), đến vùng, miền, cả nước, khu vực và thế giới, theo những chuẩn 

mực xã hội nhất định. Nó được tổng quát hóa, tiêu chuẩn hóa và hợp thức hóa để 

làm mẫu mực chỉ dẫn cho các cá nhân và cả cộng đồng xã hội đó [119, tr. 28]. 

Các tác giả Huỳnh Khái Vinh, Nguyễn Thanh Tuấn, chọn bốn tiêu chí để 

xác định khuôn mẫu ứng xử [131, tr. 37 - 38]. 

- Sự lặp đi lặp lại của các ứng xử thông thường 
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- Ứng xử được đa số người trong cộng đồng cùng thực hiện thống nhất 

theo một cách  

- Chuẩn mực xã hội hay quy tắc (quy chế) ứng xử 

- Ý nghĩa xã hội của ứng xử  

Nguyễn Thanh Tuấn cũng xác định có bốn loại khuôn mẫu ứng xử gồm: 

phong tục, tập quán, thông lệ, cấm kỵ [119, tr. 29 - 30]. 

1.2.1.4. Nghề chế biến nông sản 

Là nghề sản xuất các sản phẩm từ nông nghiệp. Tuy nhiên ở làng Mậu Hòa, 

hàng chế biến nông sản bao gồm các sản phẩm khô được sản xuất từ gạo hoặc một 

số loại bột như miến (miến dong, miến khoai lang, miến khoai tây, miến đậu Hà 

Lan…); bún, phở, tinh bột sắn, bánh đa (trước kia có nghề tách vỏ đậu xanh). 

1.2.1.5. Người làm nghề chế biến nông sản 

Đó là các chủ thể trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất hoặc gián tiếp 

tham gia (quản lý) trong nghề chế biến nông sản. Ở Mậu Hòa, đội ngũ chủ cơ sở 

đồng thời là người sản xuất và người kinh doanh, nên việc phân biệt người sản 

xuất và người kinh doanh miến nhiều khi khó phân định, bởi ở công đoạn này 

(tráng miến, hồ hóa, đóng gói) chủ cơ sở đóng vai trò là người sản xuất, nhưng ở 

công đoạn khác (thu mua nguyên liệu đầu vào, mua thành phẩm, tìm thị trường 

tiêu thụ, tính giá thành sản phẩm, thiết lập mạng lưới khách hàng…) họ lại đóng 

vai trò là người kinh doanh. 

1.2.2. Một số vấn đề lý luận về văn hóa ứng xử 

1.2.2.1. Cơ sở hình thành văn hóa ứng xử 

Theo tác giả Nguyễn Thị Bừng, có năm yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa 

ứng xử của con người: 

- Yếu tố môi trường tự nhiên (vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên nơi con 

người sinh sống); 

- Yếu tố xã hội (thể chế chính trị, lịch sử cộng đồng cư dân, tổ chức xã 

hội, thiết chế xã hội); 
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- Yếu tố kinh tế (mức độ giàu/nghèo của các hộ gia đình); 

- Yếu tố văn hóa (chuẩn mực đạo đức, phong tục, lối sống, tâm lý…); 

- Yếu tố bản thân (gen di truyền, sự rèn luyện của cá nhân). 

Lê Văn Quán đã khái quát ba cơ sở tạo nên văn hóa ứng xử: 

- Hoàn cảnh tự nhiên - xã hội, lịch sử văn hóa;  

- Ý thức cộng đồng - cơ sở đạo lý trong làng xã; 

- Truyền thống văn hóa Nho gia. 

Theo Nguyễn Thanh Tuấn, văn hóa ứng xử thông thường được chi phối 

bởi bốn hệ chuẩn mực cơ bản của nhân cách: hệ chuẩn mực trong lao động; hệ 

chuẩn mực trong giao tiếp; hệ chuẩn mực trong gia đình; các chuẩn mực phát 

triển nhân cách [119, tr. 15]. Văn hóa ứng xử phản ánh các điều kiện và môi 

trường vật chất, địa - văn hóa, truyền thống dân tộc, dân cư (nhân khẩu), các hệ 

giá trị chính trị, đạo đức, tinh thần - văn hóa… [119, tr. 24]. 

Tổng hợp các quan điểm trên, vận dụng vào bối cảnh làng và biểu hiện 

ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa, luận án đưa ra bốn 

yếu tố tác động đến sự hình thành văn hóa ứng xử gồm: 

- Yếu tố tự nhiên 

- Yếu tố xã hội (chuẩn mực (giá trị) cộng đồng) 

- Bản thân chủ thể (cá nhân) trong cộng đồng 

- Hoạt động mưu sinh (nghề nghiệp) 

1.2.2.2. Bi u hiện của văn hóa ứng xử 

Tác giả Trần Thúy Anh đưa ra bốn chiều kích của văn hóa ứng xử, gồm 

văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội, 

văn hóa ứng xử với quá khứ, văn hóa ứng xử với chính mình [2, tr. 34]. Tuy 

nhiên, theo quan điểm của nghiên cứu sinh, bản thân ba thành tố: môi trường tự 

nhiên, môi trường xã hội và bản thân đã chứa đựng yếu tố quá khứ bởi môi 

trường tự nhiên, xã hội hay con người không tự nhiên sinh ra mà đều được hình 

thành từ trong quá khứ; mặt khác, khái niệm “văn hóa” đã bao hàm tính lịch sử. 



28 

Do vậy, luận án không đặt văn hóa ứng xử với quá khứ (chiều tâm linh) thành 

tiểu mục riêng để phân tích chuyên sâu mà chiều kích này được nghiên cứu sinh 

ghép vào chiều kích thứ ba - văn hóa ứng xử với bản thân thể hiện qua việc 

người dân Mậu Hòa đã tham gia hoạt động tín ngưỡng, tâm linh từ trong gia đình 

(thờ tổ tiên), dòng họ (thờ tổ họ) đến phạm vi trong và ngoài làng (thờ Thành 

hoàng làng, thờ Phật) như thế nào để cầu mong sự may mắn trong công việc làm 

ăn. Các hoạt động thờ cúng này phản ánh cách ứng phó, xử lý trước hạn chế 

năng lực bản thân của người làm nghề khi đối mặt với những tình huống phức 

tạp trong hoạt động sản xuất. 

Dựa vào các khái niệm nêu ở mục 1.2.1, nghiên cứu sinh đồng nhất quan 

điểm có ba chiều kích trong văn hóa ứng xử gồm văn hóa ứng xử với môi trường 

tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội, văn hóa ứng xử với chính mình 

(bản thân). Từ đó, luận án sẽ lấy ba trục quan hệ này để phân tích, làm rõ các vấn 

đề văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa.  

Kế thừa cách tiếp cận của Trần Ngọc Thêm, luận án lựa chọn cách phân 

tích văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa theo 

hai hướng: tận dụng, khai thác và ứng phó, xử lý. Theo đó, luận án đi sâu lý giải 

những hành vi của người làm nghề ở Mậu Hòa đã biết cách tận dụng lợi thế của 

điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, giao thông, đất đai, sông ngòi, khí hậu - thời tiết) 

để phục vụ sản xuất. Cư dân nơi đây đã biết khai thác các giá trị truyền thống, 

như tính cố kết cộng đồng chặt chẽ qua các thiết chế xã hội từ dòng họ, xóm ngõ, 

giáp, phường hội đến các phong tục tập quán (cưới, tang, lễ tết, hội làng) trong 

truyền thống nhằm tạo dựng mạng lưới quan hệ xã hội rộng lớn, bền chặt nhằm 

huy động mọi nguồn lực trong các công đoạn làm nghề. Người Mậu Hòa cũng 

biết khai thác kinh nghiệm làm nghề từ gia đình, họ hàng, làng xóm, bạn bè đồng 

thời biết sử dụng khiếu kinh doanh, năng lực quản lý của bản thân để công việc 

đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong quá trình làm nghề, các chủ cơ sở sản xuất, 

kinh doanh luôn phải đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường tự nhiên, mối 

quan hệ cộng đồng làng xã và những hạn chế từ năng lực bản thân, từ đó họ đưa 
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ra cách ứng xử phù hợp trong từng cảnh huống nhằm xây dựng môi trường làng 

nghề phát triển theo hướng bền vững.  

1.2.2.3. Đặc đi m chung trong văn hóa ứng xử truyền thống của người 

Việt Nam  

Nguyễn Thanh Tuấn khái quát bốn đặc điểm trong văn hóa ứng xử truyền 

thống của người Việt Nam [119, tr. 70]: 

- Nếp sống khoan hòa thiên về hành động với tư duy trực giác tổng hợp 

- Lòng nhân ái 

- Lối ứng xử cân bằng linh hoạt 

- Ý chí, nghị lực yêu nước, tự lập tự cường, đoàn kết đồng bào dân tộc. 

Lê Văn Quán đã khẳng định bốn truyền thống ứng xử của người Việt bao gồm: 

- Ứng xử tình nghĩa;  

- Ứng xử thấu tình đạt lý; 

- Ứng xử thủy chung, phúc đức;  

- Ứng xử uyển chuyển, khoan dung.  

Nhóm tác giả Chu Khắc Thuật, Nguyễn Văn Thủ đưa ra những biểu hiện và 

đặc điểm lối sống truyền thống của người Việt Nam [117, tr. 97 - 126] bao gồm: 

- Hòa đồng và nương theo thiên nhiên để làm lợi cho mình, 

- Quý trọng người lao động và sức lao động, đề cao tinh thần yêu lao động; 

- Chấp nhận và thích nghi với điều kiện nghèo khổ, đề cao tiết kiệm; 

- Đề cao tính cộng đồng, vị thế và nhân cách cá nhân phụ thuộc chặt chẽ 

vào cộng đồng; 

- Coi trọng và đề cao cái tâm, chữ tín và đạo hiếu, lễ nghĩa; 

- Sống theo luật tục, không theo pháp luật  

- Tính “ảo” và tính thực tế hay là tính hai mặt trong lối sống của người 

nông dân. 

Những đặc điểm văn hóa ứng xử truyền thống của người Việt Nam nêu trên 

là thước đo soi chiếu vào các biểu hiện trong văn hóa ứng xử của người làm nghề 

ở làng Mậu Hòa để luận án tìm ra đặc điểm trong cung cách ứng xử của người dân 
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nơi đây. Rõ ràng, nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi của văn hóa truyền 

thống, người làng Mậu Hòa kế thừa những đặc điểm văn hóa ứng xử của người 

Việt, tuy nhiên với yếu tố địa văn hóa riêng biệt, người làm nghề ở đây bộc lộ 

điểm nổi bật trong văn hóa ứng xử thể hiện qua ba chiều kích như sau: 

- Ứng xử với tự nhiên: linh hoạt, nương theo tự nhiên để làm lợi cho mình;  

- Ứng xử với cộng đồng (xã hội): đề cao tính cố kết cộng đồng; ứng xử 

hài hòa giữa “tình” và “lý”; 

- Ứng xử với bản thân: đề cao cái Tâm, chữ Tín; cân bằng tâm lý trước 

rủi ro, tinh thần nhân ái trong làm nghề. 

1.2.3. Các quan điểm lý thuyết vận dụng trong luận án 

1.2.3.1. Các quan đi m về lý thuyết m ng lưới xã hội 

Góc nhìn về mạng lưới xã hội là một trong những cách tiếp cận cụ thể về vốn 

xã hội. Vốn xã hội được nhìn nhận gắn với dạng thức liên kết của các quan hệ xã 

hội bao gồm liên kết trong nội bộ hoặc bắc cầu của nhiều học giả mà đại diện là 

Bourdieu, Coleman, Portes, Fukuyama, Putnam… Nội dung chính của lý thuyết 

này là con người có thể sử dụng các quan hệ xã hội (nội bộ hoặc bắc cầu) để tìm 

kiếm lợi ích. 

Lý thuyết về mạng lưới xã hội, đại diện là  Burt, Portes, Sensenbrenner, 

Georg Simmel, Granovetter, Lee Jea - Yeol… Nội dung lý thuyết mạng lưới xã 

hội là coi xã hội như một cấu trúc của nhiều cá nhân hoặc tổ chức liên kết, tập 

hợp con người thành các cộng đồng; các nhóm quan hệ phụ thuộc, chi phối lẫn 

nhau như quan hệ huyết thống và hôn nhân (gia đình, dòng họ), quan hệ địa vực 

cư trú (hàng xóm, làng xã, đất nước hoặc liên quốc gia), xóm làng, quan hệ theo 

lớp tuổi, theo hội nhóm sở thích, theo tín ngưỡng - tôn giáo hoặc theo địa vị xã 

hội, theo nghề nghiệp. Một hay nhiều quan hệ giữa các cá nhân hay nhóm trong 

mạng lưới gọi là các “nút”. Mạng lưới xã hội là nhóm của các nút. Các mạng 

lưới liên kết chặt chẽ với nhau, có tính mở và tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Các 

cá nhân trong mạng lưới có nhu cầu trao đổi thông tin, từ đó tạo ra cách tiếp cận 

thông tin khác nhau nhằm mang lại lợi ích. 
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Lee Jea - Yeol đã đúc kết bốn loại hình mạng lưới xã hội đó là mối quan 

hệ lâu dài và chắc chắn (tương ứng với quan hệ gia đình); mối quan hệ lâu dài 

nhưng lỏng lẻo (tương ứng mối quan hệ như họ hàng, đồng hương, đồng học); 

mối quan hệ ngắn nhưng chắc chắn (tương ứng với quan hệ hàng xóm, đồng 

nghiệp); mối quan hệ ngắn và lỏng lẻo (tương ứng với quan hệ cùng sở thích, 

đoàn thể xã hội) [10, tr. 252]. Tuy nhiên, trong mạng lưới xã hội luôn tồn tại 

song song cả mối liên hệ yếu và liên hệ mạnh. Theo Grannovetter, liên hệ mạnh 

là những liên hệ được xây dựng trên cơ sở các quan hệ mang tính chất tình cảm 

bền chặt, mỗi cá nhân chịu sự tác động, ràng buộc và chi phối mạnh mẽ từ các cá 

nhân khác. Mức độ quan hệ giữa các chủ thể tương đối cao, luôn có sự trao đổi, 

gặp gỡ nhau một cách thường xuyên. Điển hình cho các liên hệ mạnh này chính 

là các quan hệ gia đình, họ hàng, yếu tố tình cảm có vai trò rất quan trọng và có 

tính chất quyết định đối với bản thân liên hệ đó. Liên kết yếu là những quan hệ 

mang tính chất xã giao, lỏng lẻo. Ở đó có thể chỉ là một mối quan hệ quen biết 

tình cờ, cũng có thể là các quan hệ nhóm bạn bè, đồng nghiệp nhưng mức độ 

quan hệ có thể chỉ thỉnh thoảng, thậm chí hiếm khi quan hệ. Trong các mối quan 

hệ đó, các thành viên ít phụ thuộc vào nhau, ít bị chi phối bởi chính mối quan hệ.       

Mark Grannovetter đã khẳng định vai trò, sức mạnh, vị trí quan trọng của 

mối liên hệ yếu trong trao đổi thông tin cũng như tạo ra cơ hội cho cá nhân thay 

đổi mục đích. Từ đó, ông đã đưa ra tiêu chí để phân biệt các hình thức liên hệ 

trong cấu trúc của mạng lưới là độ dài của các mối quan hệ (tức thời gian duy trì 

quan hệ); xúc cảm, tình cảm của các mối quan hệ (cường độ của mối liên hệ); sự 

tin cậy của các mối quan hệ [49, tr. 18]. 

Luận án vận dụng lý thuyết mạng lưới xã hội làm cơ sở để chỉ ra cách 

thức tận dụng và khai thác các mạng lưới những liên hệ mạnh (gia đình, dòng 

họ, hàng xóm, đồng nghiệp) và những liên hệ yếu (tổ chức quan phương, phi 

quan phương, đối tác làm ăn) nhằm mang lại lợi ích tối đa trong quá trình làm 

nghề như tìm thợ, huy động vốn, học hỏi kỹ thuật (bí quyết) làm nghề, tìm 
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kiếm đại lý cung cấp nguyên liệu, tìm kiếm đại lý tiêu thụ sản phẩm của người 

Mậu Hòa trong nghề biến nông sản. 

1.2.3.2. Một số luận đi m của lý thuyết khác 

Việc lựa chọn cách thức xử thế hợp lý các mối quan hệ với môi trường tự 

nhiên, với cộng đồng và với bản thân của người làm nghề ở Mậu Hòa gần gũi 

với nội dung của lý thuyết sự lựa chọn hợp lý mà Popkin là đại diện. Nội dung 

của lý thuyết này là các cá nhân biết lựa chọn và thực hiện các công việc mà mỗi 

người cho rằng có thể mang lại kết quả tốt nhất cho bản thân hoặc luôn hành 

động có chủ đích để sử dụng các tiềm năng, khả năng để đạt được kết quả lớn 

nhất với chi phí ít nhất cho quyết định của mình. Luận án vận dụng một phần nội 

dung của lý thuyết này để lý giải tại sao phần đông người làng Mậu Hòa lại lựa 

chọn nghề chế biến nông sản mà không phải nghề thủ công khác và trong quá 

trình làm nghề lại lựa chọn hành vi ứng xử này chứ không phải cách ứng xử 

khác trong mối quan hệ với tự nhiên, xã hội và chính mình. 

Tuy nhiên, lý thuyết mạng lưới xã hội (cũng như lý thuyết sự lựa chọn 

hợp lý) chỉ lý giải tại sao người làm nghề cần thiết lập mạng lưới xã hội và vai 

trò của các mạng lưới đó với việc sản xuất, kinh doanh của người dân. Các lý 

thuyết ấy chưa tập trung chỉ ra con đường, cách thức thực hiện của người làm 

nghề trong mối quan hệ với tự nhiên, với chính mình, phản ánh sự khôn khéo, 

linh hoạt nhằm đạt lợi ích cao nhất trong kinh doanh. Do vậy, luận án còn vận 

dụng thêm một số luận điểm về sự an định tinh thần của O.Salemink; luận điểm 

về dòng quà tặng (tính chiến lược đầu tư vào các quan hệ xã hội thông qua việc 

tặng quà) của M. Mauss, YunXiang Yan, Lương Văn Hy; sử dụng một số khái 

niệm, cấu trúc về văn hóa ứng xử của Trần Ngọc Thêm, Trần Thúy Anh, Nguyễn 

Thanh Tuấn, Nguyễn Viết Chức,… để làm sáng tỏ ba chiều kích ứng xử của 

người làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa. 

Nội dung các vấn đề nghiên cứu và vận dụng lý thuyết của luận án được 

thể hiện khái quát qua sơ đồ dưới đây. 
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 Sơ đồ 1: Khung phân tích và các vấn đề nghiên cứu của luận án 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làng Mậu Hòa và nghề chế biến nông sản 

 

Yếu tố xã hội Yếu tố kinh tế Yếu tố tự nhiên Yếu tố văn hóa 

Văn hóa ứng xử với: 

- Môi trường tự nhiên 

- Môi trường xã hội (cộng đồng) 

- Bản thân 

 

Lý thuyết 

mạng lưới 

xã hội 

Các luận 

điểm về văn 

hóa ứng xử 

Tận dụng, khai thác: 

- Lợi thế của điều kiện tự nhiên 

- Giá trị truyền thống của cộng đồng 

- Thế mạnh của bản thân 

 

Ứng phó, xử lý: 

- Hạn chế của điều kiện tự nhiên  

- Mạng lưới quan hệ xã hội 

trong làm nghề 

- Hạn chế của bản thân  
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Tiểu kết 

Nghiên cứu về ứng xử và biểu hiện của ứng xử đã được một số nhà nghiên 

cứu trên thế giới quan tâm ngay từ những năm đầu thế kỷ XX. Những năm gần đây, 

ở Việt Nam đã xuất hiện một số công trình mang tính lý luận về văn hóa ứng xử 

được công bố. Những công trình này bước đầu khái quát bức tranh về lối ứng xử 

của người Việt Nam trong truyền thống và đương đại. Dưới góc độ thực tiễn, nhiều 

công trình của các học giả trong nước đã tập trung bàn về ứng xử của người Việt 

qua các mối quan hệ gia đình, dòng họ, làng xã. Đặc biệt xuất hiện các nghiên cứu 

trường hợp về văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp và nghề thủ công như công trình 

của Nguyễn Văn Bính, Bùi Tiến Quý, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Đình Phúc, Bùi Thị 

Dung phân tích mối quan hệ giữa chủ với thợ, thợ với thợ, chủ với khách hàng, thợ 

trong làng với thợ ngoài làng… Song, các nghiên cứu kể trên mới chỉ dừng lại ở 

một số biểu hiện trong mối quan hệ giữa con người với cộng đồng, các công trình 

chưa bàn đến cách ứng xử của người làm nghề với môi trường tự nhiên, với chính 

mình để mang lại lợi ích trong quá trình làm kinh tế... Đến nay chưa có công trình 

nào đi sâu tìm hiểu việc sử dụng lý thuyết mạng lưới xã hội, các luận điểm văn hóa 

ứng xử để lý giải căn nguyên những biểu hiện văn hóa ứng xử của người làm nghề 

thủ công trên ba chiều kích (ứng xử với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bản 

thân). Luận án này là nghiên cứu có hệ thống khi bàn về khả năng tận dụng và ứng 

phó hay tính chiến lược khi lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong ba mối quan hệ 

nêu trên nhằm xây dựng môi trường làng nghề phát triển bền vững.  

Luận án sử dụng lý thuyết mạng lưới xã hội nhằm chỉ ra chủ cơ sở sản 

xuất, kinh doanh đã sử dụng thành công mạng lưới các mối quan hệ như họ 

hàng, láng giềng, bạn bè để đạt hiệu quả cao trong các khâu của làm nghề chế 

biến nông sản. Trên cơ sở các luận điểm về văn hóa ứng xử của Trần Ngọc 

Thêm, Nguyễn Viết Chức, Lê Văn Quán, Nguyễn Thanh Tuấn,… giúp tác giả 

soi chiếu những biểu hiện ứng xử tại một địa bàn cụ thể để tìm ra nét đặc trưng 

trong văn hóa ứng xử của làng nghề và chỉ ra những vấn đề đặt ra trong mối 

quan hệ giữa văn hóa và kinh tế trước bối cảnh chuyển đổi hiện nay. 
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Chƣơng 2 

LÀNG MẬU HÒA VÀ NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN  

 

2.1. Môi trƣờng tự nhiên và sự lựa chọn phƣơng thức mƣu sinh  

Làng Mậu Hòa có tên Nôm là Sấu Mậu, thuộc xã Minh Khai, phía Bắc 

giáp làng Thu Quế thuộc xã Song Phượng (huyện Đan Phượng), phía Nam giáp 

làng Dương Liễu thuộc xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức), phía Đông giáp làng 

Cựu Quán thuộc xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức), phía Tây là sông Đáy, bên 

kia sông là xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) cùng thuộc thành phố Hà Nội.  

Cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, làng Mậu Hòa là một xã thuộc tổng 

Dương Liễu, huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai, trấn (từ năm 1831 trở đi là tỉnh) 

Sơn Tây; đến tháng 7 - 1888, huyện Đan Phượng được cắt về tỉnh Hà Nội (phần 

đất gồm các huyện ngoại thành, sau khi cắt hai huyện Thọ Xương và Vĩnh 

Thuận để lập thành phố Hà Nội; tỉnh này sau đó lần lượt đổi thành tỉnh Cầu Đơ - 

năm 1902, tỉnh Hà Đông - năm 1904). 

Tháng 4 - 1946, làng Mậu Hòa nhập cùng các làng Dương Liễu, Quế 

Dương thành xã Dương Hòa. Tháng 12 - 1946, xã Dương Hòa nhập với xã Cát 

Khánh thành xã Dương Cát, thuộc huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Đông.  

Tháng 7 - 1956, sau cuộc Cải cách ruộng đất, xã Dương Cát tách thành ba 

xã: Minh Khai, Chiến Thắng, Vinh Quang. Xã Minh Khai gồm làng Mậu Hòa, làng 

Sơn Tượng và một số xóm bãi có dân cư xen ghép giữa các làng Mậu Hòa, Dương 

Liễu. Xã thuộc huyện Hoài Đức tỉnh Hà Đông; từ năm 1965 huyện Hoài Đức lần 

lượt thuộc các tỉnh Hà Tây (1965 - 1975), Hà Sơn Bình (1975 - 1978), thành phố 

Hà Nội (1978 - 1991), Hà Tây (1991 - 2008), từ tháng 8 - 2008 đến nay thuộc Thủ 

đô Hà Nội.  

 2.1.1. Vị trí địa lý, giao thông và môi trường tự nhiên 

Làng Mậu Hòa nằm bên Tả sông Đáy, cửa ngõ phía Tây Bắc huyện Hoài 

Đức, trên đầu mối nhiều đường quan trọng. Dọc đê Tả Đáy về phía Bắc 3km là 
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thị trấn Phùng nằm trên Quốc lộ 32, nối trung tâm Hà Nội với thị xã Sơn Tây; 

xuôi về phía Nam 3km là đường Thiên lý cổ từ Thăng Long - Diễn - Sơn Đồng 

cắt sông Đáy ở bến đò Giá (bến đò Cổ Sở), bên kia là đất Quốc Oai (Phủ Quốc, 

Xứ Đoài). Đi tiếp 7km là Đại lộ Thăng Long, 12km đến Mai Lĩnh trên Quốc lộ 

số 6 từ Hà Nội đi Hòa Bình, lên Tây Bắc.  

Ngoài đường bộ, sông Đáy (sông Hát), vốn là một phân lưu của sông 

Hồng, là đường thủy rất thuận lợi và quan trọng của cư dân các làng ven sông 

trong vùng. Sông là đường chính để chuyên chở nguyên vật liệu lâm thổ sản, 

hàng hóa ngược xuôi từ các vùng núi, trung du xuống vùng đồng bằng phía 

Nam. Khi đập Phùng được đắp (năm 1936), tuyến đường thủy ngược lên phía 

Bắc không còn tác dụng, song vẫn được dùng cho việc vận chuyển, đi lại xuống 

phía Nam. Từ đầu thập niên 1990 đến nay, do nhiều nguyên nhân, dòng chảy 

sông Đáy bị hạn chế, không còn tác dụng cho giao thông nữa; trong khi đó, hệ 

thống giao thông trên bộ từng bước hoàn chỉnh, rất thuận tiện cho đi lại, vận 

chuyển. Hệ thống đường bộ, đường thủy trên tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu 

kinh tế - văn hóa; là một trong những yếu tố góp phần hình thành văn hóa ứng 

xử của cư dân Mậu Hòa.  

Sông Đáy ngoài chức năng là đường giao thông còn đem lại cho cư dân 

làng Mậu Hòa và các làng đôi bờ tả, hữu nhiều nguồn lợi. Trước hết là nguồn 

phù sa. Sau mỗi mùa lũ, một lượt phù sa màu mỡ bồi lên đồng bãi, tạo nên 

nguồn phân bón tự nhiên, làm đất tơi xốp, cây trồng phát triển nhanh. Nước lũ 

lên còn mang lại nguồn tôm cá dồi dào để dân các làng khai thác. Xưa, dọc sông 

Đáy có một vệt các làng chài, lập thành phường (vạn), sinh kế chủ yếu bằng 

nghề kiếm cá dưới sông và chở đò qua sông như vạn Đài Thần (xã Minh Khai), 

vạn Yên Sở, phường Cù Sơn… Đặc biệt là sau mỗi mùa lũ, sông mang lại những 

dải đất phù sa màu mỡ, gọi là đất công châu thổ, rất thuận lợi cho việc trồng các 

loại cây hoa màu, như dong riềng, khoai lang, ngô - những nguyên liệu chính 

cho việc chế biến nông sản sau này.  
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Sông Đáy chia đất làng Mậu Hòa thành hai phần: đất đồng và đất bãi. Đất 

đai bên đồng chủ yếu cấy lúa mùa với nhiều loại nổi tiếng thơm ngon như Tám 

thơm, Dự thơm, Nếp cái hoa vàng… Sau khi gặt mùa, dân làng còn trồng thêm 

vụ khoai chiêm. Phần đất bãi được khai phá và cải tạo từ lâu nên có nhiều loại 

đất khác nhau. Nhiều cánh đất bãi đã thuần thục có thể trồng lúa, song nhiều chỗ 

chủ yếu là cát trắng hoặc cát già. 

2.1.2. Sự lựa chọn mưu sinh từ môi trường tự nhiên 

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên trên đây là cơ sở để cư dân Mậu Hòa tạo 

ra sinh kế, trong đó cơ bản là phát triển nền nông nghiệp vùng đồng và vùng bãi. 

Có thể khái quát sự lựa chọn phương thức mưu sinh hay là sự thích ứng với môi 

trường tự nhiên để sinh sống của cư dân Mậu Hòa qua một số mốc sau:  

- Từ 1990 trở về trước, kinh tế nông nghiêp (vùng đồng và vùng bãi) là chủ 

đạo, kết hợp các nghề thủ công (làm mật mía, dệt vải khổ hẹp) và buôn bán nhỏ.  

- Từ năm 1990 đến năm 2000, kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, nghề thủ 

công truyền thống suy giảm, bước đầu hình thành một số hoạt động dịch vụ. 

- Từ năm 2000 đến nay, nông nghiệp suy giảm, nghề chế biến nông sản và 

dịch vụ phát triển.  

Dưới đây là một số nét chính về sự lựa chọn mưu sinh này. 

2.1.2.1. Nông nghiệp 

Tuy địa hình đồng ruộng của làng Mậu Hòa tương đối bằng phẳng, song 

giữa các cánh đồng lại chia thành nhiều vùng cao thấp. Do điều kiện kỹ thuật, do 

tiềm lực tài chính thấp kém và do chế độ tư hữu nhỏ về ruộng đất nên dưới thời 

phong kiến, làng Mậu Hòa cũng giống các làng Việt ở Hoài Đức (cả đồng mùa, 

đồng chiêm cũng như vùng bãi) không tạo được hệ thống thủy lợi với mương 

máng tưới tiêu cho cây trồng. Nước tưới cho cây trồng xưa kia chủ yếu dựa vào 

nguồn nước mưa và được dự trữ trong các ao, hồ, đầm; còn việc tiêu chủ yếu 

nhờ các ngòi, ao tự nhiên.  

Vùng đồng của làng Mậu Hòa ở ven đê, thế đất cao, nên phần lớn diện 

tích chỉ cấy được vụ mùa chủ yếu cấy các loại tám thơm, tám lùn, tám xoan, tẻ 
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tiên dé đen, dé trắng, dự hương, nếp cái hoa vàng… Vùng đất bãi được khai 

phá và cải tạo từ lâu nên có nhiều loại đất khác nhau. Đất bãi xưa chỉ trồng các 

loại hoa màu như ngô (ngô dé, ngô chiêm), khoai lang (khoai chiêm, khoai 

mùa), cây ăn quả, một số loại cây công nghiệp (dâu, mía de). Ngoài lúa nước, 

đất đai vùng bãi còn gieo loại lúa đặc biệt là lúa lốc. Lúa lốc (lúa mộ) được 

gieo vào đầu tháng Năm, hàng cách hàng 60cm, độ dày của hạt lúa trong một 

hàng tùy theo tay rắc, thường một sào hết khoảng 2kg thóc giống. Lúa lốc rất 

tốn công làm cỏ; thu hoạch vào rằm tháng Tám, mỗi sào được ba thúng (mỗi 

thúng khoảng 20kg) [55, tr. 523]. 

Sở dĩ người Mậu Hòa hiện nay không còn theo đuổi nghề nông bởi chủ 

trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã và huyện: tăng tỷ trọng công nghiệp và 

dịch vụ; giảm nông nghiệp vì ngành sản xuất này cho thu nhập rất thấp (theo tính 

toán chung, mỗi vụ lúa, người nông dân chỉ thu về 30% lợi nhuận trên tổng 

nguồn thu khoảng 2,5 tạ thóc (trị giá khoảng 2 triệu đồng) cho một sào ruộng. 

Hầu hết người Mậu Hòa hiện nay bỏ ruộng hoang hoặc cho thuê, tìm đến các 

hoạt động sinh kế khác cho thu nhập cao ổn định hơn. 

2.1.2.2. Các nghề thủ công 

Nghề dệt lụa (gắn với trồng dâu nuôi tằm) 

Xưa, vùng đất bãi được người Mậu Hòa tận dụng để trồng dâu nuôi tằm, 

nghề dệt lụa cũng được hình thành theo đó, ở một bộ phận đông các gia đình 

trong làng. Nhiều nhà có đến 2 - 3 khung cửi. Từ những cái kén chắc vàng, 

người phụ nữ làng Mậu Hòa lấy ra những sợi tơ nõn để dệt lụa, tơ gốc để dệt 

chồi, nái, đũi, tạo ra những chiếc áo lụa, thắt lưng chồi, yếm chồi… làm tôn 

thêm vẻ duyên dáng của các cô gái và phụ nữ thôn quê. Trước kia, phụ nữ làng 

Mậu Hòa ít tham gia việc đồng áng, chỉ ngồi nhà chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa. 

Đàn ông phụ việc quay ống, đánh suốt. Giữa các gia đình làm nghề thường hỗ 

trợ nhau trong sản xuất, không chỉ đổi công khi gấp việc, mà còn cả cho nhau 

vay sợi, vay tiền khi thiếu. Những người làm nghề có quy ước bảo vệ quyền lợi 

của mình, như thống nhất về giá mua nguyên liệu, giá bán lụa và người sản 
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xuất. Có thể nói, hợp tác, tương trợ, liên kết là điểm nổi bật trong quan hệ làm 

ăn giữa người làng xóm ở Mậu Hòa từ xưa vẫn lưu truyền đến ngày nay. 

Nghề dệt lụa ở Mậu Hòa mất từ giữa những năm 1960, do vùng nguyên 

liệu dâu không ổn định. Sau khi hợp tác xã thủ công tan rã (đầu năm 1990) nghề 

dệt vải cũng không còn, do không có nguyên liệu, vải khổ hẹp không cạnh tranh 

được với vải công nghiệp, khổ lớn có giá thành thấp, lại đáp ứng nhu cầu may mặc 

của con người.  

Nghề làm mật mía 

Vùng đất bãi rộng lớn ven sông Đáy đã tạo ra nguồn mía tương đối lớn 

cho dân các làng ven sông nói chung, làng Mậu Hòa nói riêng để làm mật. Mật 

các làng Sấu - Giá xưa nổi tiếng vùng Đan Phượng, Từ Liêm, Quốc Oai. Quá 

trình làm mật gồm hai khâu cơ bản là ép mía và đun mật. Xưa kia, cứ bốn, năm 

gia đình, chủ yếu là nam giới tổ chức chung nhau một lò mật, bỏ vốn ra mua mía 

làm mật để bán hoặc cho kéo mía thuê. Hết vụ mía ở làng, các nhân công ở lò 

mật thường lên Phú Thọ, Yên Bái kéo mía, làm mật. Mật của Mậu Hòa có hai 

mặt hàng nổi tiếng là mật giọt và mật đường phèn, được tiêu thụ khắp cả nước. 

Các hộ đều có quy ước chung về giá cả nguyên liệu đầu vào, sản phẩm bán ra và 

hình thức xử phạt với hộ nào làm ảnh hưởng đến uy tín người làm nghề. 

Từ giữa năm 1990 trở đi, đường công nghiệp xuất hiện nhiều, sản phẩm 

mật giọt không thể cạnh tranh được, nên diện tích trồng mía bị thu hẹp, nghề làm 

mật mía mất dần. 

Nghề dệt và làm mật mía không được duy trì, người Mậu Hòa mất nguồn 

thu nhập quan trọng, phải quay về với sản xuất nông nghiệp đang có những khởi 

sắc nhờ thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức sản xuất 

nông nghiệp. Tuy nhiên, sau vài vụ ổn định được lương thực, sản xuất nông 

nghiệp chững lại, thu nhập nông nghiệp chỉ bảo đảm đủ ăn, nên người dân nhanh 

chóng du nhập nghề thủ công khác để cải thiện đời sống. Nghề làm miến được 

người làng Mậu Hòa lựa chọn vì nghề có từ lâu. Từ nghề làm miến, dân làng 
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sớm học được kỹ thuật làm bún, phở khô. Cả hai nghề này có cơ sở và điều kiện 

để phát triển, vì Mậu Hòa nằm ven sông Đáy, là vùng đất bãi bồi, hàng năm 

được phù sa bồi đắp nên đất đai màu mỡ, thích hợp với trồng lúa và hoa màu là 

các nguyên liệu chính để làm nghề. Người, đầu tiên là một cựu hạ sĩ quan công 

an về phục viên đã nhận thấy “phải tìm được nghề nào đó, đi từ nguyên liệu ở 

quê mình, tạo ra sản phẩm phục vụ trước hết cho dân làng mình (sau đó, ông trở 

thành vị Tổng giám đốc Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm này). Nghề làm 

bún, phở khô du nhập về làng được ví như “cá gặp nước”, nhanh chóng nhân 

rộng trong cộng đồng cư dân. Lý giải về tốc độ phát triển, người làng khẳng 

định, kỹ thuật làm bún, phở khô khá đơn giản, phù hợp với trình độ của cư dân, 

vốn đầu tư cho hệ thống máy móc không quá lớn (từ 30 đến 70 triệu đồng, tùy 

thuộc vào chất lượng máy), không cần diện tích nhà xưởng quá lớn, nguyên liệu 

gạo dễ tìm (Q, Khang Dân, Sen Hoa hoặc gạo tấm miền Nam) giá thành không 

cao. Sản phẩm đầu ra rẻ (15 - 20 nghìn đồng/kg, phụ thuộc vào thương hiệu của 

cơ sở sản xuất), phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng nên khả năng tiêu thụ, 

thu hồi vốn nhanh.  

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, một số ít cơ sở sản xuất bún, phở 

khô sau nhiều năm hoạt động đã đóng cửa, một vài ông bà chủ có xu hướng đi 

làm thuê cho các doanh nghiệp làm bún, phở khô lớn trong làng. Sở dĩ có tình 

trạng này vì thu nhập từ nghề bún không cao (chỉ đủ trang trải sinh hoạt, ít người 

sở hữu khối lượng tài sản lớn như làm miến dong) nên nhiều người có tay nghề 

chuyển sang làm thuê, thu nhập cao (15 - 20 triệu/tháng, tùy năng lực của từng 

người), lại không phải chịu áp lực của người làm chủ. Mặc dù có những bước 

thăng trầm nhưng đến nay, sản xuất bún, phở khô vẫn là hoạt động sinh kế chính, 

nuôi sống hơn 300 hộ ở làng nghề. Sự dịch chuyển sinh kế của người Mậu Hòa 

kể trên đã phản ánh văn hóa ứng xử của người làng Mậu Hòa là khả năng thích 

ứng, sự khéo léo, linh hoạt trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, xã hội, 

bản thân trước biến động của cuộc sống. 
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2.2. Môi trƣờng xã hội 

2.2.1. Vùng đất cổ 

Làng Mậu Hòa cùng hai làng Dương Liễu, Quế Dương nằm trong vùng 

Sấu, dân gian quen gọi là tổng Sấu (tên Nôm theo thứ tự là Sấu Mậu, Sấu Chợ, 

Sấu Vật), người trong vùng thường gọi là ba làng Sấu hay Kẻ Sấu. Theo các nhà 

nghiên cứu, những làng có tên nôm gồm từ “Kẻ” đi sau một từ nôm khác, 

thường khó xác định chính xác ngữ nghĩa là làng cổ, được hình thành cùng với 

quá trình dựng nước từ thuở các Vua Hùng. Cư dân vùng tổng Sấu nói chung, 

người Mậu Hòa nói riêng là lớp cư dân cổ, cách Mậu Hòa không xa là Di chỉ 

khảo cổ học Vinh Quang (xã Cát Quế) có niên đại cách ngày nay trên 3000 năm, 

được Viện Khảo cổ học Việt Nam khai quật vào năm 1969. Tuy nhiên, lịch sử tụ 

cư, chuyển cư của các lớp cư dân ra sao, đến nay không có tài liệu nào ghi lại. 

Nằm trong vùng Sơn Tây cổ - bộ phận chủ đạo của Xứ Đoài, người Mậu 

Hòa còn lưu giữ khá rõ nét văn hóa truyền thống qua ngôn ngữ giao tiếp hàng 

ngày. Sách Đ i Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn nhận xét, 

tính cách người Sơn Tây vùng đồng bằng (các huyện ở xung quanh tỉnh thành) 

“tập tục văn nhã, giống tỉnh Hà Nội… Các nơi đều có công nghệ, nhưng không 

khéo” [96, tr. 235]. Sách Sơn Tây tỉnh địa chí của Phạm Xuân Độ thì viết, “dân 

quê vùng Sơn Tây cổ tiếng nói nặng không khác gì người Trung Kỳ; người nơi 

khác đến làng cảm nhận ngay sự khác biệt trong âm giọng, ngữ điệu của cư dân 

ở đây” [31, tr. 45]. Câu ca dao “Tiếng ai như tiếng Xứ Đoài, ăn cơm thì ít, ăn 

khoai thì nhiều” đã phản ánh điều này.  

Có ý kiến đặt vấn đề, liệu cư dân Mậu Hòa có liên quan đến các tù binh 

người Chăm bị các vương triều phong kiến Đại Việt đưa ra đây để khai phá vùng 

đất ven sông Đáy. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cho thấy dấu vết của người 

Chăm chỉ còn ở hai làng Yên Sở và Đắc Sở (thuộc vùng Giá) - cách Mậu Hòa 

đến 3,5 km và được ngăn cách bởi hai làng Dương Liễu và Quế Dương. Câu 

ngạn ngữ “Đình không xà, làng bảy ba cái giếng” nói về dấu tích Chăm (73 
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giếng) tồn tại ở hai làng Yên Sở và Đắc Sở, không có ở các làng Sấu. Ngay cả 

cây dừa, biểu tượng tô tem của người Chăm cũng chỉ có nhiều ở hai làng Giá đến 

giữa thập niên 1980, một phần rất ít ỏi ở hai làng Quế Dương và Dương Liễu, 

còn ở Mậu Hòa hầu như không có. Mặt khác, ở Mậu Hòa xưa cũng như nay 

không có họ của người Chăm là Ông (Công) và họ Chế. Với các cứ liệu trên thì 

khó có thể khẳng định dấu vết của người Chăm ở Mậu Hòa; hơn nữa, đây không 

phải là đối tượng mà luận án quan tâm. 

Đặc trưng vùng đất cổ kết hợp tính cách truyền thống của cư dân Mậu 

Hòa là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị văn hóa trong giao tiếp, ứng xử 

của con người nơi đây. Vẫn là cư dân nông nghiệp, sống trong môi trường 

làng xã, chất nông thôn còn hằn đậm trong suy nghĩ, nên người Mậu Hòa hiện 

nay, dù làm nghề gì cũng ý thức việc ứng xử với nhau theo thuần phong mỹ 

tục của làng quê. Đây cũng là căn cứ để chúng tôi xem xét ảnh hưởng lối ứng 

xử của cư dân Mậu Hòa trong quá trình mưu sinh hiện nay từ những chuẩn 

mực ứng xử đã được cha ông tạo dựng, quy ước. 

2.2.2. Các tổ chức xã hội truyền thống 

2.2.2.1. Dòng họ 

Làng Mậu Hòa có 11 dòng họ được coi là chính gốc (sinh sống lâu đời tại 

làng) là Nguyễn, Bùi, Đỗ, Hồ, Phí, Nhữ, Phùng, Ngô, Hoàng, Trần, Lê, trong đó, 

họ Nguyễn Chí (nguyên là dòng họ Nguyễn Ích) là lớn (số đinh nam với 900 

người, thời gian có mặt ở làng sớm nhất) và có danh tiếng trong làng bởi sinh ra 

Tiến sĩ Nguyễn Ích Tốn, thành viên hội Tao đàn do vua Lê Thánh Tông sáng lập 

(ảnh 9, Phụ Lục). Ngoài ra, họ Đỗ (gồm ba chi Đỗ Văn, Đỗ Khắc, Đỗ Đức) cũng 

là họ lớn, bởi đông đinh, trước đây nhiều người có nhiều ruộng đất, giữ các chức 

như chánh tổng, lý trưởng, rất có thế lực trong làng. 

Tổ chức dòng họ ở Mậu Hòa về cơ bản mang những đặc điểm chung của 

dòng họ người Việt ở Bắc Bộ là dựa trên nguyên tắc trưởng - đích, có hội đồng 

gia tộc, gồm trưởng tộc (trưởng họ), các trưởng chi và những người già am 
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hiểu, có uy tín điều hành. Ý thức về cội nguồn dòng họ và mối liên kết dòng họ 

được củng cố qua gia phả, nhà thờ họ, quỹ họ, cùng các lễ thức chạp họ, giỗ họ 

hay ăn họ). Nét riêng biệt của tổ chức họ ở Mậu Hòa là hàng năm, vào tháng 

Hai các dòng họ lần lượt tổ chức “ăn họ”. Kinh phí cỗ bàn từ nguồn quỹ họ và 

các gia đình đóng góp thêm theo suất đinh. Việc cùng nhau sắm sửa lễ vật, 

dâng hương lên các vị tiên tổ, rồi cùng thụ lộc tại nhà thờ tổ không chỉ là dịp 

các thành viên ôn lại truyền thống dòng họ mà còn góp phần gia tăng tính cố 

kết cộng đồng huyết thống. 

Mặc dù đã bị kinh tế thị trường thời hiện đại tác động qua vài thập niên, 

song những giá trị văn hóa truyền thống hầu như chưa bị phai nhạt trong các 

dòng họ ở Mậu Hòa. Sự cố kết trên tinh thần “tương thân tương ái”, “một giọt 

máu đào hơn ao nước lã” vẫn được các dòng họ trân trọng. Đó là những yếu tố 

tác động trực tiếp đến văn hóa ứng xử của người làm nghề nơi đây trong quá 

trình tạo lập và phát triển nghề. Nói một cách khác, vốn xã hội của một cá nhân 

(các mối quan hệ đan chéo) tồn tại song hành cùng với vốn con người (như sự 

hiểu biết, tri thức khoa học) và chỉ khi cá nhân nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 

của những người trong gia đình, dòng họ thì các mối quan hệ trong làm ăn mới 

được duy trì và ngày càng mở rộng. Ở Mậu Hòa, sự giúp đỡ đó được thể hiện 

qua việc anh em cùng họ liên kết làm ăn (góp vốn, làm thợ trong xưởng sản 

xuất, làm quản lý cùng chủ cơ sở), sẵn sàng truyền dạy kỹ thuật, giới thiệu 

khách hàng tiêu thụ sản phẩm. Gia đình, dòng họ có vai trò rất lớn của trong 

việc tạo dựng và lưu giữ nguồn vốn xã hội của các cá nhân. Theo Bourdieu, các 

cá nhân có thể thừa hưởng các mối quan hệ của cha mẹ, vị thế của dòng họ hay 

sự giáo dục của gia đình nhằm đạt một mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Thông 

qua mối quan hệ của dòng họ, cá nhân có thể dễ dàng có được những điều mà 

những người khác phải khó khăn phấn đấu mới đạt được và vốn xã hội là một 

tập hợp cụ thể những giá trị và quy phạm tồn tại chung trong một nhóm người 

có mối quan hệ hợp tác với nhau [149]. 
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Bản thân mỗi gia đình, dòng họ là một nhóm xã hội với những đặc trưng 

riêng và các chuẩn mực quy định hành vi của mạng lưới các cá nhân. Phát triển 

các mối quan hệ thân tộc cũng chính là duy trì và phát triển nguồn vốn xã hội và 

vốn con người. Theo Khúc Thị Thanh Vân, trong các làng nghề, gia đình, dòng 

họ là cái “nôi” đào tạo nghề cho thế hệ kế cận, truyền lại cho lớp trẻ những kỹ 

xảo, bí quyết làm nghề riêng của từng dòng họ [126, tr. 204]. Uy tín dòng họ vẫn 

là một đặc trưng được lưu giữ ở làng Mậu Hòa, một số dòng họ có quy mô lớn 

về số lượng hộ gia đình cũng như mức độ thành đạt của các thành viên. Còn giữa 

các dòng họ với nhau, từ xa xưa đã hình thành mối quan hệ chung sống, nhiều 

dòng họ có quan hệ hôn nhân với nhau, tạo ra nhiều mối quan hệ chồng chéo, 

“họ cả làng”. 

2.2.2.2. Xóm, ngõ 

Làng Mậu Hòa có 10 xóm (ngõ) tập trung ở khu vực đồng (trong đê) và 4 

xóm ngoài bãi (Thành Tang, Rừng Mới, Sua, Ngọn Sông). Xưa, mỗi xóm gồm 

một trưởng xóm và một số cụ cao tuổi được dân trong xóm cử ra để điều hành 

các công việc như tổ chức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, tu bổ đường, hào 

lũy trong xóm… Mỗi xóm có một điếm, là nơi hội họp của xóm, nơi để các đồ 

dùng chữa cháy. Hàng năm, các xóm sửa lễ đầu năm vào ngày 6 tháng Giêng, lễ 

vào hè, ra hè và lễ cuối năm. Xóm nào có người gửi Hậu (hiến ruộng làm giỗ) 

cho người đã khuất thì xóm cúng giỗ ở điếm của xóm (gọi là tục cúng ông Hậu).  

Các xóm ở ngoài bãi từ năm 1956 đến năm 1975 được xen ghép với làng 

Dương Liễu, hoặc nhập với các xóm trên làng. Năm 2008, để thuận tiện cho 

quản lý hành chính, các xóm trong đồng được sắp xếp lại để thành lập 4 “thôn” 

cùng mang tên Minh Hòa (theo thứ tự từ 1 đến 4). Tính đến năm 2019, làng Mậu 

Hòa có 831 hộ gia đình với 2640 nhân khẩu. 

Đến nay, dù xã hội có nhiều thay đổi, người Mậu Hòa vẫn giữ quan niệm, 

hàng xóm là những người “ăn đời ở kiếp với nhau”, chuyện vui hay buồn của gia 

đình này đều trở thành câu chuyện chung của cả làng xã. Trong bối cảnh cạnh tranh 

gay gắt của kinh tế thị trường, tình làng nghĩa xóm vẫn được gắn kết bền chặt với 
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phương châm “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, “tối lửa tắt đèn có nhau”. 

Nghề chế biến nông sản ở làng phát triển mạnh mẽ từ nhiều năm nay, mối quan hệ 

hàng xóm được huy động tối đa trong các khâu của nghề chế biến nông sản. Từ các 

công đoạn chính (tráng, phơi miến, đùn bún, phở) đến khâu phụ (đóng gói, in bao 

bì, bốc vác, vận chuyển), các chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đều sử dụng nguồn 

nhân lực chính là người cùng xóm, liên xóm và trong làng. Việc làm này tạo thuận 

lợi cho cả hai bên, chủ cơ sở có nguồn nhân lực “cơ động” tại chỗ, nắm được độ tin 

cậy về tay nghề và tính nết, người làm thuê có việc làm, cải thiện đời sống.  

2.2.2.3. Giáp 

Trước năm 1955, làng Mậu Hòa có ba giáp: Thượng Hòa (Giáp Đa), Thuần 

Dịch (Giáp Nhị/giáp Nhì), Lộ Dịch (Giáp Ba)… Giáp là thiết chế theo lớp tuổi của 

nam giới trong làng, đảm nhiệm nhiều công việc nhất so với các thiết chế tổ chức 

khác trong làng như quản lý nhân đinh, phân cấp và quản lý công điền công thổ; 

trông coi thủy lợi, bảo vệ an ninh; tổ chức tang lễ; thu thuế; sửa lễ và phục vụ tế lễ, 

đám rước thờ thần; phân bổ đóng góp xây dựng, tu bổ các công trình công cộng, 

giống như tổ chức giáp ở các làng quê khác. Điểm khác biệt của giáp ở Mậu Hòa 

ngoài nghi lễ “vào giáp” cho bé trai (bằng hình thức bốc thăm) và quy tắc lượt giã 

bánh và thổi xôi vào hội làng ngày 27 tháng Năm, còn ở quy tắc thu nạp thành viên 

khá rộng rãi, cởi mở, cũng thể hiện sự phân biệt dân chính cư, dân ngụ cư không 

ngặt nghèo như tuyệt đại đa số các làng Việt trên vùng trung du và châu thổ Bắc 

Bộ, nhất là những làng “nổi tiếng” khắc nghiệt với dân ngụ cư, như làng Bát Tràng 

(huyện Gia Lâm) [30, tr. 279], làng Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) [28, tr 107]. Ở 

làng Mậu Hòa không có sự phân biệt lớn giữa dân chính cư và dân ngụ cư; làng cho 

phép cả người ngoài làng được gia nhập tổ chức giáp nếu ba đời sống tại làng và có 

người trong làng “bảo lãnh”. Những người có gốc ở làng nhưng xa quê lâu năm 

cũng được nhập giáp trở lại, tuy nhiên các khoản đóng góp đều gấp 1,5 hoặc 2 lần 

so với người chính cư) [48, tr. 115]. Điều đó cho thấy, người Mậu Hòa luôn có tinh 

thần bao dung, hòa đồng trong các mối quan hệ, thể hiện các chuẩn mực, giá trị 
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truyền thống trong văn hóa ứng xử giữa con người với nhau nhằm thiết lập mạng 

lưới quan hệ xã hội rộng lớn.  

Sau khi thực hiện cải cách ruộng đất (đầu năm 1956), thiết chế giáp không 

còn tồn tại; song các giá trị văn hóa - xã hội mà nó để lại (trọng tuổi tác, tôn kính 

người có tuổi gắn với các kinh nghiệm, có trách nhiệm với công việc làng xã, cởi 

mở trong các mối quan hệ…) là tiền đề để hình thành, duy trì và phát triển tính 

cộng đồng trong hợp tác làm ăn, tính trách nhiệm và những quy ước trong việc 

giữ gìn thương hiệu làng nghề chế biến nông sản.  

2.2.2.4. Phường, hội xưa 

Trong làng Mậu Hòa xưa còn có các phường hội được lập ra trên cơ sở tự 

nguyện giữa các thành viên nhằm giúp đỡ nhau làm ăn, trong sinh hoạt thường 

ngày. Cụ thể là các phường: 

Phường thóc của một vài gia đình cùng xóm ngõ hoặc khác xóm ngõ, song 

thân quen, tin tưởng nhau, đến mỗi vụ thu hoạch, mỗi người góp một ít lúa, để 

từng người lần lượt được nhận (lấy phường), ưu tiên người có việc lớn (tang ma, 

cưới xin hoặc bị hoạn nạn); cho đến khi hết lượt, có thể tiếp tục duy trì hoặc thôi. 

Phường tiền (cũng hoạt động theo nguyên tắc trên, nhưng nộp tiền theo tháng). 

Các phường buôn bán, như phường Dừa tập hợp những người chung nhau 

vốn đi mua dừa từ Thanh Hóa, Nghệ - Tĩnh hoặc dừa trong vùng Sấu - Giá ra 

bán ở Hà Nội (ảnh 10, Phụ lục). Phường Vải tập hợp những người đi buôn quả 

vải non và vải chín: khoảng tháng Hai theo lịch âm, khi cây vải (vải tu hú, quả 

to, vị chua) ra quả non, đến mua của các gia đình cần tiền phải bán non (bán cả 

cây, cả vườn với giá thấp cho chủ buôn). Chính vụ (khi loài chim tu hú gọi bầy, 

khoảng tháng Tư), lái buôn đến các vườn vải mua quả chín ở các nơi mang bán. 

Ngoài ra còn có phường đìa gồm các bậc lão nông tri điền đảm nhiệm.  

Xưa, bên cạnh các phường kể trên, trong làng còn có các hội được lập ra 

trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân cùng theo một tôn giáo và giúp đỡ nhau 

trong sinh hoạt hàng ngày như Hội Phật giáo, Hội Công giáo. 
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Hiện nay, các phường thóc, phường tiền không còn phổ biến; các phường 

buôn, phường đìa không được duy trì, song các giá trị mà các tổ chức phường 

hội này tạo ra là sự thủy chung, cố kết trên cơ sở lòng tin bền chặt giữa mọi 

người với nhau thì vẫn còn nguyên giá trị; được người làng Mậu Hòa “chuyển 

hóa” và đưa vào điều lệ hoạt động như là một trong những nguyên tắc tập hợp 

của các tổ chức tự nguyện liên quan trực tiếp đến nghề chế biến nông sản (Hội 

sản xuất miến dong, Hội sản xuất, kinh doanh bún, phở khô, Hội doanh nghiệp) 

và các tổ chức khác, gián tiếp phục vụ cho nghề, như Hội sinh vật cảnh, Hội 

đồng niên, Hội đồng ngũ, các câu lạc bộ thể thao. 

2.2.3. Các tổ chức quan phương 

Theo mô hình chung của hệ thống chính trị - hành chính hiện nay, xã 

Minh Khai có Đảng ủy là cơ quan lãnh đạo cao nhất cho cả hai làng cũ (Mậu 

Hòa và Sơn Tượng). Chính quyền xã (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) 

là cơ quan triển khai các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa phương, trong đó có các việc liên quan đến nghề chế biến nông sản, như mở 

các đợt tập huấn về kỹ thuật sản xuất, tổ chức đưa công nghệ mới cho các cơ sở 

làm nghề; giải quyết thủ tục để các hộ gia đình vay vốn... 

Tại các thôn mới của làng Mậu Hòa, hiện có chi bộ, các chi, hội đoàn thể 

như Ban Công tác Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 

Cựu chiến binh… Vai trò của các đoàn thể chính trị với hoạt động làm nghề tương 

đối đa dạng như tín chấp cho các hội viên vay vốn thông qua Ngân hàng chính 

sách xã hội; tổ chức phổ biến chủ trương, chính sách mới của Nhà nước về mặt 

hàng chế biến nông sản; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm mời các chủ doanh nghiệp 

lớn chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình làm kinh tế mới, tham quan mô 

hình kinh tế ở các địa phương.  

2.2.4. Các tổ chức phi quan phương  

Trong làng Mậu Hòa hiện nay, có hai hội trực tiếp liên quan đến nghề 

chế biến nông sản là Hội sản xuất miến dong và Hội sản xuất, kinh doanh bún, 
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phở khô (sẽ trình bày ở phần 2.3.1). Khi thành lập hội nghề nghiệp (Hội Miến 

dong và Hội Bún, phở khô), các thành viên có sự thống nhất về giá, học hỏi 

nhau cách xây dựng thương hiệu, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực 

phẩm, huy động thợ khi gấp gáp, quan trọng nhất là hỗ trợ nhau về nguồn cung 

cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. 

Hội Doanh nghiệp có 30 người, 100% người làm nghề tham gia.  

Ngoài các hội liên quan đến nghề chế biến nông sản, còn có nhiều tổ chức 

dân dã khác như Hội Đồng niên của những người cùng tuổi; Hội Đồng ngũ của 

những người cùng nhập ngũ một đợt hoặc một năm; Hội Sinh vật cảnh, Hội 

Doanh nghiệp, Câu lạc bộ cầu lông, nhóm sinh hoạt tín ngưỡng (đình, chùa, đền, 

miếu)… Các hội đều có quy ước về điều kiện gia nhập, quyền lợi và nghĩa vụ 

của hội viên, quy chế về hoạt động của hội, nhất là về động viên, thăm hỏi, 

tương trợ lẫn nhau trong hội. Tuy còn nặng về tổ chức gặp gỡ, liên hoan, du 

ngoạn, song các hội trên là môi trường để các thành viên chia sẻ với nhau trong 

cuộc sống và hoạt động làm nghề. Người Mậu Hòa đã huy động thành công vốn 

xã hội này và nhận được sự trợ giúp về vật chất của những người trong mạng 

lưới vào nhiều dịp khác nhau trong sinh hoạt (cưới, tang, giỗ, làm nhà, ốm đau) 

và trong làm nghề (giới thiệu việc làm, tìm nguồn thợ, huy động vốn, học hỏi kỹ 

thuật, kết nối đại lý tiêu thụ...). Điều đáng lưu ý là, đa số hội viên các hội đều 

làm nghề chế biến nông sản, nên vừa củng cố tình cảm của những người trong 

hội, vừa giúp đỡ nhau làm nghề; như Hội Sinh vật cảnh (30 người) có 100% hội 

viên là các hộ làm nghề; Câu lạc bộ cầu lông hơn 20 người, trong đó 80% là 

người làm nghề;  

Nguyễn Giáo trong luận án của mình đã khẳng định, việc gia nhập các 

hội, nhóm, câu lạc bộ là biểu hiện về tính chiến lược của “nhóm đồng đẳng”, sự 

“duy lý” của người nông dân - như luận điểm của Popkin trong việc tạo dựng 

mối quan hệ để thu lợi của người làm kinh doanh, buôn bán [36]. Việc một chủ 

cơ sở kinh doanh hoặc chủ cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa, có thể tham gia sáu, bảy 
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hội, nhóm tự nguyện thể hiện sự đa dạng trong chiến lược sử dụng các nhóm hội 

để phát triển các mối quan hệ, phục vụ công việc sản xuất, kinh doanh của mình.  

2.2.5.  hong tục, tập quán  

2.2.5.1. Cưới xin  

Tục cưới xin ở làng Mậu Hòa không có gì thật khác biệt so với các làng 

quê Xứ Đoài. Xưa kia, tục thách cưới ở Mậu Hòa gồm 50 cân thịt lợn sống (cân 

ta,1 cân = 600g); 100 đấu gạo tẻ; 20 đấu gạo nếp (1 đấu = 800g); 20 chai rượu và 

tiền, tùy theo thời giá, song thường tương đương với một chỉ vàng. Ngày cưới, 

nhà trai mời ít bạn bè đến ăn cỗ, chỉ có họ hàng, làng xóm biết tin thì đến; nhà 

gái mời nhiều khách hơn, thường người đến dự không có quà mừng vì nhà gái 

được nhận nhiều lễ vật từ nhà trai. Cỗ cưới gồm nhiều món chế biến từ thịt lợn 

(luộc, xào, thịt nấu đông, thịt quay, thịt kho), rau xào, canh. Hương ước Mậu 

Hòa còn ghi rõ lệ cheo cưới, trai làng lấy gái làng phải nộp cheo 1 đồng vào 

công quỹ và 200 khẩu trầu, nộp cho quan viên 1 đồng, phiên tuần 5 hào, nộp quỹ 

xóm 5 hào. Gái làng khác lấy trai làng phải nộp gấp đôi so với người cùng làng 

[75, tr. 25]. Quy ước này phản ánh tính cố kết cộng đồng chặt chẽ, thể hiện tính 

trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với 

việc trọng đại của mỗi cá nhân. 

Ngày nay, các gia đình tổ chức đám cưới với quy mô rộng bởi mối quan 

hệ của họ đa dạng hơn trước, phần vì điều kiện thu nhập khá giả hơn, trung bình 

hơn 200 mâm, nhà giàu có, quan hệ xã hội rộng có thể lên tới 500 - 600 mâm.  

Đám cưới là dịp để thắt chặt các mối quan hệ đã có như gia đình, dòng họ, 

láng giềng, đây cũng là cơ hội mở rộng, kết nối các mạng lưới xã hội phục vụ 

cho công việc làm ăn. Tính cố kết cộng đồng còn bảo lưu ở Mậu Hòa thể hiện 

qua việc cùng nhau gánh vác, chia sẻ công việc khi lo liệu một đám cưới trong 

thôn. Mặc dù các loại hình dịch vụ cưới xin phát triển mạnh, nhưng cỗ cưới ở 

đây đều do người làng nấu giúp, không phải thuê nấu. Mỗi thôn hình thành đội 

nấu cỗ tự nguyện, khi nhận được lời mời, đội trưởng tập hợp thành viên cùng 

bàn bạc với gia chủ về thực đơn, phân công cho từng người đảm nhiệm các phần 
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việc, các món theo khả năng; anh em ruột thịt lo chuẩn bị bàn tiệc, đón tiếp 

khách (ảnh 31, Phụ lục). 

2.2.5.2. Tang ma 

Xưa, mọi nghi lễ trong đám tang đều được họ hàng, xóm làng lo liệu, 

trong đó giáp đóng vai trò thiết yếu. Điều khác biệt trong lệ mai táng ở Mậu Hòa 

là cho phép người nơi khác đặt mộ mới tại làng, chỉ cần gia chủ xin giấy phép, 

mời lý trưởng đến trình hội đồng, giáp cho phép đặt mộ ở ruộng công, trừ nơi đất 

cấm. Nếu gia đình muốn táng ở ruộng tư thì phiên tuần phải thỏa thuận với chủ 

ruộng, được đồng ý thì gia chủ nộp 12 đồng bạc, 30 khẩu trầu vào công quỹ [48, 

tr. 117]. Tục lệ trên một lần nữa thể hiện tinh thần bao dung, nhân ái của người 

làng Mậu Hòa đối với người khác làng, phản ánh quan niệm “nghĩa tử là nghĩa 

tận” đậm tính nhân văn giữa con người với con người trong cuộc sống.  

Ngày nay, đám tang do Ban tang lễ thôn điều hành, từ đào huyệt, tổ 

chức phúng viếng, tiếp tân, đến đưa tang, chôn cất. Ban gồm trưởng thôn, bí 

thư chi bộ thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, một thành viên gia đình tang 

chủ. Đám tang không còn tổ chức ăn uống linh đình như trước. Xưa cũng như 

nay, mọi người cùng lo việc tang với tinh thần “tương thân tương ái”, tình 

làng nghĩa xóm. 

Về phía dòng họ, khi nhận tin có người qua đời, Hội đồng gia tộc họp 

bàn với gia chủ về cách thức tổ chức, nơi mai táng, thành phần  tham gia điều 

hành lễ tang và các công việc khác có liên quan mà trong lúc tang gia bối rối, 

con cháu người quá cố không biết, không thể làm. Vai trò của người trưởng họ 

và tình cảm, trách nhiệm của những người cùng huyết thống mới được thể hiện 

rõ. Những người khác trên tinh thần “nghĩa tử là nghĩa tận”, “một giọt máu đào 

hơn ao nước lã” và tùy thế thứ xa hay gần với tang chủ  mà chủ động và tận 

tình thực hiện các công việc theo sự thành thạo của mình. Đặc biệt, người tư 

thư ghi chép những người đến phúng viếng, nhất là số lễ vật đến phúng do Hội 

đồng gia tộc cử ra, thường là con cháu có quan hệ gần với tang chủ, cẩn thận để 

tránh nhầm lẫn, gây điều tiếng về sau.  
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 Có thể nói, quan hệ dòng họ biểu hiện đầu tiên và rõ nhất qua tang phục 

gắn với thời gian để tang của  những người có quan hệ huyết thống với người 

quá cố. Qua đây cho thấy vai trò, trách nhiệm, tình cảm của những người có 

quan hệ huyết thống và cả quan hệ họ hàng với nhau qua sự tương trợ về vật chất 

và tinh thần đối với tang chủ. 

Mối quan hệ dòng họ khăng khít trong các lễ tục và sinh hoạt thường ngày 

cũng là nền tảng để anh em, bạn bè, lối xóm hiểu được tính cách của nhau, trên 

cơ sở đó họ dễ dàng bảo ban, hợp tác liên kết với nhau trong làm kinh tế. Trong 

giai đoạn hiện nay, để thuận lợi trong việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm chế 

biến từ nông sản, người làng Mậu Hòa luôn ưu tiên giải quyết công ăn việc làm 

cho người cùng họ và cùng làng.  

2.2.5.3. Sinh ho t tín ngưỡng, tôn giáo ở làng Mậu Hòa 

Giống như ở nhiều làng quê Việt khác, người Mậu Hòa coi trọng thực 

hành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và thờ cúng tổ họ. Việc thắp hương thờ tổ tiên 

tiến hành thường xuyên vào các ngày sóc, vọng, khi gia đình có việc lớn như 

cưới xin, giỗ, tết, thậm chí khi có hoa trái đầu mùa. Đặc biệt, khi việc làm ăn gặp 

bất trắc, trong gia đình có chuyện buồn, gia chủ nhớ đến những người đã khuất 

như thể gửi gắm tâm sự và cầu mong tổ tiên phù hộ cho vận hạn qua đi, may 

mắn đến với gia đình. 

Thờ Phật 

Dù không phải là tín đồ của Phật giáo nhưng phần lớn người Mậu Hòa 

vẫn thường xuyên lui tới chùa để cầu xin sức khỏe, sự bình an trong cuộc sống. 

Chùa Mậu Hòa (tên chữ là Địa Linh tự), theo tấm bia đá “Mậu Hòa xã tu tạo bi 

ký”, có từ lâu đời, đến năm Canh Thân niên hiệu Cảnh Thịnh (năm 1800), nhân 

đinh ba giáp, hương lão trong làng đã góp công sức, tiền của tu tạo lại to đẹp 

hơn. Theo thông lệ, ngày rằm, mồng một hàng tháng, người dân trong làng 

thường ra chùa lễ Phật, cầu nguyện những điều tốt lành. Ngôi chùa không chỉ là 

nơi gửi gắm niềm tin tín ngưỡng tự nguyện của người dân mà còn góp phần giáo 
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dục đạo đức, lối sống tốt đẹp, lương thiện cho mỗi con người trong các mối quan 

hệ với cộng đồng.  

Tín ngưỡng thờ thành hoàng làng và hội làng 

Theo văn bia, thần phả và truyền thuyết, làng Mậu Hòa thờ thành 

hoàng làng là Danh tướng Phạm Đông Nga. Sinh thời, ông giúp Đinh Bộ 

Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân để thống nhất quốc gia, xây dựng nền độc lập dân 

tộc. Theo cuốn Sự tích Đức thánh làng Mậu Hòa, quê nội Phạm Đông Nga ở 

làng Thanh Quan, huyện Chương Đức (nay là huyện Chương Mỹ). Ông sinh 

ngày 12 tháng Ba năm Giáp Ngọ (934) và hóa ngày 27 tháng Năm năm Đinh 

Sửu (977). Thân phụ là Phạm Hoàng, thân mẫu họ Nguyễn, húy là Lan, đều 

thuộc dòng dõi “thi lễ trâm anh” [7, tr. 31].  

Trước đây, hằng năm, làng Mậu Hòa có 15 lễ thức thờ thành hoàng cùng 

một số lễ thức khác có liên quan cụ thể là: Tết Nguyên đán (từ mồng 1 đến mồng 

3 tháng Giêng); Khai hạ (mồng 7 tháng Giêng); tiệc cỗ chay ở chùa (mồng 9 

tháng Giêng); lễ Kỳ phúc (rằm tháng Giêng); lễ Xuân Thu của hàng Tổng và của 

làng (ngày Đinh tháng Hai); lễ giao tổng (mồng 1 tháng Ba); lễ hội xã (mồng 2 

tháng Ba); đại đám trung tổng và lễ cáo (12 tháng Ba); lễ miếu bản xã (13 tháng 

Ba); lễ tạ (14 tháng Ba); chính kỵ đại tiệc (27 tháng Năm); lễ thượng điền (tháng 

Sáu); lễ cơm mới (gặt lúa lốc (tháng Bảy); lễ mộc dục (30 tháng Chạp). 

Ngày nay, các lễ thức tại đình, đền đã được giảm về số lượng, đơn giản 

hơn về hình thức, phù hợp với cuộc sống làm nghề (ảnh 7, 8, Phụ lục). Ngày hội 

làng là dịp để các thành viên ở các thôn xóm và người xa quê tề tựu, sum họp, 

cùng nhau chia sẻ chuyện cuộc sống, chuyện nghề. Đây cũng chính là sợi dây 

thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tính cố kết cộng đồng càng thêm chặt chẽ để tạo 

đà cho những hợp tác lâu dài trong làm nghề. 

Hàng năm làng Mậu Hòa tổ chức ba kỳ lễ, mùng 6 tháng Giêng (ngày lập 

ấp sinh từ của tướng quân Phạm Đông Nga); ngày 12 tháng Ba (ngày sinh của 

tướng quân); ngày 27 tháng Năm (ngày hóa nhật của Ngài). Trước đây, hội do các 
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chức sắc, kỳ mục điều hành, Ngày nay, việc tổ chức các lễ tiết hàng năm do Hội 

Người cao tuổi và Ban Quản lý di tích đảm nhiệm. Lễ hội lớn 5 năm tổ chức một 

lần diễn ra trong ba ngày (mùng 5,6,7 tháng Giêng), chính hội ngày mùng 6 tháng 

Giêng do chính quyền địa phương phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức.  

Dù làng nghề bộn bề công việc, nhưng lệ giã bánh dày và bánh cuốn có từ 

lâu đời vào ngày 27 tháng Năm vẫn được duy trì hàng năm. Hội làng bắt đầu từ 

chiều ngày 26 tháng Năm, mỗi thôn cử một đội tham gia giã bánh. Vì lượng 

bánh lớn nên việc giã bánh được tiến hành từ đêm ngày 26, ngoài 100 chiếc bánh 

cuốn, 100 chiếc bánh dày để dâng lên lễ Thánh tại đình, đền, chùa, các gia đình 

trong thôn còn đăng ký vài cặp để làm quà biếu (mỗi cặp khoảng 30 nghìn 

đồng). Bánh dày ở đây là loại bánh dày chay, ăn kèm với giò, chả; vỏ bánh cuốn 

được giã từ bột nếp cuộn với nhân bánh làm từ đậu xanh trộn với mật. Sau khi lễ 

thánh xong, dân làng tập trung tại nhà văn hóa từng thôn để dự “bữa cơm cộng 

cảm”, đội nấu nướng là người của thôn cùng đảm trách từ 40 đến 50 mâm cỗ với 

các món thịnh soạn, đặc trưng của địa phương. Kinh phí cỗ tính theo đầu người 

tham dự. Dù đóng góp nhưng người làng luôn thấy hứng khởi, tự hào khi tham 

gia vào công việc của cộng đồng (ảnh 21, Phụ lục). 

Những quy định về tuổi tác và đạo đức luôn được đề cao trong các hoạt 

động liên quan đến tín ngưỡng, nhất là đội rước kiệu trong hội làng . Do vậy các 

gia đình có con cận kề độ tuổi này trai đinh 18 - 20 tuổi đều được chăm sóc và 

dạy bảo cẩn thận để được lựa chọn vào đội này, nhằm  nâng cao uy tín, danh dự 

cho gia đình và dòng họ trước cộng đồng làng.  

2.3. Nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa 

2.3.1. Các nghề chế biến nông sản hiện nay 

2.3.1.1. Nghề làm miến dong  

Lai lịch nghề và các giai đo n phát tri n 

Cuốn Lịch sử làng nghề truyền thống sản xuất miến dong xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (2017) [125] cho biết, những năm đầu thập kỷ 



54 

40 của thế kỷ XX, khi cải tạo vùng đất bãi ven sông Đáy, người dân Minh Khai 

thấy xuất hiện loại cây thân mềm, lá to, dưới gốc có nhiều củ, mọc hoang ven 

sông. Lúc đầu mang về cho gia súc, sau khi luộc củ lên nếm thử thấy ngon và 

không ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân đã tìm và mở rộng diện tích trồng toàn 

vùng đất bãi, đặt tên là cây củ đót. Khoảng những năm đầu thập kỷ 50 của thế kỷ 

XX, người Mậu Hòa nhanh chóng du nhập nghề sản xuất miến dong về làng. 

Trải qua quá trình làm nghề, người làng Mậu Hòa không ngừng tìm tòi, 

sáng chế nhiều loại dụng cụ để nâng cao năng suất chế biến tinh bột, trải qua 

các thời kỳ từ cối đá, dùng miếng sắt tây đục lỗ, máy sát quay tay bằng quả lô 

đến máy Kole chạy bằng xăng, máy công nông chạy bằng dầu diezen, chuyển 

sang chạy bằng mô tơ (khi có điện). Nay công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài, 

việc chế biến được cơ giới hóa và điện khí hóa theo dây truyền từ khâu rửa, 

xay, sát, khuấy, lọc tinh bột đều bằng máy, nâng công suất mỗi hộ từ 10 đến 30 

tấn củ/ngày (những năm 1950 chỉ từ 3 - 5kg củ/ngày). 

Nhu cầu sản xuất và tiêu thụ ngày một tăng cao, cây đót trồng tại xã 

không đủ cung cấp cho các hộ nên người làng mở rộng diện tích trồng sang vùng 

bãi của huyện Quốc Oai và Phúc Thọ. Cuối những năm 1960, nhiều người làng 

đi xây dựng quê hương mới đã mang giống củ đót lên trồng thành vùng nguyên 

liệu tại các tỉnh như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La, một số gia đình 

lập các xưởng chế biến tinh bột khô tại đó rồi chở về làng, lúc này củ đót (theo 

cách gọi của người Mậu Hòa) đã có tên gọi mới là củ dong giềng (cách gọi của 

người nơi khác vì hình dạng giống củ giềng). 

Những năm 1960, người đầu tiên thử cách nấu tinh bột là gia đình ông Phí 

Xuân Quyết (sinh năm 1916) và bà Hoàng Thị Ngần (sinh năm 1926) (người 

Mậu Hòa thường gọi là ông bà Ba Tý), sau đó là gia đình ông Đỗ Văn Chiến 

(sinh năm 1920) và bà Hoàng Thị Vân (sinh năm 1924) (người làng thường gọi 

là ông, bà Chi Chỉ) đều ở xóm Xúy (sau là xóm Đoàn Kết, nay là thôn Minh Hòa 

3) đã đem tinh bột đót tráng như tráng bánh cuốn.  
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Từ chế biến tinh bột đót, người Mậu Hòa đã mày mò, tìm cách chế biến 

thành sợi miến, thời gian đầu tráng bằng nồi gang (nấu cơm), rồi chảo gang, nồi 

nhôm to (gấp rưỡi chảo gang); công đoạn phơi từ giần, sàng (gạo) lên thành phên 

có chiều dài 2m, chiều rộng từ 0,6m - 0,8m; cắt miến lúc đầu bằng dao, thớt, sau 

thái miến bằng đạp chân, dao cầu rồi thái miến bằng điện, năm 1997 có máy thái 

miến tự động. Từ vài cân miến mỗi ngày, nay mỗi hộ đạt từ 800kg - 1000kg 

miến/ngày.  

Lúc đầu miến được cuộn thành từng bó mang đi tiêu thụ, nay được sản 

xuất trên dây truyền hiện đại, sản phẩm được đóng gói có nhãn mác, đăng ký vệ 

sinh an toàn thực phẩm, ghi rõ địa chỉ cơ sở sản xuất, hạn sử dụng… cung cấp 

thị trường trong cả nước và xuất khẩu sang nhiều nước châu Á, châu Âu. Từ 

nghề sản xuất miến dong truyền thống, năm 2001, xã Minh Khai được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tây công nhận làng nghề chế biến nông sản. 

Từ khi có nghề miến, người làng đã biết liên kết, hợp tác trong sản xuất, ông 

bà Ba Tý (người đi làm thuê nhiều năm ở nơi khác, học được kỹ thuật làm miến) về 

làng đã chia sẻ kỹ thuật làm nghề cho hàng xóm. Từ hai hộ sản xuất, nay cả làng Mậu 

Hòa có hơn 40 cơ sở chế biến miến dong. Thông thường mỗi chủ cơ sở sản xuất quản 

lý các công đoạn từ nhập nguyên liệu, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Người 

làng từ trẻ đến già đều được các ông, bà chủ tạo điều kiện để có công ăn việc làm, tùy 

vào khả năng, sức khỏe từng người được huy động tham gia vào các khâu sản xuất. 

Dù mỗi cơ sở sản xuất đều giữ kín bí quyết gia truyền, song họ thống nhất với nhau 

về giá bán sản phẩm, chia sẻ với nhau về nguồn thợ, quy ước không xâm phạm vào 

địa bàn tiêu thụ của nhau, không làm mất uy tín của làng nghề. 

Ở Mậu Hòa hiện đang tồn tại 3 quy mô sản xuất, gồm công ty trách nhiệm 

hữu hạn; công ty cổ phần; hộ kinh doanh cá thể. 

Công ty trách nhiệm hữu h n một thành viên là doanh nghiệp do một tổ 

chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty) [20, tr. 12]. 

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là: 
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+ Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty; 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát 

hành cổ phần. 

Ngoài ra, những quy định về góp vốn thành lập công ty, quyền của thành 

viên, quy định chuyển nhượng phần vốn góp, quy định thay đổi vốn điều lệ… 

được quy định rất rõ trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

Công ty trách nhiệm hữu h n hai thành viên trở lên là doanh nghiệp do tổ 

chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu [120, tr. 13]. Đặc điểm của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên là: 

+ Số lượng thành viên không vượt quá 50 (từ 2 - 50) 

+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp, trừ 

trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty 

phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ; 

+ Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp; 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có tư cách pháp nhân kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền 

phát hành cổ phần. 

Ngoài ra, những quy định về góp vốn thành lập công ty, quyền của thành 

viên, quy định chuyển nhượng phần vốn góp, quy định thay đổi vốn điều lệ… 

được quy định rõ trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

Công ty cổ phần là doanh nghiệp do các cổ đông là các tổ chức, cá nhân 

góp vốn hình thành [120, tr. 14]. Đặc điểm của Công ty cổ phần là: 

+ Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần; 
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+ Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa; 

+ Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; 

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người 

khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 119 và khoản 1 điều 126 của Luật 

Doanh nghiệp năm 2014. 

+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; 

+ Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn. 

Ngoài ra, những quy định về vốn công ty cổ phần, quyền và nghĩa vụ của 

cổ đông phổ thông, chào bán, chuyển nhượng cổ phần… được quy định rất rõ 

trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

Hộ kinh doanh cá th  thực chất cũng là một loại hình doanh nghiệp vẫn 

được pháp luật công nhận và bảo vệ nhưng phạm vi kinh doanh nhỏ hẹp trong 

huyện, quận [120, tr. 15]. Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể là: 

+ Số lượng lao động không quá 10 người, khi có trên 10 người thì phải 

đăng ký thành lập doanh nghiệp;  

+ Không có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; 

+ Chỉ được phép kinh doanh ở một điểm. 

Tổ chức sản xuất miến dong 

Hai loại sản phẩm được khảo sát trong nghề chế biến nông sản ở làng 

Mậu Hòa là miến dong và bún, phở khô. Để tạo ra hai sản phẩm kể trên, người 

làm nghề có hai hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh ứng với hai quy mô sản 

xuất là hộ gia đình và công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Sơ đồ 2.1: Tổ chức sản xuất, kinh doanh miến dong 

                  Dạng 1                   Dạng 2 

 

                                                             

 

                                                         

                                      

 

 

 

         

       

 

 

   

 

 

 

 

Ho t động của Hội sản xuất miến dong 

Tháng 9 năm 2016, Hội sản xuất miến dong làng nghề xã Minh Khai được 

thành lập. Mục đích của Hội là góp phần đưa hoạt động sản xuất miến dong của 

xã thành một hoạt động kinh tế có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế, xã hội của địa phương. Mục tiêu trước mắt của Hội là tạo điều kiện thuận 

lợi để hội viên được tham gia đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kỹ thuật sản xuất 
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cũng như bảo quản sản phẩm. Hội có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

hội viên; đề xuất với cơ quan Nhà nước các chủ trương, giải pháp hỗ trợ phát triển 

hoạt động sản xuất, kinh doanh miến dong thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm; tạo môi trường cho các hộ sản xuất, kinh doanh tổ chức hoạt động và phát 

triển. Hội viên có trách nhiệm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trên tinh thần thẳng 

thắn, trung thực, bình đẳng vì quyền lợi tập thể, xây dựng thương hiệu, uy tín sản 

phẩm miến dong của xã. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Minh Khai, đến 

tháng 3 năm 2018 có 42/44 hộ sản xuất miến dong tham gia Hội; trong đó có bốn 

hộ xuất khẩu ra nước ngoài, số còn lại phân phối từ cửa hàng bán lẻ đến các siêu 

thị, đại lý cấp một tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. 95% cơ sở sản xuất có 

chứng nhận an toàn thực phẩm với tổng số vốn hoạt động của Hội (do các thành 

viên đóng góp) là 100 triệu đồng/năm. Cơ cấu tổ chức Hội sản xuất miến dong có 

9 người gồm một Chủ tịch Hội (ông Phí Quang Kiên), hai Phó Chủ tịch, sáu Ủy 

viên và Ủy ban kiểm tra của Hội. 

2.3.1.2. Nghề sản xuất bún, phở khô  

Lai lịch và các giai đo n phát tri n của nghề 

Người Mậu Hòa cho biết, nghề làm bún, phở khô du nhập về làng 

khoảng năm 1991, khi lưới điện quốc gia được đưa về địa phương. Người đầu 

tiên mang nghề về là ông Đỗ Khắc Tuân (nguyên là Bí thư Đảng ủy xã, người 

thôn Minh Hòa 4). Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng đang làm ăn ở Lạng Sơn, ông 

Tuân đã nhập được dây truyền máy móc làm miến từ Trung Quốc. Lúc đầu, 

ông giấu nghề, dàn máy mua về được đặt trong buồng kín hoạt động với công 

suất 40 kw/h. Sau một thời gian, thông tin ông làm nghề rò rỉ ra ngoài, ông 

Đỗ Xuân Tuấn (người thôn Minh Hiệp 2) vốn là thợ cơ khí đã nắm bắt được 

nguyên lý hoạt động của máy móc. Nhờ sự giúp đỡ của bạn hàng, ông Tuấn 

đã mua được dàn máy đùn bún của Trung Quốc, kết hợp với kinh nghiệm chế 

tạo máy lâu năm, ông nhanh chóng đưa nghề làm bún, phở khô phát triển ở 

làng. Hiện nay ông là chủ cửa hàng cơ khí lớn vùng tổng Sấu. Những năm 
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1993, khi công nghệ còn lạc hậu, các hộ phải dùng máy nổ công nông (chạy 

bằng dầu diezen) năng suất đạt 30 - 40 kg/h, mỗi ngày chỉ đạt 3 tạ gạo tương 

ứng 295 kg bún khô (nay năng suất tăng gấp đôi). Sau năm 1994, nghề được 

nhân rộng khắp làng, gần  hộ 100 sản xuất.  

Các công đoạn sản xuất bún và phở khô về cơ bản giống nhau, chỉ khác 

ở khâu “sàng” (hay đầu đùn). Muốn tạo ra sợi bún thì lỗ sàng phải nhỏ, sợi 

tròn, sợi phở thì lỗ sàng phải to, sợi dẹt. Trước kia, người ta nghiền bột khô 

(đập bột) theo quy trình: gạo sau khi được ngâm, cho vào máy nghiền (vốn là 

máy dùng để nghiền ngô, sắn) để đùn ra sợi bún, sau đó sợi được ủ, rũ rồi mang 

ra dàn phơi, đủ độ khô mang về đóng gói. Năm 1995, ông Đỗ Xuân Thủy 

(người thôn Minh Hiệp 2) là người đầu tiên học được cách làm bột ướt. Việc 

làm bột ướt giúp cho bún khô khi nấu nước trong và ngon hơn (bún làm từ bột 

khô khiến cho nước dùng bị đục). Công thức thực hiện như sau, gạo được ngâm 

xong, cho vào cối xay nghiêng, bỏ bã, để bột lắng, sau đưa vào máy tiến hành 

ép, tách nước rồi đùn ra sợi bún. Sợi bún được mang đi ủ, phơi trên dàn, cuối 

cùng là đóng gói. Thời gian sau, công nghệ phát triển hơn, nhờ khả năng tìm 

tòi, cải tiến kỹ thuật của đội ngũ thợ cơ khí trong làng nên nhiều công đoạn làm 

thủ công được thay thế bằng máy móc như máy cho bột vào đùn, máy rũ mì, 

máy văng ly tâm, máy sấy, máy xay đậu phụ thành máy xay bột để chuyển từ 

làm bột khô sang bột ướt; cải tiến từ lọc bột thủ công sang vừa xay vừa lọc... vì 

thế mà sản phẩm bún, phở khô được nâng cao cả về năng suất và chất lượng. 

Hiện nay, hệ thống máy móc làm bún, phở khô ở Mậu Hòa đều do thợ cơ khí 

trong làng tự sáng chế và cung cấp. 

  Về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thời gian đầu sản phẩm chủ yếu cung cấp 

cho nhu cầu của người địa phương, khi năng suất tăng lên nhiều hộ chuyển sang 

cung cấp cho một số đại lý bao tiêu trong làng, ở Trôi, Kẻ hoặc trực tiếp mang đi 

tiêu thụ tại chợ đầu mối các tỉnh thành trong nước. 
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Tổ chức sản xuất bún, phở khô 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng bún, phở khô 

Dạng 1 
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Điểm chung của loại hình tổ chức sản xuất của hai nghề sản xuất miến 

dong và bún, phở khô là chủ cơ sở vừa là người quản lý đầu vào (từ mua nguyên 

liệu, tổ chức sản xuất, nắm vững kỹ thuật làm nghề) vừa là người quản lý đầu ra 
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Ho t động của Hội sản xuất, kinh doanh bún, phở khô 

Hội được thành lập vào tháng 7 năm 2017, trong đó 105/300 hộ tham gia. 

Các hội viên được hỗ trợ việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm 

tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Không những vậy, các 

hộ được bảo vệ uy tín chính đáng trong sản xuất, kinh doanh khi làm việc với đối 

tác là nước ngoài; được truyền thông trên website của Hội. Người làm nghề quan 

niệm, phải khiêm tốn và thường xuyên tự nâng cao kiến thức chuyên môn trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo vệ uy tín của sản phẩm bún, phở khô trên 

thị trường. Điều lệ ghi rõ, hội viên không được thực hiện các hoạt động cạnh 

tranh thiếu lành mạnh gây tổn thất cho các Hội viên và uy tín của Hội; không 

được lấy tư cách Hội viên để chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu cho các 

doanh nghiệp, cơ sở khác mà không được sự đồng ý của Hội. Hiện nay, cơ cấu tổ 

chức có 14 người gồm một Chủ tịch Hội (bà Đỗ Thị Hồng), hai Phó Chủ tịch, 11 

ủy viên (trong đó gồm một thư ký, một thủ quỹ).  

Hai hội làm nghề đều có quy tắc chi tiêu tài chính cụ thể là Hội trích 100 

nghìn đồng và một vòng hoa với đám ma gia đình hội viên (đám cưới không có 

quà chung mà cá nhân đi riêng); quà mừng trong các sự kiện lớn của chính 

quyền, đoàn thể, hội, nhóm ở xã làm công tác đối ngoại. 

2.3.2. Người làm nghề chế biến nông sản làng Mậu Hòa, một số nét 

cơ bản  

 Hiện nay, ở Mậu Hòa có khoảng hơn 300 chủ cơ sở sản xuất, số người 

lao động làm thuê cùng làng khoảng 30 - 40 người, người ngoài làng trung bình 

300 - 400 người. Đội ngũ người làm nghề ở Mậu Hòa có một số đặc điểm chung 

như sau: 

Trình độ học vấn không cao 

Người làm nghề chế biến nông sản giàu kinh nghiệm ở Mậu Hòa đến 

nay chủ yếu ở độ tuổi 40 - 50 nhưng trình độ học vấn không cao. Do nhiều 

nguyên nhân trước đây (kinh tế khó khăn, nhận thức vai trò học hành còn hạn 
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chế…), phần đông người làm nghề mới học xong cấp 2, cấp 3, rất ít người tốt 

nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp. Những năm gần đây, điều kiện học tập 

khá hơn, xu hướng yêu cầu bằng cấp ở các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp 

tăng lên nên hầu hết thế hệ trẻ ở làng Mậu Hòa đều được đào tạo bài bản qua 

trường lớp. Cách đây vài năm ông Nguyễn Chí Thiện đã hoàn thiện tấm bằng 

Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ngoài ra, Giám đốc Công ty Ánh 

Dương chi nhánh Di Trạch (con trai ông Nguyễn Minh Hân) cũng đạt trình độ 

cử nhân ngành Quản trị kinh doanh.  

Thành phần xuất thân đa d ng, bươn chải qua nhiều công việc 

Đội ngũ chủ cơ sở sản xuất hàng nông sản ở Mậu Hòa có thành phần xuất 

thân khá đa dạng, họ đã bươn chải qua nhiều công việc để đến với nghề. Xuất 

phát điểm của ông Đỗ Danh Thuyết là làm nông nghiệp, năm 1990 thu nhập 

nghề nông không đáp ứng nhu cầu cuộc sống, ông quyết định chuyển sang làm 

bột đao. Sau một thời gian làm công việc này không mang lại thu nhập tối thiểu 

cho gia đình, nhận thấy hàng xóm nhập máy móc Trung Quốc về làm bún khô 

hiệu quả, ông Thuyết đến xin học hỏi kỹ thuật. Nắm vững được nguyên lý sản 

xuất, ông Thuyết mạnh dạn vay vốn ngân hàng, nhập dây chuyền sản xuất bún, 

phở khô. Sau vài năm bán lẻ, ông được người bạn học cùng cấp 2 nhận bao tiêu 

sản phẩm, công việc mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Nghề đã nuôi sống 

vợ chồng và hai con ông suốt 20 năm qua. 

Ông Hoàng Hữu Phương lại đến với nghề sản suất bún khô sau cú sốc 

kinh tế, xuất thân từ một người buôn bán máy móc hàng bãi, chuyên cung 

cấp, lắp ráp và sửa chữa máy móc cho các xưởng lớn, nhỏ trong và ngoài 

vùng. Quyết tâm làm ăn lớn, ông Phương chuyển sang kinh doanh bất động 

sản, được vài năm cả gia đình (bố và anh em ruột) thua lỗ, mất hết đất đai, 

nhà cửa. Ông cưới vợ về gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhận thấy 

nhà vợ sẵn nghề làm bún khô, ông quyết định theo nghề và tìm cách chiếm 

lĩnh thị trường bằng hướng đi riêng. Mong muốn của ông là người con trai 
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sau khi học xong cấp 3 sẽ tiếp nối thương hiệu “Bún khô Anh Minh” mà ông 

đã dày công tâm huyết gây dựng (ảnh 15, Phụ lục). 

 Ông Đỗ Đông Khương học hết cấp 2 thì nghỉ học, theo bác là anh trai mẹ 

làm nghề miến. Khi đang chuẩn bị đứng ra làm xưởng riêng thì ông được gọi 

nhập ngũ. Sau bốn năm trong quân đội, được tôi luyện bản lĩnh, tính kỷ luật cao 

kết hợp việc thừa hưởng kinh nghiệm buôn bán hàng xáo lâu năm của mẹ, ông 

về xây dựng xưởng sản xuất miến dong. Sở dĩ ông gắn bó với nghề bởi nó đã 

mang lại kế sinh nhai cho cả gia đình lúc khó khăn, đến nay ông đang đào tạo 

người con trai trưởng kế nghiệp [ảnh 16, Phụ lục). 

Khát khao làm giàu và phát tri n nghề truyền thống 

 Điểm chung trong quan niệm của người làm nghề ở làng Mậu Hòa là 

tư tưởng thoát nghèo, khao khát làm giàu và phát triển nghề truyền thống 

của quê hương. Ông Phí Quang Kiên, chủ cơ sở sản xuất miến Mộc Tân là 

một ví dụ. Xuất phát từ nông dân, sau năm 1986 đất nông nghiệp bị thu hẹp, 

ông theo bố mẹ làm mật mía, nấu nha, sau đó xoay sang chế biến bột dong 

rồi làm bún, phở khô. Tất cả đều không hiệu quả, với suy nghĩ không chịu 

bỏ cuộc, ông quyết định đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan học nghề cơ khí. 

Với tay nghề chế tạo máy móc thành thạo kết hợp tư duy nhạy bén trong 

quản lý và kinh doanh học được ở nước ngoài, lại nhận được sự đồng thuận, 

ủng hộ giúp đỡ từ hai bên nội, ngoại, về làng, ông Kiên thành lập xưởng sản 

xuất miến, tiếp nối nghề thống của dòng họ. 

Khác với ông Kiên, ông Nguyễn Minh Hân từng tốt nghiệp cấp 3, theo 

học Trung cấp an ninh, ra trường được cử lên công tác tại biên giới Hoàng 

Liên Sơn. Được bốn năm, ông xin nghỉ việc, từ bỏ quân hàm hạ sĩ quan an 

ninh về quê làm nông nghiệp. Khát vọng “đổi đời” kết hợp với cá tính ưa mạo 

hiểm lại được tôi luyện qua môi trường công an, ông quyết định bắt tay làm 

kinh doanh. Năm 1989, sau khi trúng thầu trụ sở và tài sản của hợp tác xã, 
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ông Hân thành lập ban chủ nhiệm và ông được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã. 

Năm 1992, ông nhân rộng mô hình hợp tác xã, song song hoạt động hai hợp 

tác xã mua bán ở Minh Khai và Dương Liễu. Hai năm sau (năm 1994), ông 

thành lập Liên hiệp hợp tác xã công nghiệp thương mại Minh Dương (gồm 

hợp tác xã mua bán Minh Khai và hợp tác xã mua bán Dương Liễu). Từ năm 

1999 đến năm 2000, ông Hân là người đầu tiên chuyển hoạt động mô hình từ 

Liên hiệp hợp tác xã sang Công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp 

thay cho luật hợp tác xã. Năm 2004, Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Ánh 

Dương thành lập, có hai chi nhánh ở hai xã Di Trạch và Minh Khai. Cơ sở tại 

xã Di Trạch chuyên làm hàng nông sản thực phẩm như mạch nha công 

nghiệp, đường gluco, bột sữa dừa. Năm 2013, ông Hân quyết định phát triển 

nghề làm miến dong truyền thống của quê hương bằng dây chuyền công nghệ 

khép kín. Cơ sở tại xã Minh Khai chuyên sản xuất miến dong với nhiều chủng 

loại từ miến dong, miến khoai tây, miến khoai lang, miến trắng từ đậu Hà 

Lan. Ông Hân cũng cho biết, trước khi đến với nghề chế biến nông sản thực 

phẩm, ông từng kinh doanh bông vải sợi quy mô lớn khu vực phía Bắc. Sau 

thời gian bôn ba kinh doanh nhiều mặt hàng, nhận thấy làng quê mình sẵn có 

nghề trồng cây dong riềng, gia đình từng làm nghề miến, ông quay về bắt tay 

sản xuất và kinh doanh miến dong với mong muốn giữ gìn, phát triển nghề 

truyền thống của làng. Những năm qua, Công ty cổ phần chế biến thực phẩm 

Ánh Dương của ông Hân được coi là điển hình tiên tiến trong việc xây dựng 

thương hiệu sản phẩm chế biến nông sản của xã Minh Khai, giải quyết việc 

làm cho hàng trăm lao động ở làng và một số tỉnh phụ cận (ảnh 17,18, Phụ 

lục). Hiện nay, ông Hân đang truyền nghề cho người con trai cả (sinh năm 

1984) là giám đốc cơ sở sản xuất tại xã Di Trạch. 

 Dù xuất phát điểm của các chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng chế 

biến nông sản ở Mậu Hòa rất đa dạng từ nông dân, thợ cơ khí, buôn bán đến hạ 
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sĩ quan an ninh, bộ đội xuất ngũ. Họ đều đã bươn trải qua nhiều công việc để 

kiểm sống, song đến thời điểm này (năm 2018) họ cùng chí hướng theo và gắn 

bó với nghề chế biến nông sản. Họ đều có điểm chung là tinh thần khát khao làm 

giàu, không chấp nhận cảnh đói nghèo, tâm huyết và quyết bám trụ với nghề 

truyền thống, mong muốn xây dựng được thương hiệu sản phẩm cho quê hương; 

luôn trăn trở tìm cách để mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ. 

Tiểu kết 

Luận án đã chỉ ra các yếu tố tác động đến sự hình thành văn hóa ứng xử 

của người làm nghề ở Mậu Hòa bao gồm điều kiện tự nhiên và sự lựa chọn 

hình thức mưu sinh, môi trường xã hội (giá trị truyền thống của cộng đồng 

làng) và đội ngũ người làm nghề chế biến nông sản. Về điều kiện tự nhiên, làng 

Mậu Hòa nằm Tả ngạn sông Đáy, thuộc vùng đất Sơn Tây - xứ Đoài, trên đầu 

mối giao thông thủy bộ, là những thuận lợi để người làng sớm giao lưu, tiếp 

xúc với khu vực trung tâm Hà Nội, một thị trường giàu tiềm năng và khả năng 

chi trả cao để làm nơi tiêu thụ sản phẩm. Đặc điểm về đất đai, sông ngòi cũng 

tạo những điều kiện nhất định để người làng khai thác phục vụ nghề chế biến 

nông sản. Con sông Đáy đã chia đồng đất Mậu Hòa thành hai khu vực trong đê 

và ngoài bãi. Ngoài một số yếu tố bất lợi, chủ yếu là nước lũ gây ngập lụt hàng 

năm, về cơ bản, sông đem lại cho dân làng nhiều nguồn lợi, trong đó đáng kể 

nhất là lượng phù sa bồi đắp sau mỗi mùa nước lũ. Từ đó, dân làng trồng nhiều 

loại cây hoa màu, cây thực phẩm và cây công nghiệp, làm nguyên liệu cho các 

nghề thủ công, trong đó nổi bật nhất là cây dong riềng, khoai lang để làm miến, 

ngày nay du nhập thêm nghề làm bún, phở khô, trở thành hoạt động mưu sinh 

chủ đạo của dân làng.  

Việc dịch chuyển từ nghề nông sang nghề dệt vải, làm mật mía và nay là 

nghề làm miến, bún, phở khô là minh chứng về khả năng thích ứng, sự ứng phó 

kịp thời, nhanh nhạy của người Mậu Hòa trước bối cảnh nền kinh tế thị trường. 

Nghề sản xuất miến dong được du nhập về làng từ những năm 50 của thế kỷ XX. 
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Năm 1960, người đầu tiên thử cách nấu tinh bột là gia đình ông Phí Xuân Quyết 

(sinh năm 1916) và bà Hoàng Thị Ngần (sinh năm 1926). Nghề làm bún, phở 

khô du nhập về làng khoảng năm 1991, người đầu tiên mang nghề về là ông Đỗ 

Khắc Tuân (nguyên là Bí thư Đảng ủy xã, người thôn Minh Hòa 4). Năm 2016, 

Hội sản xuất miến dong ra đời, năm 2017, Hội sản xuất, kinh doanh bún, phở 

khô thành lập. Hai tổ chức này luôn sát sao bảo vệ quyền lợi của người làm 

nghề, ban hành các điều khoản nhằm thống nhất quy trình sản xuất ở các cơ sở 

hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu làng nghề chế biến nông sản.  

Về môi trường xã hội, Mậu Hòa là làng Việt cổ (tên nôm là Sấu Mậu), 

được hình thành cùng với quá trình dựng nước từ thuở các Vua Hùng. Cư dân 

Mậu Hòa nằm trong vùng Sơn Tây cổ, làng còn cận kề với trung tâm Hà Nội, 

nên người dân được thừa hưởng nhiều giá trị văn hóa truyền thống từ hai tiểu 

vùng văn hóa này. Giá trị cố kết cộng đồng, chuẩn mực xã hội được thể hiện qua 

quy ước sinh hoạt trong tổ chức giáp, các lễ thức trong cưới xin, tang ma, sinh 

hoạt tín ngưỡng, hội làng ở Mậu Hòa là sợi dây kết nối người làng tiếp tục gìn 

giữ và phát huy khi bước vào nghề chế biến nông sản.  

Về đội ngũ người làm nghề, mặc dù trình độ học vấn của nhiều chủ cơ sở 

trước kia còn hạn chế, phần lớn mới học xong cấp 2, cấp 3, ít người tốt nghiệp 

hệ trung cấp. Tuy nhiên, điểm chung trong quan niệm của người làm nghề ở làng 

Mậu Hòa là tư tưởng thoát nghèo, khao khát làm giàu và phát triển nghề truyền 

thống của quê hương. Nghề chế biến nông sản phát triển đã giải quyết công ăn 

việc làm cho lực lượng lao động trong và ngoài địa phương, mang lại nguồn thu 

lớn cho người dân, làm thay đổi diện mạo cuộc sống của người làng.  
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Chƣơng 3 

BIỂU HIỆN VĂN HÓA ỨNG XỬ  

TRONG NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Ở LÀNG MẬU HÒA 

 

3.1. Văn hóa ứng xử với môi trƣờng tự nhiên của ngƣời làm nghề chế 

biến nông sản 

3.1.1. Tận dụng, khai thác môi trường tự nhiên để phát triển nghề  

3.1.1.1. Tận dụng lợi thế từ vị trí địa lý, giao thông 

Cũng như nhiều làng ven sông Đáy thuộc huyện Hoài Đức, Mậu Hòa có 

những điều kiện riêng, thuận lợi cho giao lưu kinh tế - xã hội nói chung, cho sự hình 

thành, phát triển các nghề thủ công. Đó là điều kiện giao thông, được dân làng tận 

dụng.  

Trước hết là tận dụng đường sông Đáy để chuyên chở nguyên liệu từ các 

làng bên kia sông Đáy thuộc huyện Quốc Oai qua các đò ngang, chuyên chở sản 

phẩm xuống phía Nam. Người Mậu Hòa đã tận dụng tuyến đường sông Đáy để 

buôn bán, hình thành một số nhóm buôn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của 

các nghề thủ công, một số nơi ở bãi sông trở thành điểm tập kết hàng hóa để vận 

chuyển đến đại lý tiêu thụ trong và ngoài vùng. 

Về đường bộ, làng Mậu Hòa ở vị trí thông thương với với trung tâm Hà 

Nội và các huyện kề cận, rất thuận tiện cho việc chuyên chở các nguồn nguyên 

liệu và tiêu thụ sản phẩm nghề thủ công. Ngay từ rất sớm, người Mậu Hòa đã 

quan tâm đến khu vực nội đô Hà Nội, một thị trường giàu tiềm năng về khả năng 

chi trả và mức độ tiêu dùng. Việc tận dụng đường thủy và đường bộ đã giúp 

người làng thuận lợi trong quá trình nhập nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, kết nối 

đối tác ở các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm rất thuận 

tiện… Một trong những người sớm tiếp cận thị trường này là ông Khương. Khi 

mới vào nghề, ngày nào ông cũng đạp xe chở miến lên chợ Đồng Xuân, Bắc 

Qua, Bến Nứa, Bác Cổ hay phố Đào Duy Từ để giới thiệu sản phẩm cho các cửa 

hàng khô. Đến nay ông đã thiết lập hệ thống đại lý tiêu thụ lớn ở khu vực trung 
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tâm của Hà Nội. Quá trình trao đổi hàng hóa, buôn bán, việc giao lưu, kết nối với 

cư dân Thăng Long cũng là cơ hội để người làng Mậu Hòa học hỏi, tiếp thu cách 

thức giao tiếp, ứng xử trong quá trình làm ăn, sinh sống của người Hà Nội (bao 

gồm người “Hà Nội gốc” và “Hà Nội tứ chiếng”), tại mảnh đất là trung tâm giao 

thương của cả nước.  

3.1.1.2. Tận dụng lợi thế từ đất đai, sông ngòi 

Bao đời gắn bó với đất đai, người nông dân làng Mậu Hòa hiểu và tận 

dụng được thế đất và thế nước cùng chất đất của từng cánh đồng, cánh bãi, từ đó 

bố trí mùa vụ cùng các loại cây trồng thích hợp. Tại các cánh bãi, người Mậu 

Hòa đã tổng kết thành kinh nghiệm, ven đê sát đầm cấy lúa; đất cát pha trồng bí, 

cà chua; bãi cát trồng dâu, khoai lang hoặc “Khoai đất ải, củ cải đất tươi”. Ngoài 

thâm canh, người Mậu Hòa còn thành thạo trong xen canh, gối vụ. Các loại cây 

trồng được luân phiên nhau để đất luôn được quay vòng, con người luôn có 

nguồn thu mới, như tháng Tư gieo lúa lốc, tháng Tám gặt xong trồng khoai lang 

hay ngô; đầu tháng Giêng trồng đậu, đến giữa tháng Tư lại tra lốc hoặc lúa lốc 

xen dâu, ngô đậu xen mía, khoai lang xen dâu… 

Đất bãi của Mậu Hòa nổi tiếng từ xưa với việc trồng cây dong riềng, 

loại nguyên liệu làm nên sản phẩm miến dong. Ngoài ra còn có khoai lang, 

vừa là cây lương thực, vừa là cây làm thực phẩm, ngày nay được dân làng tận 

dụng để làm miến (miến khoai lang). Đây cũng là cơ sở hình thành làng nghề 

chế biến tinh bột (sắn, dong riềng hay củ dong) sau này mở rộng và phát triển 

thành nghề chế biến nông sản.  

3.1.2. Ứng phó với môi trường tự nhiên để phát triển nghề 

3.1.2.1. Khắc phục h n chế từ sông ngòi 

Trước năm 1990, khi chưa có đập thủy điện Sông Đà điều tiết, hàng năm, 

vào mùa mưa (từ giữa tháng Năm đến đầu tháng Tám), nước lũ sông Đáy lên sát 

đê, làm ngập cả vùng bãi, đe dọa cả xóm làng, đồng ruộng trong đê. Người Mậu 

Hòa sớm hình thành tinh thần hợp tác, tương trợ để cùng đắp đê ngăn lũ lụt, bảo 
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vệ xóm làng và mùa màng. Từ năm 1990, công trình thủy điện Hòa Bình hoàn 

thành, tham gia điều tiết nước lũ các sông Hồng, Đà, Đáy, nước lũ sông Đáy 

không còn đe dọa đến đồng bãi của làng; song cũng đồng nghĩa với việc người 

Mậu Hòa không tận dụng được đường sông để chuyên chở nguyên vật liệu, hàng 

hóa. Dân làng chuyển sang vận chuyển đường bộ bằng xe tải, công - ten - nơ với 

khối lượng lớn. Cũng từ đó làng Mậu Hòa nhanh chóng xuất hiện đội ngũ làm 

dịch vụ vận tải và bốc vác. Mối quan hệ làng xóm giúp các chủ cơ sở sản xuất và 

kinh doanh dễ dàng liên kết với cơ sở vận tải để chuyển hàng hóa đến đại lý tại 

nhiều địa phương trong cả nước. Người làm lâu năm trong dịch vụ vận tải 

thường có sự tính toán chi tiết, tránh việc đi xe không khi trở về. Muốn có được 

điều này, người lái xe đã liên kết với các đại lý ở địa phương đó để gom hàng 

chuyển ra Hà Nội.  

Để chất hàng lên xe, chủ sản xuất phải thuê đội ngũ bốc vác tại làng. Hiện 

nay, ở Mậu Hòa có 5 đội bốc vác, mỗi đội khoảng 5 - 6 người, tuổi từ 20 đến 40, 

tập hợp những người là bạn bè cùng xóm hoặc cùng làng. Mỗi đội bầu ra một 

trưởng nhóm, có trách nhiệm liên hệ với chủ cơ sở tìm việc làm và thông báo 

lịch bốc hàng cho các thành viên. Việc thanh toán được chia đều, tiền công nhiều 

hay ít phụ thuộc vào khối lượng hàng được bốc mỗi chuyến. Việc bốc vác yêu 

cầu người thợ không chỉ có sức khỏe mà cần có sự khéo léo. Bởi bún, miến, phở 

khô là hàng dễ gãy, nên chỉ cần mạnh tay các gói hàng sẽ vụn nát khó tiêu thụ 

hoặc tiêu thụ được nhưng giá thành rất thấp.  

3.1.2.2. Khắc phục khó khăn từ đất đai  

Hiện nay ở Mậu Hòa có 120/831 hộ còn làm nông nghiệp (chiếm 14,4%); 

diện tích trồng lúa và cây rong riềng rất ít, không đáp ứng đủ nhu cầu làm nghề. 

Đứng trước tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu, người Mậu Hòa đã tìm đến 

các đại lý cung cấp nguyên liệu trong làng, ngoài làng hoặc các tỉnh thành khác 

vừa ổn định về số lượng vừa đảm bảo về chất lượng sản phẩm. 
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Nghề làm miến cần hai loại bột là bột dong tươi và bột dong khô. Một 

phần bột dong tươi ở Mậu Hòa được cung cấp bởi các gia đình trồng dong riềng 

trong xã và một số làng lân cận; bột dong khô được lấy từ xưởng ở các tỉnh Sơn 

La, Hòa Bình, vùng núi huyện Ba Vì… Nguồn cung cấp loại bột khô là người 

Mậu Hòa chuyển cư lên miền núi phía Bắc làm kinh tế. Họ trồng dong riềng tại 

các nương rộng lớn ở các chân đồi, ven các triền núi thấp; cuối vụ (khoảng tháng 

Một dỡ về), chế biến thành bột khô mang về làng bán cho các xưởng sản xuất. 

Một số cơ sở sản xuất khác lấy bột dong từ các đại lý trong làng như bà Nguyễn 

Thị Chuyên (Minh Hòa 2) và bà Nguyễn Hồng Bảy (Minh Hòa 3), giá thành cao 

hơn nhưng chất lượng bột dong tốt. 

Với sản phẩm bún, phở khô, có nhiều loại gạo để làm như Khang Dân, 

Sen Hoa, V10, DT10 được nhập từ các tỉnh Bắc Trung bộ, đặc biệt là gạo tấm ở 

miền Nam. Tuy nhiên, phải biết cách chọn gạo để làm hàng đảm bảo chất lượng 

bên trong và hình thức bên ngoài. Theo những người lâu năm trong nghề, gạo 

ngon sẽ dẻo, bột nhão, nát, khó làm; gạo Khang Dân khô, dễ gãy, hàng bị vụn, 

chỉ có gạo Q mới đủ tiêu chuẩn làm mặt hàng này. 

Việc tìm ra nơi cung cấp nguyên liệu đối với người làng Mậu Hòa không 

khó, những người mới vào nghề đều dễ dàng mua nguyên liệu làm hàng (gạo hay 

bột dong) tại các đại lý trong làng. Sau này, các chủ cơ sở sản xuất như bà Đỗ 

Thị Hồng, ông  Nguyễn Danh Thuyết, bà Đỗ Thị Duyên đã tìm đến đại lý gốc ở 

chợ Trôi, chợ Dương Liễu để nhập nguyên liệu, giá thành vì thế cũng thấp hơn.  

3.1.2.3. Ứng phó với thời tiết trong làm nghề 

Trong nghề làm miến, việc phơi sản phẩm vừa chế biến khỏi lò rất quan 

trọng, quyết định đến chất lượng sản phẩm. Công đoạn này hiện nay ở Mậu Hòa 

đang gặp khó khăn lớn là không đủ chỗ phơi, vì khu cư trú trong làng rất chật 

chội, người làng phải đem miến ra phơi ở đường đê, đường làng, đồng ruộng, 

các bãi đất rộng ven làng hoặc thuê sân bóng đá của các xã bên cạnh làm sân 

phơi sản phẩm (ảnh 6, Phụ lục). Để phơi miến, bún, phở xa nơi sản xuất, các hộ 
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phải thuê nhóm thợ chuyên phơi miến (chạy miến). Trong các công việc phục vụ 

cho quy trình làm nghề bún, miến thì công đoạn phơi là việc vất vả, cực nhọc và 

liên tục phải ứng phó với thời tiết. Khi đem đi phơi, người thợ phải kéo một xe 

bò chở khoảng 30 phên chứa bánh miến, bún, phở vừa mới tráng (đùn), chừng 60 

- 70kg từ lò ra chỗ phơi gần nhất là 200m, xa nhất chừng 700m. Đặt phên xuống 

“sân” phơi lại quay về chở tiếp xe bánh miến khác (nếu các phên bánh đã khô thì 

kết hợp chở các phên mang về), hết xe này đến xe khác. Cách đây khoảng chục 

năm, bình quân, mỗi người phơi miến mỗi ngày phải đi, chạy bộ từ 30 - 35km. 

Ngày nay, một số hộ dùng xe máy kéo xe bò chở phên bún, miến đi phơi nên 

công đoạn này đỡ vất vả hơn. Song, cực nhọc nhất của người phơi miến là phải 

dãi dầu mưa nắng. Nếu có nắng, sau 2 - 3 tiếng (tùy cường độ nắng, tùy mùa), 

miến khô được 80 - 90 % là phải thu về. Lúc này nắng thường vào độ gay gắt 

nhất do đang chuyển từ giữa trưa chếch sang đầu giờ chiều. Chỉ cần thu phên 

bánh về chậm, lượng bún, miến sẽ hao lớn, dễ gãy vụn, không thành sợi dài, bán 

sẽ mất giá. Khi trời nổi cơn giông, mưa đột ngột người thợ càng vất vả hơn vì 

phải nhanh chân nhanh tay thu miến về, lấy bạt phủ lên, nếu chậm miễn sẽ rã 

theo nước mưa hoặc màu thâm xịt, để lâu dễ mốc. Việc phơi miến, bún, phở 

tưởng chừng là công việc lao động cơ bắp đơn giản nhưng trên thực tế đòi hỏi 

người phơi phải rất tinh tường trong việc “trông trời trông đất trông mây, trông 

mưa trông nắng” để đoán định thời tiết mà quyết định việc phơi, thu dọn các 

phên bánh miến. Do đặc thù của việc phơi nên các chủ lò thường lựa chọn những 

người có sức khỏe, chịu khó, có kinh nghiệm và chuyên tâm với việc (ảnh 12, 

Phụ lục). Công lao động của người phơi miến cũng được tính khá cao (trung 

bình khoảng 150.000 - 200.000 đồng/ngày/người phụ thuộc vào năng lực của thợ 

và một bữa cơm trưa trong ngày. Một ngày làm việc của thợ phơi thường bắt đầu 

từ 5h sáng đến 3h chiều). Việc thuê người phơi miến thường diễn ra theo ngày vì 

các chủ lò sợ hôm nay người làm thuê tốt, nhưng ngày mai rất có thể họ sẽ làm 

ẩu, làm thiếu trách nhiệm. Chỉ cần người phơi sao nhãng với công việc, không 
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thu dọn đúng quy trình và kịp thời thì mẻ miến sẽ hỏng, cứ hỏng một mẻ miến 

chủ nhà mất hàng chục triệu đồng [27, tr. 241 - 242]. Tuy nhiên việc thuê thợ 

phơi theo ngày đôi lúc cũng gặp khó khăn vì thời tiết thất thường. Chị Nguyễn 

Thị Thuần, chủ lò miến Hương Mai cho biết: “Hôm nào trời đột ngột mưa, 

không phơi được hàng, tôi vẫn phải trả một phần công cho thợ vì đ  gọi họ đến 

bởi phần đông người đi phơi miến là người khác làng”. 

Đó là cách thức ứng phó với sự khắc nghiệt của môi trường tự nhiên (đất 

đai, thời tiết) ở các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. Với các doanh nghiệp sản 

xuất lớn họ có cách làm chủ động và chuyên nghiệp hơn. Ở Công ty Ánh Dương, 

từ khi bắt tay vào nghề, ông Hân đã đầu tư vốn lớn để nhập dây chuyền sản xuất 

hiện đại, khép kín từ nước ngoài. Toàn bộ quy trình sản xuất miến, bún, phở khô 

đều được thực hiện bằng máy móc. Thay vì đưa ra sân phơi, công ty sử dụng hệ 

thống máy sấy công nghiệp, đảm bảo độ an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng 

tiêu chuẩn của Bộ Công thương. Do đó sản phẩm dễ dàng xuất ra thị trường khó 

tính như châu Âu, châu Á hoặc các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch 

trong nước, song giá thành sản phẩm vì thế cao hơn hàng thủ công.  

Có thể nói, để khai thác, tận dụng và ứng phó với những điều kiện tự 

nhiên phục vụ quá trình làm nghề đạt hiệu quả, người Mậu Hòa xưa và nay đã 

biết liên kết, hợp tác tạo thành mạng lưới xã hội rộng lớn, bền chặt giữa người 

cùng làng, người ngoài làng để có được đội ngũ thợ bao gồm người sản xuất 

miến, bún, phở khô, người phơi đến người bốc vác, vận chuyển. Họ đã tìm ra 

cách thức liên kết với các đại lý cung cấp nguyên liệu ở các tỉnh, thành trong 

nước có uy tín để làm ra sản phẩm ngon, ổn định về số lượng và chất lượng. 

3.2. Văn hóa ứng xử với môi trƣờng xã hội của ngƣời làm nghề chế 

biến nông sản 

3.2.1. Tận dụng, phát huy các mạng lưới quan hệ xã hội để phát triển nghề  

Tính cố kết cộng đồng làng xã là một trong những giá trị nổi bật còn lưu 

giữ khá đậm nét ở các làng quê Việt Nam. Người Mậu Hòa cũng không nằm 
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ngoài đặc tính đó. Từ xa xưa, việc thực hiện nghiêm túc các lễ thức lớn, nhỏ 

trong cộng đồng làng như các lễ thức vòng đời người mà tổ chức giáp quy định 

hay việc tham gia đầy đủ các sự kiện trọng đại trong làng như cưới xin, tang ma, 

lễ tiết, hội làng… đã tạo nên mối quan hệ “cộng cảm” giữa con người với con 

người. Khi bước vào nghề chế biến nông sản, để quy trình làm nghề được vận 

hành thông suốt, người Mậu Hòa đã nhanh chóng tận dụng, khai thác các mối 

quan hệ gia đình, dòng họ, hàng xóm, bạn bè trong và ngoài làng ở các khâu: học 

hỏi kỹ thuật làm nghề, huy động vốn, tìm nơi cung cấp nguyên liệu, tuyển chọn 

thợ, tìm nơi tiêu thụ sản phẩm. 

3.2.1.1. Tận dụng, khai thác các mối quan hệ đ  học h i k  thuật 

 Khác với nhiều làng nghề thủ công, chế biến các mặt hàng nông sản như 

miến, bún, phở khô đòi hỏi kỹ thuật không quá phức tạp, nên người thợ học việc 

dễ dàng tìm ra “ngón nghề”. Ngày đầu lập nghiệp, ông Kiên, bà Hồng, ông 

Khương, ông Tuấn đều được người thân trong gia đình, dòng họ truyền dạy. Trở 

về từ Đài Loan, ông Kiên nhanh chóng nhận được đồng thuận từ chú thím, cậu, 

mợ, chỉ bảo tận tình công nghệ làm miến. Những người họ hàng sẵn sàng dạy 

cho ông Kiên bí quyết nghề miến bởi họ đã chuyển sang sản xuất bánh kẹo. 

Cũng giống ông Kiên, rời quân ngũ trở về, ông Khương được mẹ trao lại 

toàn bộ “công nghệ gia truyền” từ kỹ thuật làm miến đến các đầu mối mua 

nguyên liệu, đại lý tiêu thụ sản phẩm. Từ kinh nghiệm quản lý trong những năm 

tại ngũ, sau khi tiếp quản cơ ngơi của mẹ trao lại, ông lập lại hệ thống sổ sách 

quản lý, mạnh dạn nhập dây truyền mới từ Trung Quốc nhằm giảm nhân lực, 

quyết tâm xây dựng thương hiệu “miến sạch”. 

Xoay chuyển từ nông nghiệp sang làm bột đao, cuộc sống vẫn chồng chất 

khó khăn, thấy người làng nhập máy Trung Quốc về làm bún tương đối hiệu quả, 

ông Thuyết nhanh chóng học được cách làm bún, phở khô vì có nhiều người 

được những người hàng xóm tốt bụng truyền bảo. Họ có suy nghĩ khá cởi mở, 

cùng giúp đỡ nhau để thoát khỏi khó khăn, cơ cực.  
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 Khác với ông Thuyết, việc làm ăn của bà Duyên có sự khởi đầu thuận lợi 

nhờ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của chồng. Khi xã được hưởng công nghệ 

tách vỏ đậu xanh của Thái Lan, ông Đỗ Nam Tường (lúc đó giữ chức trách quan 

trọng ở xã) đã xin Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho phép chuyển giao công nghệ 

này cho gia đình, cam kết sau khi thành công sẽ phổ biến cho bà con trong làng. 

Tiếp tục thành công từ công nghệ tách vỏ đậu xanh, bà Duyên tiến hành chuyển 

giao công nghệ bằng việc lắp đặt các dàn máy lớn cho các chủ ở Hải Dương, Hà 

Nam, Nam Định, Nghệ An… 

 Trước năm 1992, khi chưa có công nghệ, hạt đậu xanh còn nguyên vỏ 

được cán vỡ đôi bằng một số dụng cụ thủ công. Năm 1992 máy xát vỏ chạy bằng 

điện được nhập về Mậu Hòa. Hạt đậu xanh khô mua về đổ vào miệng phễu của 

máy, chỉ vài phút sau hạt đậu xanh vỡ đôi và vỏ được bóc sạch. Với công nghệ 

này, người làm nghề rút ngắn thời gian gia công, số lượng sản xuất lớn, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm. Người Mậu Hòa thể hiện sự nhạy bén, khả năng học 

“mót” công nghệ. Một số thợ cơ khí trong làng đã “mổ sẻ” máy móc để tìm ra 

nguyên lý hoạt động, dần sáng chế hàng loạt dây chuyền công nghệ phục vụ các 

hộ gia đình làm nghề. Sau đó công nghệ này được phổ biến ra toàn xã, giúp cho 

việc làm nghề có những thay đổi rất to lớn. 

3.2.1.2. Tận dụng, khai thác các mối quan hệ đ  huy động vốn   

“Vốn” được nói đến ở đây là vốn tài chính, một trong năm loại vốn gồm 

vốn con người, vốn tài chính, vốn xã hội, vốn văn hóa, vốn đất đai. Đây là loại 

vốn quan trọng nhất để người sản xuất và kinh doanh bước vào làm kinh tế nhất 

là thời điểm tạo lập nghề. 

Một trong những khó khăn ngày đầu lập nghiệp của các chủ sản xuất - 

kinh doanh là huy động vốn làm ăn. Tận dụng mối quan hệ với bạn bè trong 

các hội, nhóm, sau khi nắm được thông tin, ông Kiên, bà Duyên, ông Thuyết, 

bà Hồng tìm đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vay vốn ngắn 

hạn và trung hạn. Ban đầu, vì tài sản bất động sản đem ra thế chấp không lớn, 

nên mỗi lần ông Kiên chỉ vay được 50 triệu đến 70 triệu đồng, cao nhất là 300 
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triệu để làm vốn lưu động. Miến sản xuất ra phải tiêu thụ ngay để xoay vòng 

vốn. Những lúc có nguồn bột ngon, ông Kiên phải thế chấp cả 400m2 xưởng 

sản xuất, gom tiền mua nguyên liệu lưu kho làm quanh năm. Sở dĩ các hộ sản 

xuất ít huy động vốn từ mối quan hệ anh em, họ hàng vì ngại “va chạm” phần 

ngại vì gánh tâm lý “chịu ơn” của người khác. 

Mình làm ăn lâu dài không th  vay anh em, họ hàng m i được, có tiền 

người ta sẽ gửi ngân hàng lấy lãi chứ. Vay vốn ngân hàng th  hiện tư duy làm ăn 

sòng phẳng, người Mậu Hòa đều chung tâm niệm, thành công thì mình hưởng, 

thất b i thì mình chịu, chẳng khụy lụy đến ai.  

                        (Phỏng vấn ông Thuyết, sinh năm 1969, ngày 13/7/2017). 

Bên cạnh vay vốn ngân hàng, các hộ sản xuất và kinh doanh, thường là 

những hộ sản xuất miến có quy mô trung bình còn sử dụng tối đa nguồn vốn 

vay từ các chương trình phát triển nông thôn, như chương trình quỹ nước 

sạch, quỹ giải quyết việc làm, thông qua tín chấp của các đoàn thể (Hội Phụ 

nữ, Hội Nông dân …), mỗi hộ được vay từ 20 triệu - 40 triệu/năm, tùy thuộc 

nguồn vốn của chương trình. Tuy nhiên, để có được một cuốn sổ vay, các chủ 

cơ sở sản xuất phải qua quy trình thẩm định hồ sơ (gồm các minh chứng về 

thế chấp bất động sản, thu nhập hộ gia đình, thiết bị máy móc, vốn lưu 

động...) của ngân hàng, do vậy nhiều hộ “ngại” làm thủ tục vay. Mặt khác, 

mức lãi suất phụ thuộc vào từng chương trình với từng đối tượng, chẳng hạn 

chương trình cho vay từ quỹ giải quyết việc làm do thành phố ủy thác, lãi suất 

với người nghèo, người tàn tật là 6,0%/năm, người cận nghèo 4,8%/năm, các 

đối tượng còn lại 6,6%/năm (trích dẫn từ thông báo của Ngân hàng chính sách 

xã hội, áp dụng từ 1/6/2015 do Hội Phụ nữ xã Minh Khai cung cấp vào tháng 

8/2017) nên nhiều hộ chưa tiếp cận được nguồn vốn ngân sách ưu đãi này. 

Ở Mậu Hòa, không nhiều người như bà Hồng, ông Khương, ông Tuấn 

huy động vốn làm ăn bằng mối quan hệ họ hàng. Ngày đầu tiên làm nghề, vì 

chưa đủ nhân lực lao động, vốn ít nên vợ chồng bà Hồng nhận được sự hỗ trợ 
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cả về tài chính và kỹ thuật sản xuất từ chú ruột. Lúc bí vốn để mua đất, làm 

xưởng, ông Khương cũng tìm đến sự trợ giúp của anh em ruột bên vợ đang 

buôn bán ở Lạng Sơn nhưng việc vay mượn này được giải quyết sòng phẳng 

với lãi suất cao “7 phân, thậm chí đến 12 phân”. Còn ông Tuấn, số vốn hàng tỷ 

đồng đầu tư vào dây chuyền công nghệ sản xuất phở khô là do bán một phần 

đất đai mà bố mẹ (hai sĩ quan quân đội) để lại. 

 Trường hợp bà Duyên có khác, vốn để khởi nghiệp của gia đình bà có được 

là do bạn bè, đồng nghiệp của chồng tạo điều kiện, không chỉ được thừa hưởng 

dây chuyền tách vỏ đậu xanh, bà Duyên còn được “vay tạm” tiền đất giãn dân của 

xã mà không phải chịu khoản lãi nào để đầu tư cho việc làm ăn. Mối quan hệ xã 

hội rộng rãi cùng với sự nhạy bén trong kinh doanh và tiềm năng tài chính giúp bà 

nhanh chóng trở thành “nữ doanh nhân” có tiếng trong vùng. Trường hợp của bà 

là minh chứng cho thấy, nguồn gốc gia đình và “quyền lực chính trị” là một trong 

số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của mạng lưới xã hội của cá nhân. Những 

người có xuất thân từ gia đình nghèo, cơ may thăng tiến, cơ hội làm ăn trong xã 

hội rất nhỏ. Trong khi đó, những cá nhân có nguồn gốc khá giả, có “bệ đỡ quyền 

lực chính trị” càng có khả năng gia tăng nội lực và dễ dàng dựa vào người thân, họ 

hàng để duy trì, mở rộng, thay đổi, phát triển vị thế xã hội hoặc cơ hội làm ăn hiện 

tại. Như vậy, tận dụng tốt mạng lưới xã hội, nhiều cá nhân thay đổi được vị thế xã 

hội, khẳng định uy tín trong cộng đồng để phát triển nghề. 

Có thể nói, để có được vốn khởi nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất và kinh 

doanh ở Mậu Hòa đã tận dụng tối đa các mối quan hệ họ hàng, bạn bè, làng xóm, 

đồng nghiệp và hơn hết là khả năng tính toán để xoay vòng vốn trong làm ăn. 

Đến nay nhiều cơ sở đã chủ động được số vốn hàng tỷ đồng dựa vào chính sách 

cho hộ kinh doanh cá thể vay của hệ thống ngân hàng Nhà nước. 

3.2.1.3. Tận dụng, khai thác các mối quan hệ để tìm nơi cung cấp nguyên liệu 

Trong nghề làm miến, để có được miến ngon phải chọn được nguyên liệu 

chuẩn. Bột dong tươi được chế biến trực tiếp từ củ dong tươi. Sau khi làm sạch, củ 
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dong được nghiền và lọc nhiều lần thành bột, đem bột tráng chín thành bánh miến 

rồi thái thành sợi và mang đi phơi. Ngày nay, nhiều gia đình sử dụng tráng miến 

từ bột dong khô (loại bột được cô lại thành từng viên hình vuông khoảng 2 - 3cm). 

Tuy nhiên để có được mẻ miến mộc, ngon đạt đúng tiêu chuẩn phải được làm từ 

bột dong tươi vừa dóc vỏ, bởi bột ủ qua đêm sẽ lên men chua, khó đảm bảo chất 

lượng tốt nhất.  

Việc tìm ra nơi cung cấp nguyên liệu đối với người làng Mậu Hòa không 

khó, nhờ mối quan hệ bạn bè trong nghề hoặc nhờ tiếng tăm làng nghề, các chủ 

cơ sở nhanh chóng kết nối với nhiều đại lý cung cấp nguyên liệu. Thậm chí các 

chủ kinh doanh gạo, bột dong gần làng còn chở hàng đến từng hộ làm nghề, tuy 

nhiên giá thành tương đối cao. Sau này, các chủ cơ sở sản xuất như ông Thuyết, 

bà Duyên được người làng chỉ đến đại lý gốc ở Trôi, Dương Liễu để nhập 

nguyên liệu, giá thành vì thế cũng thấp hơn. Tiêu biểu là bà Hồng, sau nhiều 

năm bôn ba với nghề, cộng thêm việc học hỏi từ anh em họ hàng, từ mối quan hệ 

láng giềng, bà Hồng đã tìm được tận gốc nguồn hàng với giá thành thấp mà chất 

lượng vẫn được đảm bảo. Bà đã liên kết với đại lý chuyên cung cấp gạo tấm ở 

miền Nam, qua đường cảng tập kết tại Hải Phòng, thuê người chở về hai kho của 

gia đình, mỗi chuyến bà gom từ một đến hai tấn gạo rồi bán cho các nhà dân làm 

bún, phở trong làng. 

Xưởng sản xuất của ông Phương “sinh sau đẻ muộn”, khi tên tuổi của 

làng nghề đã được xác lập, nhiều đại lý cung cấp nguyên liệu thường xuyên về 

tận nhà để chào hàng, nhưng ông vẫn tìm cách kết nối với các đại lý khắp trong 

Nam, ngoài Bắc, để lựa chọn nguồn gạo ngon nhất.   

 3.2.1.4. Tận dụng, khai thác các mối quan hệ đ  tuy n chọn thợ 

Việc tìm thợ trong các cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa được thực hiện bằng 

nhiều con đường khác nhau thông qua: họ hàng, hàng xóm, bạn bè, các mối quan 

hệ bắc cầu hoặc qua công ty môi giới. Tùy vào yêu cầu tay nghề, sự “cơ động” 

của mỗi công đoạn mà các chủ cơ sở sản xuất lựa chọn nguồn thợ khác nhau. 
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Chẳng hạn, với công đoạn quan trọng như hồ bột, tráng, phơi của nghề miến, chủ 

cơ sở sản xuất thường tuyển thợ ở địa phương khác như Phúc Thọ (Hà Nội), 

Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, đội ngũ thợ phần lớn do người đã từng làm 

thuê ở đây giới thiệu. Mối quan hệ bắc cầu này như một sự đảm bảo về nhân 

cách và khả năng làm việc của từng thợ cho các chủ cơ sở.  

Thợ đóng gói là người cùng làng, cùng thôn, cùng xã, vốn là láng giềng 

thân thiết hay người nơi khác cũng do người làng giới thiệu. Hai thợ đóng gói 

tại xưởng nhà bà Duyên quê ở huyện Phúc Thọ có hoàn cảnh đặc biệt được bà 

cưu mang, giúp đỡ. Ngoài việc đóng gói, họ còn nấu cơm, quét dọn, trông trẻ. 

Họ được coi như thành viên trong gia đình, cùng ăn, cùng ở gắn bó với gia đình 

bà Duyên hơn 20 năm qua.  

Bằng các mối quan hệ láng giềng, ông Phương tìm đến đội thợ giỏi, có 

người từng là ông chủ với thâm niên hơn 10 năm (đã bỏ nghề) để mời về công 

ty. Ông chấp nhận trả lương cao (từ 15 - 20 triệu đồng/tháng), bởi đây là những 

người giàu kinh nghiệm quản lý và tổ chức sản xuất, họ sẽ là nguồn nhân lực 

mạnh giúp ông sớm khẳng định tên tuổi sản phẩm trên thị trường.  

Với người khác làng, ông Phương tuyển thợ thông qua công ty môi giới, 

chấp nhận chi phí cao nhưng bù lại, ông có được đội ngũ người làm thuê từ các 

tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ có trách nhiệm, uy tín trong công 

việc. Công nhân từ nơi khác đến sau khi thử việc 3 - 5 ngày, người được giữ lại 

sẽ ký hợp đồng, thợ nào phá vỡ hợp đồng sẽ bị giữ tháng lương đầu tiên, người 

nào muốn từ bỏ công việc phải tìm người thay thế mình và phải báo cho nhà chủ 

trước đó một vài tháng để sắp xếp công việc.  

Từ những mối quan hệ sẵn có, các chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đã 

lựa chọn các con đường khác nhau để tìm nguồn thợ. Trong quá trình làm 

nghề, chủ và người làm thuê đã tạo thành mạng lưới quan hệ ràng buộc, cộng 

sinh, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, thiết lập và mở rộng nhiều mối 

quan hệ xã hội. Nói một cách khác, bên cạnh tính “duy lý” (tính toán tìm 
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nguồn thợ giỏi), người dân Mậu Hòa xử lý hài hòa tính “duy tình” (tạo công 

ăn việc làm cho người làng) trước bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh 

khốc liệt. 

3.2.1.5. Tận dụng, khai thác các mối quan hệ đ  tìm nơi tiêu thụ sản phẩm 

Vấn đề sống còn của làng nghề là tìm ra thị trường tiêu thụ, mỗi chủ cơ sở 

sản xuất tìm ra đường đi khác nhau. Tuy nhiên, nguồn nhân lực đầu tiên họ nghĩ 

đến là tận dụng mối quan hệ sẵn có trong dòng họ, làng xóm và bạn bè để tiếp 

cận đến người tiêu thụ sản phẩm. 

Một trong số mạng lưới giúp kết nối thị trường tiêu thụ cho các chủ cơ 

sở ở Mậu Hòa là mối quan hệ bạn bè. Mạng lưới bạn bè trong hội đồng ngũ, 

hội đồng niên, hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ cầu lông đã giúp ông Khương tiêu 

thụ được lượng miến tương đối lớn, nhất là dịp cuối năm. Ban đầu, ông chủ 

động tặng miến làm quà Tết, khi đã biết đến tên tuổi cơ sở sản xuất, các nhóm 

bạn đặt hàng biếu tết cho họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Không chỉ dừng lại 

ở đó, những vị khách “bắc cầu” này lại giới thiệu miến của cơ sở ông cho các 

nhóm bạn bè khác. Chẳng bao lâu sau, mặt hàng miến của ông Khương được 

tiêu thụ khắp trong Nam, ngoài nước. Hàng năm, từ tháng Mười, lượng hàng 

nông sản tiêu thụ của các cơ sở có danh tiếng, như ông Khương, ông Thuyết, 

ông Kiên hay ông Tuấn đạt từ 10 - 20 tấn/tháng, có những tháng cận Tết 

nhiều khách hàng chủ động đề nghị mức giá cao để được cung cấp đủ hàng, 

nhưng các cơ sở sở sản xuất từ chối vì không muốn chạy theo số lượng mà 

làm giảm chất lượng.  

Một mạng lưới “tiêu thụ gián tiếp” mà mỗi chủ cơ sở sản xuất không 

thể bỏ qua là chính quyền địa phương từ xã, huyện, tỉnh. Mỗi dịp Tết đến, 

các chủ cơ sở sản xuất dành riêng loại miến ngon, sạch để biếu lãnh đạo 

chính quyền. Nhờ kênh quảng bá và tiêu thụ này, nhiều cơ sở sản xuất đã bổ 

sung thêm một số bạn hàng, đại lý tiêu thụ lớn, giúp cho việc làm ăn ngày 

càng mở rộng.  
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3.2.2. Ứng phó, xử lý các mối quan hệ trong làm nghề  

3.2.2.1. Ứng phó, xử lý trong mối quan hệ giữa chủ với thợ 

 Xử ph t thợ 

Mối quan hệ giữa chủ và thợ là mối quan hệ cộng sinh, để hạn chế những 

mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình làm việc, mỗi chủ cơ sở đều có những quy 

định được thống nhất với thợ. Với các cơ sở sản xuất miến dong hộ gia đình như 

ông Kiên, chủ và thợ cùng ăn, ở, sinh hoạt nên mọi quy định được hai bên thống 

nhất bằng bản hợp đồng do ông thảo ra. Những thỏa thuận về mức lương cho 

từng người, thời gian làm việc, công việc giao khoán, phần thưởng và những chế 

tài mà chủ sẽ áp dụng khi thợ nhận vào làm việc, chỗ ăn, ngủ tại xưởng hay quy 

định về giờ giấc sinh hoạt (sau 10 giờ tối khóa cửa nhà),... hai bên cùng ký, mỗi 

người giữ một bản. Chỉ khi hai bên thống nhất thì công việc mới bắt đầu.  

Với ông Khương, mọi giao kèo được “thỏa thuận miệng”, hai bên 

thống nhất về thời gian thử việc (10 ngày hay một tháng tùy đối tượng), 

trong thời gian này, thợ được nuôi cơm ba bữa, lo chỗ ngủ và trả lương theo 

mức của người học nghề. Ông Khương cũng quy định cụ thể việc giữ lại 

tháng lương đầu với người ở lại để ràng buộc, nếu họ ra đi có lý do chính 

đáng sẽ được hoàn lại, nếu làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ sở thì 

số tiền đó được coi là “học phí cho học nghề”.  

Sống cùng với thợ mình phải thật khéo léo, thoải mái, cởi mở, nhưng hai 

bên phải trung thành, giữ chữ tín với nhau. Mình sẵn sàng cho họ ứng t m vài 

chục triệu mà không cần giấy tờ, vay nhau bằng tín chấp chứ không bằng thế 

chấp như ngân hàng. 

          (Phỏng vấn ông Khương, sinh năm 1968, ngày 25/5/2017). 

Với các doanh nghiệp lớn, có dây chuyền sản xuất liên hoàn và hàng 

trăm công nhân đủ trình độ, đòi hỏi người quản lý đề ra những quy tắc làm 

việc riêng. Trong cuộc đời làm lãnh đạo, ông Hân không thể quên câu chuyện 

sa thải một công nhân (là đảng viên) vi phạm quy định của công ty. Quyết 
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định cứng rắn này khiến ông vấp phải nhiều cuộc tranh luận gay gắt với cấp 

ủy ở công ty, thậm chí lãnh đạo huyện Hoài Đức đã tổ chức một số cuộc họp 

bàn về vấn đề này. Tuy nhiên, với lập luận chặt chẽ và sự quyết đoán trong 

suy nghĩ và hành động, ông Hân luôn bảo lưu quan điểm: “Lấy luật doanh 

nghiệp làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động, ở một công ty, chủ tịch hội 

đồng quản trị là người có quyết định cao nhất chứ không phải là bí thư chi 

bộ”. Quyết định thôi việc với người công nhân đưa ra cũng là lúc mối quan hệ 

giữa ông với bà Nhân là dì ruột tan vỡ. Bà Nhân (vừa là Bí thư chi bộ vừa là 

cổ đông của công ty) đã rút toàn bộ cổ phần ở Ánh Dương để mở xưởng sản 

xuất riêng. Có thể nói, ông Hân là một trong số vị Tổng giám đốc bản lĩnh, 

nhất quán trong quy tắc ứng xử với công nhân, xây dựng thế ứng xử “nể - sợ” 

trong mối quan hệ giữa thợ và chủ. 

Điều hòa mâu thuẫn 

Với các chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh nhỏ ở Mậu Hòa, khi xảy ra mâu 

thuẫn với người làm thuê, cách giải quyết hợp tình hợp lý là tổ chức các cuộc 

họp lấy ý kiến thống nhất. Khi nghe được các thông tin trái chiều từ phía người 

làm thuê, bà Duyên lập tức mở các cuộc họp tại nhà, lắng nghe các hộ bày tỏ ý 

kiến rồi hai bên đi đến thống nhất. Với những mâu thuẫn cá nhân, bà Duyên 

cũng bình tĩnh giải quyết theo hướng giải thích cặn kẽ, đôi lúc chủ nhường nhịn 

thợ để hai bên hiểu nhau và không để lại điều tiếng gì. 

Mình sống phải chân thật, khéo léo đ  giải quyết các mối quan hệ, không 

đ  mất lòng ai, tôi nghĩ rằng người làm thuê đều khó khăn, họ làm cho mình có 

lợi, mình giàu rồi không nên lấy của người ta nữa. Trong các cuộc họp, tôi cho 

họ bàn thoải mái, thống nhất xong ra ngoài không ai được nói xấu về nhau, 

mang tiếng người làng, người xóm. 

(Phỏng vấn bà Duyên, sinh năm 1965, ngày 26/6/2017). 

Khi người làm yêu cầu tăng giá công bằng mức giá ngoài thị trường vào 

dịp cao điểm, bà Hồng nhẹ nhàng giải thích có lý với họ: “Lúc ế hàng, hàng bán 
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chậm, thua lỗ, chúng tôi đ  không h  giá thành thì khi hàng bán ch y, các hộ 

không th  bắt chúng tôi tăng giá quá cao”.  

Hiện nay khi gia nhập Hội miến dong, Hội bún, phở khô, các cơ sở sản 

xuất và kinh doanh ở Mậu Hòa đã đồng thuận với nhau về giá cả, không nhà nào 

tự động tăng, giảm giá, luôn ý thức tạo dựng khối đoàn kết trong làng. 

3.2.2.2. Ứng phó, xử lý trong mối quan hệ với người cung cấp nguyên 

liệu/ người cung cấp sản phẩm 

Ứng xử khéo léo nhưng cương quyết, hài hòa giữa tình và lý là phương 

châm xử thế chung của các chủ cơ sở sản xuất trong mối quan hệ với người cung 

cấp nguyên liệu (hay người cung cấp thành phẩm) ở trong và ngoài làng. Không 

chỉ dừng lại ở những món quà công khai, sự khéo léo, tinh tế, một số chủ cơ sở 

sản xuất còn có những “ứng xử ngầm” với những người làm việc xuất sắc trong 

suốt một năm. Với các hộ thường xuyên làm hàng đẹp, chất lượng ngon, đảm 

bảo số lượng khi có đơn hàng gấp, bà Hồng đều trả giá cao hơn so với các nhà 

khác. Đương nhiên, việc thỏa thuận này chỉ hai người biết với nhau. Với những 

hộ làm hàng xấu, làm ẩu, bà nhắc nhở, thậm chí trừ tiền công để họ rút kinh 

nghiệm cho những đơn hàng lần sau. 

Với bà Duyên, mối quan hệ với các hộ gia công cung cấp thành phẩm lâu 

năm cho cơ sở luôn được bà cư xử rất tình nghĩa trên tinh thần “tương thân 

tương ái”. Phần lớn các đối tác cung cấp bún, miến, phở, bánh đa cho công ty 

của bà đều là anh em trong họ hàng hoặc là những người hàng xóm láng giềng 

thân thiết. Bà Duyên thường xuyên qua lại thăm hỏi, sẵn sàng cho họ ứng tạm 

tiền công khi gia đình có người lâm bệnh nặng, thậm chí bà còn chủ động cho 

hàng xóm vay tiền mua dây truyền máy móc hiện đại để nâng cao năng suất vừa 

đảm bảo vệ sinh an toàn cho sản phẩm. 

3.2.2.3. Ứng phó, xử lý trong mối quan hệ với người tiêu thụ sản phẩm 

Với phần lớn các nghề thủ công, tìm được người tiêu thụ sản phẩm đã 

khó, quá trình đưa sản phẩm đến tận tay khách hàng không phải lúc nào cũng 
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diễn ra thuận lợi. Đứng trước mỗi tình huống khác nhau, người làm nghề ở 

Mậu Hòa đã tìm cách ứng phó, xử lý khác nhau để đạt được mục đích cuối 

cùng là sự bền vững trong kinh doanh, tiếp cận được nhiều đối tượng khách 

hàng. Kể về những ngày đầu chập chững bước vào thương trường, ông 

Khương bị nhóm xã hội đen “vòi tiền”. Mỗi chuyến hàng chở đến các đại lý 

tiêu thụ ở chợ Đồng Xuân, thuê người bốc hàng xong, quân của “Khánh 

trắng” kéo đến đòi tiền (5000 đồng/bao tải), không đưa tiền thì vừa mất hàng, 

người bốc hàng còn bị đánh. Nắm được “luật rừng”, ông Khương ngồi uống 

rượu, thỏa thuận với chùm nhóm, công việc chuyển hàng đến đại lý tiêu thụ từ 

đó mới diễn ra thuận lợi.  

Để gây dựng được tên tuổi như ngày nay, nhiều chủ cơ sở sản xuất miến ở 

Mậu Hòa phải vất vả, mất nhiều thời gian tìm nguồn tiêu thụ miến. Điển hình là 

ông Kiên. Lúc đầu ông giao hàng cho các cửa hàng bán miến ngan trong nội 

thành Hà Nội dùng thử. Có lần do bột củ dong không đủ già nên miến nát, khách 

hàng không ăn được đổ vào túi nilon và gửi trả về nhà. Ông tìm cách liên lạc với 

khách hàng, ghi nhận phản hồi, sau đó gửi tặng miến ngon để “chuộc lỗi”. Câu 

chuyện trở thành bài học quý giá giúp ông đứng vững được nghề sau gần 10 năm 

gắn bó. Ông luôn trân trọng và quan tâm những phản hồi chân thành của khách 

hàng từ đó điều chỉnh kỹ thuật sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và 

giữ chân đối tác. 

3.2.3. Tính chiến lược trong việc tạo dựng, du  tr , phát triển mối quan 

hệ xã hội trong nghề 

3.2.3.1. Chiến lược duy trì, phát tri n mối quan hệ với thợ 

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động  

Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động cũng là cách một số 

doanh nghiệp giữ chân người tài và khích lệ lòng trung thành của thợ với chủ. 

Ánh Dương là một trong số ít doanh nghiệp hàng năm đã chi nhiều tỷ đồng đóng 

bảo hiểm cho công nhân. Năm 2016, sau 28 năm làm việc, ông Hoan, nhân viên 
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kế toán của Công ty là người đầu tiên được nhận sổ hưu. Việc trao sổ hưu này 

không chỉ góp phần gây dựng uy tín mà còn thể hiện chiến lược giữ chân người 

giỏi cống hiến toàn tâm toàn lực cho doanh nghiệp của ông Hân. Có thể nói rằng, 

trên địa bàn Minh Khai có hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ nhưng ít công ty 

quan tâm đến đời sống và quyền lợi của công nhân như Ánh Dương. Trong Công 

ty, ngoài các bộ phận chính phục vụ việc sản xuất và kinh doanh, còn có tổ chức 

Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, các bộ phận này hàng năm đều tổ chức 

chương trình giao lưu văn nghệ, đi nghỉ mát, thăm hỏi gia đình công nhân những 

dịp cưới xin, tang ma.  

 Không chỉ chăm lo đến quyền lợi, ông Hân còn quan tâm đến sức khỏe 

của người làm thuê. 150 công nhân làm việc tại Ánh Dương (trong đó 95% là 

người huyện Hoài Đức, 5% người nơi khác) được phân theo ca ngày làm 8 

giờ. Để đảm bảo hiệu suất lao động và sức khỏe của người làm, ông Hân đã 

thuê ba đầu bếp nấu cơm trưa phục vụ cả ban lãnh đạo và công nhân. Chất 

lượng bữa ăn ở đây đầy đủ về hàm lượng dinh dưỡng, đảm bảo về an toàn 

thực phẩm. Nguyên liệu từ rau, cá, lợn, gà, đà điểu... cung cấp cho bếp ăn đều 

do trang trại sạch mà gia đình ông đã thuê người nuôi trồng, chăm bón tại Yên 

Sở và Di Trạch. Không phân biệt người trên - kẻ dưới, thực đơn giống nhau, 

chỗ ngồi giống nhau, trong bữa ăn, giám đốc và công nhân trò chuyện thân 

mật, có lẽ đó cũng là cách ông hiểu được tính nết, điểm mạnh, điểm yếu của 

thợ để thuận tiện chỉ đạo và giao việc.  

Xuất phát từ triết lý “Đếm tài sản của công ty bằng b n bè”, “Thương 

hiệu của công ty được tính bằng số người biết đến sản phẩm”, những năm qua, 

bằng cách sống ngay thẳng, trách nhiệm và lương tâm, ông Hân đã có nhiều 

đóng góp cho xã hội và quê hương. Không chỉ bằng việc quyên góp hiện vật 

trong các chương trình từ thiện cho người nghèo trong và ngoài địa phương, ông 

còn để lại tài sản vô giá cho làng xã bởi đã “đào tạo người nông dân thành công 

nhân”, đưa người nông dân từ “lũy tre làng ra đường quốc lộ”. Gạt bỏ óc suy 
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nghĩ hẹp hòi, lối sống tiểu nông, manh mún, người dân Mậu Hòa đã dần trở 

thành những con người với tư duy đổi mới, lối sống cởi mở, tính cố kết cộng 

đồng chặt chẽ. 

Giúp đỡ, quan tâm, tặng quà cho thợ  

Chế độ đãi ngộ của chủ cơ sở đối với người làm thuê ở Mậu Hòa không 

chỉ dừng lại ở các dịp lễ, tết mà sự quan tâm ấy được thể hiện thường xuyên 

trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vừa làm việc cùng nhau, vừa là hàng xóm 

nên những dịp đại sự, hai bên chủ - thợ đi lại với nhau như người trong dòng họ. 

Chủ sẵn sàng giúp đỡ người làm thuê những lúc họ khó khăn về tài chính.  

Mấy năm trước tôi bí tiền làm nhà, bà Hồng sẵn sàng cho tôi vay gần 70 

triệu đồng. Người nào làm gia công cho bà mà thiếu vốn mua g o dự trữ đ  làm 

hàng, bà Hồng cũng cho họ nợ, đến khi giao thành phẩm trừ nợ sau. Đám hiếu, 

hỉ của gia đình tôi, bà Hồng đều đến dự đầy đủ và biếu quà gấp 3 lần so với 

người khác, có lẽ vì bà ấy biết cuộc sống chúng tôi còn khó khăn. 

          (Phỏng vấn bà Nga, người làm thuê tại xưởng bà Hồng, sinh năm 1950, 

ngày 23/11/2016).  

Một trong những bài học được bà Duyên chia sẻ về chế độ đãi ngộ với 

người làm thuê nhằm giữ chân họ ngay từ ngày đầu mở xưởng đến nay là cung 

cách ứng xử nhân ái và bao dung. Đây cũng là lý do khiến cho thợ luôn biết ơn 

và trung thành với nhà chủ. 

Tôi làm việc cho nhà chị Duyên hơn 20 năm nay, hàng ngày cùng ăn, 

nghỉ, cùng sinh hoạt, cùng làm việc, gia đình có việc quan trọng tôi mới xin 

về. Chị ấy coi chúng tôi như người thân. Tiền công chị ấy cho chúng tôi, động 

viên chúng tôi là chính, chứ thực tế  hả năng  àm việc của chúng tôi làm sao 

có thể được trả như vậy.  

          (Phỏng vấn bà Dương, sinh năm 1960, người làm thuê cho bà Duyên, ngày 

4/7/2017). 



87 

Chính vì vậy, khi nhà chủ cưới con, những người làm thuê đến lo toan từ 

nấu nướng, bày cỗ, tiếp khách, dọn dẹp, có khi cả mua đồ trang trí, làm cỗ... như 

anh em trong nhà. Nếu người làm thuê và chủ cùng làng thì họ chung quan niệm 

“gần gựa dựa vào nhau mà sống”, đó cũng là lý do khiến họ ứng xử “có tình 

người”, để khi tham dự các lễ thức chung của làng, họ không bị những “lời ra 

tiếng vào”. Tuy nhiên mức độ giúp đỡ tài chính, số lượng nhiều hay ít được các 

ông bà chủ căn cứ vào khả năng làm việc và uy tín của từng người thợ. 

Ở cả nông thôn và thành thị Việt Nam hiện nay, quyết định về việc 

mừng đám cưới bao nhiêu tiền được căn cứ trên các cơ sở “mức mừng chung” 

của cộng đồng; tình cảm và mối quan hệ; thể diện; điều kiện kinh tế, sự “có đi 

có lại”. Chẳng hạn, mối quan hệ họ hàng ruột thịt (cô, dì, chú, bác, cậu...) 

mừng cháu (dâu/rể) trong ngày cưới là món tiền lớn (300.000 đồng - 500.000 

đồng hoặc lớn hơn). Tuy vậy, ngay cả những họ hàng gần nhau nhưng quà tặng 

không giống nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của người mừng và người 

tổ chức đám tiệc. Để giữ thể diện với mối quan hệ thông gia hoặc đối tác làm 

ăn, người mang quà thường mừng số tiền lớn hơn các mối quan hệ xã giao 

thông thường. Nguyên tắc ứng xử “có đi có lại” thể hiện qua việc người dân 

dùng sổ ghi chép và giữ gìn cẩn thận danh sách người tặng quà, giá trị quà 

mừng để sau này đáp lễ “đúng mực”. Gần đây, việc mừng quà nhiều hay ít với 

người làm nghề ở Mậu Hòa không còn là vấn đề tình cảm và quy ước về mối 

quan hệ, mà mục đích của việc tặng quà còn nhằm phát triển mạng lưới quan hệ 

xã hội trong làm nghề. 

Việc quan tâm với thợ được thể hiện rõ nhất vào dịp cuối năm. Gần Tết 

Nguyên đán, bà Hồng tặng cho mỗi hộ làm gia công cho mình một túi quà trị giá 

từ 200 - 300 nghìn đồng. Với ông Tuấn, mức thưởng cuối năm cho người làm tốt 

là một triệu đồng và một túi quà tết. Gia đình ông Kiên, ông Khương thường tổ 

chức bữa liên hoan tất niên và tặng mỗi thợ một túi quà (gồm bánh, kẹo) vừa để 

cảm ơn họ vừa thông báo kế hoạch làm ăn trong năm tới (ảnh 28, Phụ lục). 
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3.2.3.2. Chiến lược duy trì, phát tri n mối quan hệ với người cung cấp 

nguyên liệu 

Coi nhau như người thân trong gia đình, mời nhau đi du lịch  

Quy luật xã hội cho thấy, tạo dựng mối quan hệ trong làm nghề đã khó, 

việc duy trì mối quan hệ đó cũng cần có những chiến lược hợp lý, do vậy các 

chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh ở Mậu Hòa luôn tìm cách tạo dựng và duy trì 

mối quan hệ tốt đẹp với người cung cấp nguyên liệu. Điển hình cho cách ứng xử 

khéo léo, tinh tế với người cung cấp nguyên liệu là bà Hồng. Sau nhiều năm làm 

ăn, hiểu tính nết của nhau nên mối quan hệ giữa chủ cơ sở sản xuất (bà Hồng) 

với bà Na (chủ đại lý cung cấp gạo ở Hải Phòng) coi nhau như anh em ruột thịt. 

Mỗi lần về Hà Nội, bà Na nghỉ lại nhà bà Hồng, mang theo bún cá hay hải sản 

(tôm, mực), cả hai bên gia đình tụ họp ăn uống vui vẻ. Có lần bà Na đến nhà bà 

Hồng vào lúc quá trưa, chẳng kịp làm cơm, bà Hồng đã mời đối tác bát cơm 

nguội với lọ ruốc tự làm như người trong nhà, bà Na vui vẻ ăn và ăn rất tự nhiên, 

ngon lành. Hè đến, hai gia đình tổ chức đi nghỉ mát, bà Na mời gia đình bà Hồng 

mọi chi phí ăn, ở, tham quan tại Đồ Sơn (ảnh 25, Phụ lục).  

Không chỉ tinh tế trong làm ăn, họ còn quan tâm với đối tác trong cuộc 

sống đời thường. Khi biết tin gia đình đại lý cung cấp nguyên liệu ở xa có người 

ốm nặng, bà Hồng thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Với công việc trọng đại như 

cưới xin, tang ma, hai bên không chỉ động viên tinh thần mà còn giúp đỡ nhau về 

tài chính qua việc mừng quà với giá trị cao (từ 500 nghìn đến một triệu đồng, 

gấp 4 đến 5 lần so với mối quan hệ thông thường (ảnh 24, Phụ lục). Cách ứng xử 

này xuất phát từ nhu cầu duy trì mối quan hệ khăng khít trong làm ăn, đó cũng là 

cách cư xử của “nhóm đồng đẳng” về kinh tế (chữ dùng trong nghiên cứu của 

Nguyễn Giáo [35]. 

Tặng quà cho đối tác 

Quà được biểu thị dưới dạng một tặng vật hay số tiền mừng của một 

người nhằm biểu lộ tình cảm trong một mối quan hệ xã hội. Quà tặng được 
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dùng trong các trường hợp tham dự đám cưới, đám tang, giỗ họ, tết, sinh nhật, 

ốm đau... Khi nghiên cứu sâu về dòng quà tặng tại một ngôi làng miền Bắc 

Trung Quốc, nhà Nhân học YunXiang Yan (1996) cho rằng, dòng quà tặng 

trong làng nặng phần nghĩa vụ và tình cảm, trong khi quà cáp ngoài khuôn khổ 

làng xã thì nặng phần tính toán thiệt hơn [35, tr. 26]. Wilson qua một nghiên ở 

Trung Quốc cũng đưa ra nhận định rằng, quà tặng là những đầu tư lâu dài để 

gây dựng vốn xã hội và ngược lại vốn xã hội có thể đưa đến những cái lợi vật 

chất sau này; quà tặng nằm giữa ranh giới tình cảm và tính toán trong làm ăn ít 

khi có sự rạch ròi [35, tr. 26].  

Marcel Mauss (1872 - 1950), cha đẻ của ngành nhân học Pháp trong 

công trình nổi tiếng Luận về biếu tặng đã tìm hiểu về hiện tượng trao đổi 

trong các xã hội cổ sơ thông qua hành vi biếu tặng và đáp lại. Luận biếu tặng 

của Marcel Mauss hay lý thuyết về dòng quà tặng của Lương Văn Hy (in 

trong Hiện đ i và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp 

cận nhân học) cùng chỉ ra rằng, việc trao đổi quà giúp duy trì và tăng cường 

quan hệ xã hội và vốn xã hội; các giá trị này giúp giải quyết nhiều vấn đề của 

cuộc sống, từ việc chăm sóc sức khỏe cho người thân trong gia đình, huy 

động nguồn vốn chính thức hay không chính thức để mở rộng kinh doanh. 

Khi thu nhập của cá nhân và điều kiện sống tăng lên thì hộ gia đình có khả 

năng và quan tâm hơn trong việc chi nhiều hơn vào quà cáp để duy trì và mở 

rộng vốn xã hội của họ. 

Ngày nay quà tặng phổ biến bằng tiền mặt để trong phong bì, nên nói đến 

chiếc phong bì, người ta dễ liên tưởng đến quà tặng. Quà tặng phản ánh tầm 

quan trọng ngày càng lớn của tiền tệ trong nền kinh tế. Tuy nhiên, nội dung quà 

tặng bao hàm cả những trợ giúp lao động như khi xây nhà, cho mượn tiền không 

tính lãi, thậm chí là một bữa ăn hay một buổi tiệc tiếp khách, đồ lễ phúng viếng, 

đồ cúng các lực lượng siêu nhiên tại các di tích của cộng đồng... Các chủ cơ sở ở 

Mậu Hòa sử dụng quà tặng nhằm tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ 
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bằng tình cảm bởi họ thấy rõ tầm quan trọng của việc thắt chặt mạng lưới quan 

hệ với đối tác trong công việc làm ăn. 

Tặng quà Tết là việc làm thường xuyên mà người làm nghề ứng xử với 

chủ đại lý cung cấp nguyên liệu. Theo thông lệ, khi chốt đơn hàng cuối năm, bà 

Hồng biếu một thùng quà (bún, miến) và một phong bì (trị giá vài trăm đến một 

triệu). Đối tác lại biếu gia đình bà đặc sản tùy vùng miền. Đó là thông lệ “có đi 

có lại” trong làm ăn. Khi nhập chuyến hàng đầu tiên của năm mới, bà Hồng 

không quên mừng tuổi họ (vài trăm nghìn), điều này thể hiện cách ứng xử khéo 

léo của người làm nghề ở Mậu Hòa.  

Khi đã đủ uy tín trong làm ăn, đối tác sẵn sàng hỗ trợ tài chính những lúc 

người làm nghề đang bí vốn. Để xây dựng được niềm tin, ngay từ ngày đầu hợp 

tác, hai bên cùng đưa ra thỏa thuận, người bán phải đảm bảo gạo ngon, số lượng 

gạo ổn định, ưu tiên về giá cả; người mua trung thành với mối hàng. Đến nay cứ 

10 - 12 ngày, bà Hồng lại lấy một chuyến công - ten - nơ hàng trăm tấn nguyên 

liệu. Việc làm ăn cứ diễn ra đều đặn, họ tin nhau bằng “tín chấp” không phải 

bằng “thế chấp”. Sở dĩ giữ được mối quan hệ này kéo dài suốt 16 năm qua bởi 

hai bên đều coi chữ “Tín” như một món quà quan trọng để tạo dựng quan hệ xã 

hội hay vốn xã hội. 

Theo Jame Coleman (1988), vốn xã hội bao gồm những đặc trưng trong 

đời sống xã hội như các mạng lưới xã hội, các chuẩn mực (norms) và sự tin cậy 

trong xã hội (social trust) là những cái giúp các thành viên có thể hoạt động 

chung với nhau một cách có hiệu quả nhằm đạt tới những mục tiêu chung 

[136]. Hay Robert Putnam (1995) trong nghiên cứu Bowling alone: America’s 

declining social capital (Bowling một mình: sự suy giảm của vốn xã hội Mỹ) 

đã khẳng định, vốn xã hội là những phương tiện và những kỹ năng đào tạo có 

tác dụng làm gia tăng năng suất cá nhân; vốn xã hội bao hàm những khía cạnh 

đặc trưng của tổ chức xã hội như các mạng lưới (xã hội), các chuẩn mực và sự 

tin cậy trong xã hội, vốn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp và sự hợp tác 
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nhằm đạt đến lợi ích tương hỗ [151]. Các học giả cùng thống nhất về đặc trưng 

của vốn xã hội gồm bốn yếu tố gồm niềm tin, sự tin cẩn; sự tương hỗ, có đi có 

lại; các quy tắc, các chuẩn mực và các chế tài; kết hợp các yếu tố trên với nhau 

tạo thành mạng lưới. Rõ ràng, niềm tin, nguyên tắc có đi có lại đã được người 

Mậu Hòa vận dụng hiệu quả trong quá trình làm ăn, đó cũng chính là lối ứng 

xử có văn hóa giữa người mua và người bán trong bối cảnh xã hội hiện nay. 

3.2.3.3. Chiến lược thiết lập, duy trì, phát tri n trong mối quan hệ với 

người tiêu thụ sản phẩm 

Chủ động tham gia các hội, nhóm, câu l c bộ đ  thiết lập m ng lưới  

Ở Mậu Hòa hiện nay tồn tại nhiều nhóm, hội, câu lạc bộ với cách thức 

tổ chức khác nhau xuất phát từ mục đích không giống nhau của người tham 

gia. Ông Khương là một trong số người sớm ý thức việc tham gia các hội, 

nhóm, câu lạc bộ. Bên cạnh việc thỏa mãn nhu cầu giải trí, ông dần thiết lập 

mối quan hệ rộng lớn để làm quen được nhiều bạn bè, do vậy ông gia nhập 

sáu hội, nhóm khác nhau như hội đồng niên, hội đồng ngũ, hội sinh vật cảnh, 

hội sản xuất miến dong, hội doanh nghiệp, câu lạc bộ cầu lông. Mối quan hệ 

giữa các thành viên trong hội đôi khi mang tính hình thức (ăn uống, đi chơi) 

nhưng khi một cá nhân gặp khó khăn, một số bạn bè trong nhóm đã dang tay 

giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. 

Với ông Tuấn, việc kết nối được ông Huy, chủ đại lý tiêu thụ bún, phở 

khô ở thành phố Hòa Bình là nhờ tham gia vào nhóm sinh hoạt tâm linh. Vốn 

tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Du lịch học, đang làm chuyên viên tại Tổng cục Du 

lịch, ông Huy quyết định bỏ cơ quan, ra làm nghề tự do với mong muốn 

“thoát khỏi lương ba cọc ba đồng, nhanh đổi đời”. Trong một chuyến đi chơi, 

ông Huy tình cờ gặp ông Tuấn (tại điện thờ tư gia ở Hòa Bình), khi cả hai đều 

thất bại trong làm ăn, sa sút về tinh thần, họ cùng đến đây để tìm cách giải 

thoát sự khủng hoảng. Sau một hồi trò chuyện, hai ông quyết định bắt tay hợp 

tác, ông Tuấn cung cấp hàng bún, phở khô, ông Huy là đại lý tiêu thụ sản 
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phẩm tại Hòa Bình. Từ đó các chuyến hàng đi - về đều đặn diễn ra trong nhiều 

năm qua.  

Mỗi tháng, tôi đi ô tô về Mậu Hòa 3 - 4 lần đ  chở hàng, ông Tuấn đều 

tiếp đón cơm nước thịnh so n. Từ lâu, chúng tôi coi nhau như người b n thân. 

(Phỏng vấn ông Huy, sinh năm 1980, đại lý tiêu thụ của ông Tuấn, ngày 

31/7/2017). 

Trường hợp ông Thuyết cũng vậy, đang loay hoay với việc tìm nơi tiêu 

thụ bún, phở khô, trong một lần họp lớp cấp 2, ông gặp lại ông Thắng, bạn học 

cũng là người cùng làng. hai bên chính thức hợp tác làm ăn, 5 năm qua ông 

Thắng trở thành đại lý tiêu thụ toàn bộ sản phẩm cho ông Thuyết.  

Chúng tôi tuy học cùng trường với nhau, nhưng sau này lớn lên mỗi người 

một công việc nên ít có thời gian gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Thuyết làm hàng 

bún, phở khô, còn tôi làm đ i lý tiêu thụ, nhờ cuộc họp lớp mà chúng tôi trở 

thành đối tác của nhau. Dù là b n bè đấy, nhưng chúng tôi cũng rất r ch ròi 

giữa “tình” và “l ”. Ngay từ ngày đầu, hai bên thống nhất quan đi m, bên cung 

cấp phải làm hàng chuẩn, đảm bảo chất lượng, bên mua trung thành mối hàng, 

đảm bảo về số lượng hàng ngày. Những ngày hè rảnh rỗi, thi thoảng chúng tôi 

l i ngồi uống với nhau cốc bia, nói chuyện lớp ngày xưa rất rôm rả. Kết quả hợp 

tác giữa hai người b n là “thương hiệu bún, phở khô s ch Thanh Hà” được tiêu 

thụ bởi các siêu thị lớn khu vực nội thành Hà Nội. 

(Phỏng vấn ông Thắng, sinh năm 1969, đại lý tiêu thụ của ông Thuyết, 

ngày 3/7/2017). 

Ông Tuấn và Nam là hai người bạn học cùng cấp ba nhưng khác xã. 

Trong một lần họp khóa, khi biết Tuấn đang là chủ cơ sở sản xuất bún, phở khô, 

nhờ mối quan hệ thân thiết, Nam đã chủ động giúp Tuấn kết nối với ông Intan, 

chủ đại lý tiêu thụ người Malaixia. Hợp tác với nhau được bốn năm, mối quan hệ 

giữa ông Tuấn và Intan rất khăng khít. Những ngày đầu, khi chưa biết về cơ sở 

ông Tuấn, Intan đã về tận nơi kiểm tra công nghệ sản xuất và chất lượng gạo làm 
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bún, phở khô. Đến nay, ông chủ người nước ngoài này đã giao hoàn toàn quyền 

nhập hàng cho đại diện công ty ở Việt Nam. Mỗi năm sang Việt Nam một lần, 

Intan ghé qua Mậu Hòa, chủ yếu để thăm gia đình ông Tuấn.  

Biết tin tôi về làng, gia đình ông Tuấn mời tôi dùng cơm t i nhà, đi thăm 

quan một vài đi m du lịch. Vì tôi nói tiếng Việt khá thành th o nên chúng tôi 

chia sẻ công việc với nhau rất thuận lợi. Đ  nhiều lần tôi mời Tuấn sang 

Mailaixia, Thái Lan, Indonexia đ  học h i công nghệ, kinh phí tôi lo hết nhưng 

ông ấy chưa thực hiện được vì một số lý do khách quan. 

          (Phỏng vấn ông Intan, sinh năm 1945, đại lý tiêu thụ của ông Tuấn, ngày 

13/7/2017).  

Bàn luận về tính chiến lược trong việc tạo dựng mối quan hệ để thu lợi 

trong việc làm ăn của người Ninh Hiệp, trong luận án của mình, Nguyễn Giáo 

đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy, các chủ cơ sở buôn bán luôn tìm mọi cách 

để gia nhập vào hội, nhóm, câu lạc bộ (thể thao, khiêu vũ) của những người 

giàu có, tiềm lực kinh tế mạnh. Bởi họ hiểu rằng, đã trở thành “bạn chơi”, 

cùng trong nhóm “đồng đẳng”, mỗi người sẽ được giúp đỡ dưới nhiều hình 

thức khác nhau khi việc kinh doanh gặp bất trắc. Đó cũng là cách người làm 

nghề ở Mậu Hòa sử dụng và đạt hiệu quả từ những mạng lưới “đồng đẳng”. 

Họ luôn tìm cách chăm lo, nuôi dưỡng các mối quan hệ trong quá trình tạo 

dựng và phát triển doanh nghiệp. 

Chủ động tiến hành nhiều ho t động đ  tiếp cận với người tiêu thụ 

Vấn đề sống còn của làng nghề là tìm ra thị trường tiêu thụ, phương thức 

thiết lập mối quan hệ với khách hàng của người làng Mậu Hòa là sự tính toán kỹ 

lưỡng trong chiến lược làm ăn. Mỗi chủ cơ sở sản xuất có con đường và cách đi 

riêng để tiếp cận đến người tiêu dùng. Hình thức phổ biến mà nhiều chủ cơ sở 

tiến hành trong những ngày đầu lập nghiệp là “chào hàng”. Trước đây, ngày nào 

ông Khương cũng đạp xe chở miến lên chợ đầu mối như Đồng Xuân, Bắc Qua, 

Bến Nứa, dốc Bác Cổ để giới thiệu miến cho các cửa hàng khô. Lúc đầu ông 
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biếu họ vài lạng ăn thử, bán giá thấp. Khi đã tạo dựng mối quan hệ, chất lượng 

miến ngon, các đại lý liên lạc theo địa chỉ ghi trên bao bì để thu mua với số 

lượng lớn. Chưa dừng lại ở những địa điểm gần, sau khi mua được chiếc xe lam, 

ông Khương tìm đến các chợ đầu mối ở Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, 

Quảng Ninh để tiếp tục chào hàng. Thời gian đầu chưa quen, ông chỉ cung cấp 

cho người bán hàng lẻ ở ven đường, đầu chợ. Khi các đại lý tiêu thụ mạnh về 

vốn, họ đặt hàng với số lượng lớn, trở thành các đại lý cấp 1 chuyên phân phối 

sản phẩm cho cơ sở ông Khương. 

Cùng chung quan điểm, thị trường tiêu thụ là điều kiện sống còn của 

công ty, ông Hân sớm tham gia các hội chợ triển lãm hàng nông sản trong 

nước. Tại đây, ông thuê các gian hàng trưng bày, thuê nhân viên truyền thông 

sản phẩm và cho khách hàng ăn thử để kiểm nghiệm ngay chất lượng. Sản 

phẩm miến của ông đa dạng về thể loại gồm miến khoai lang, miến khoai tây, 

miến trắng (từ đậu Hà Lan), ấn tượng về chất lượng, sợi miến trong vắt, dai 

nhưng vẫn mềm. Do vậy, hàng chế biến nông sản của Ánh Dương luôn đứng 

vững trong các thị trường khó tính. Có thể nói, ông Hân là điển hình ở Mậu 

Hòa với cách thức tổ chức sản xuất bài bản, tư duy quản lý đổi mới và quan 

điểm làm nghề nhân văn, sâu sắc. 

Chiến lược quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đ  duy trì mối quan 

hệ với người tiêu thụ 

M. Mauss nhận định rằng, hành vi biếu tặng và đáp tặng nhìn bề ngoài 

thì mang tính tự nguyện, không vụ lợi, nhưng thực ra là bó buộc và vụ lợi. 

Người ta có bổn phận phải biếu tặng, phải đón nhận quà tặng và phải đáp tặng 

[74]. Bởi nói như người Việt, nguyên tắc “có đi có lại” làm cho quà tặng hầu 

như lúc nào cũng mang tính ràng buộc. Ở đây, người Mậu Hòa đã vận dụng 

hợp lý cách thức tặng quà hay còn gọi là “tính chiến lược trong làm ăn thông 

qua dòng quà tặng” nhằm gia tăng sự ràng buộc, hợp tác lâu dài với các đại lý 

tiêu thụ. Nói cách khác, chiến lược vun đắp, phát triển mối quan hệ với đại lý 
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là sự ưu tiên hàng đầu của các chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh ở Mậu Hòa. 

Họ quan tâm, hỏi han về gia đình khách hàng, tham dự đầy đủ các sự kiện lớn 

như cưới hỏi, tang ma hay khi biết tin họ ốm nặng. Tặng quà với giá trị cao 

hơn mối quan hệ thông thường cũng là chiêu thức được các ông, bà chủ ở đây 

lưu tâm.  

Mỗi lần đến ăn cưới nhà chủ đ i lý ở Nghệ An, tôi đều mừng phong bì từ 

500 nghìn đồng đến một triệu (trong khi mối quan hệ xã giao chỉ mừng 100 

nghìn đồng). Họ “đi” mình thế nào thì mình cũng ứng xử với họ như vậy, chẳng 

ai mừng ít hơn vì đó là mối làm ăn lâu dài, không th  đ  họ khinh mình được. 

          (Phỏng vấn bà Hồng, sinh năm 1962, ngày 14 /7/2017). 

Không chỉ dừng lại ở quan hệ giao dịch làm ăn, người sản xuất và người tiêu 

thụ còn chia sẻ với nhau cả về vật chất và tinh thần khi hai bên gia đình đang lo việc 

lớn. Năm 1995, bà Hồng làm nhà mới, hai anh em ông Ba (chủ đại lý tiêu thụ ở 

Nghệ An) cũng ra Hà Nội vừa giúp công lao động, vừa cho mượn xe để chở gạch, 

cát. Nghỉ hè, ông Ba mời gia đình bà Hồng đi du lịch Cửa Lò (ảnh 26, Phụ lục). 

Mỗi lần gia đình bà Hồng vào Nghệ An, ông Ba đều tập trung đông đủ anh em làm 

cỗ, tiếp đón bạn hàng trọng thị. Sau này, gia đình ông Ba mua nhà cho con trai ở 

Xuân Đỉnh, vài tuần con trai ông Ba về thăm bố mẹ, bà Hồng lại gửi về Vinh biếu 

ông Ba rau sạch hoặc cân ruốc tự làm. Sự kết nối hai bên đối tác không còn dừng lại 

ở quan hệ xã giao lỏng lẻo, “quan hệ yếu” mà được nâng lên thành mối quan hệ bền 

chặt, “quan hệ mạnh” theo đúng tinh thần của Mark Grannovetter (1974) trong “Sức 

m nh của những liên hệ yếu”. 

Với bà Duyên, sự quan tâm với đại lý tiêu thụ ở nước ngoài là gọi điện hỏi 

thăm. Vì đại lý ở xa nên mỗi lần có hàng mới, bà chụp ảnh gửi qua email hoặc 

zalo, khi đóng hàng bà, để vài cân bên ngoài mời đối tác dùng thử.  

Muốn duy trì được mối làm ăn việc quan trọng nhất là hàng của mình 

phải đảm bảo chất lượng. Không vì số lượng đ  đánh mất uy tín, chỉ cần một lần 

mất niềm tin thì sẽ mất mối hàng mãi mãi.  

(Phỏng vấn bà Duyên, sinh năm 1955, ngày 3/6/2017). 
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Chiến lược tặng quà đ  phát tri n mối quan hệ với người tiêu thụ 

Khi đã chiếm được lòng tin trong làm ăn, hai bên đối tác luôn ý thức việc 

tặng quà, thăm hỏi để gia tăng sự thân thiết, phát triển mối quan hệ với đối tác. 

Mỗi lần về nước, tôi đều ghé qua nhà bà Duyên và không quên mang 

quà đến tặng, lúc thì mỹ phẩm Nga, lúc thì bánh kẹo, gia đình bà Duyên  ại 

mời tôi đi ăn nhà hàng để có thời gian chia sẻ công việc. Khi gia đình hai bên 

có việc lớn, chúng tôi thường tâm sự với nhau qua điện thoại, coi nhau như 

người thân. 

 (Phỏng vấn bà Nhã, sinh năm 1950, đại lý tiêu thụ ở Nga của bà Duyên, 

ngày 4/7/2017). 

Chiến lược quan tâm đến khách hàng của ông Khương lại hướng vào việc 

tặng quà dịp cuối năm. Giáp Tết (các tháng Một, Chạp) cũng là thời điểm chốt 

các đơn hàng lớn từ 10 - 20 tấn/tháng, ông Khương cẩn thận chuẩn bị các túi quà 

Tết (bánh kẹo, miến ngon hoặc thùng bia) kèm phong bì (chừng 300.000 đồng - 

500.000 đồng) cho các đại lý ở Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, 

là những đối tác đã gắn bó với ông hơn 20 năm qua. Phía đại lý cũng “lại quả” 

bằng đặc sản mỗi vùng quê như vải khô (Bắc Giang), bánh đậu xanh (Hải 

Dương), hải sản (Hải Phòng, Quảng Ninh).  

Tổ chức gặp mặt, đi du lịch đ  phát tri n quan hệ với người tiêu thụ 

Việc đi lại hỏi thăm các nhà phân phối ở các tỉnh, thành được ông 

Phương tính toán chi li. Đây cũng là chiến lược ứng xử với các đại lý tiêu thụ 

(nhà phân phối sản phẩm) của vị giám đốc tuổi 44 này. Ông Phương nắm rõ 

khung thời gian làm việc đặc thù của các đại lý phân phối từ 7h30 đến 9h 

sáng là thời điểm họ bận rộn giao hàng. Do vậy, để cuộc gặp gỡ trao đổi được 

thuận lợi và đạt hiệu quả, ông Phương căn giờ, đến cơ sở họ là sau 9h sáng. 

Với các tỉnh xa như Sơn La, Yên Bái, ông phải đi ôtô khách từ đêm 4 - 5h 

sáng đến nơi, thuê phòng khách sạn nghỉ ngơi và chờ đến 9h30 ông có mặt tại 

nhà đối tác theo lịch đã hẹn. 
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Quan điểm làm nghề của ông Phương khá rõ ràng, ban đầu hai bên 

làm ăn dựa trên chất lượng sản phẩm, sau khi đã tạo dựng uy tín, mối quan 

hệ làm ăn lâu dài, để duy trì mối quan hệ với đại lý phân phối, ông lên lịch 

định kỳ 1-2 tháng/lần đến thăm hỏi họ. Việc tổ chức gặp mặt để tạo cơ hội 

hai bên chia sẻ cuộc sống với nhau, lắng nghe khách hàng phản hồi ưu, 

nhược điểm của sản phẩm, hai bên ký kết hợp đồng mới (cứ 1 - 2 năm công 

ty cho ra một sản phẩm mới). Sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết, ông 

Phương mời chủ đại lý ra hàng ăn với mong muốn để thêm thời gian thắt 

chặt tình cảm hai bên. 

Chúng tối rất hi u tính nhau. Khi đ  hợp “gam” rồi, hai bên đều vui vẻ, 

đối tác khác không th  nhảy vào thị trường này được. Đ  làm ăn với nhau thì 

mình phải sống có tình cảm, thường xuyên đi l i, h i thăm những lúc gia đình 

đối tác có công to việc lớn, tất cả vì cuộc sống chứ không chỉ vì lợi nhuận. 

 (Phỏng vấn ông Kim, sinh năm 1970, chủ đại lý tiêu thụ của ông Phương, 

ngày 10/7/2018). 

Như vậy, để duy trì công việc làm ăn, chủ cơ sở kinh doanh ở Mậu Hòa đã 

không ngừng “gia nhập” nhiều mạng lưới xã hội. Vượt qua rào cản về ranh giới 

địa lý, mối quan hệ giữa người bán và người mua, các chủ cơ sở kinh doanh luôn 

ý thức việc tăng cường, phát triển các mối quan hệ với đối tác ở mọi thời điểm. 

Điều này đã phản ánh rõ tính “mở” trong quan hệ xã hội đang dần phá vỡ sự 

“khép kín” của làng xã đã đóng chặt hàng nghìn năm qua ở Bắc Bộ. Nói cách 

khác, tính “động” của nền kinh tế thị trường đang len lỏi trong từng ngõ ngách ở 

nông thôn Việt Nam, mỗi người dân của làng nghề chuyển từ suy nghĩ hẹp hòi, 

manh mún, nhỏ lẻ vốn có của người nông dân sang tư duy mở rộng mạng lưới 

quan hệ, biết đón nhận “những luồng gió mới” để đứng vững trong “vòng an 

toàn” của nền kinh tế. Những người làm nghề ở Mậu Hòa bước đầu xây dựng 

tính cố kết cộng đồng, “cái lý” đang dần lấn át “cái tình” trong tư duy làm ăn của 

người dân nơi đây.    
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3.3. Văn hóa ứng xử với bản thân của ngƣời làm nghề chế biến 

nông sản 

3.3.1. Tận dụng thế mạnh bản thân để phát triển nghề  

3.3.1.1. Tận dụng năng khiếu kinh doanh đ  phát tri n thương hiệu sản 

phẩm truyền thống 

Để có được kinh nghiệm quản lý, nhiều chủ cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa 

đã tìm đến các khóa đào tạo ở trường, lớp do Phòng Kinh tế huyện và Hiệp 

hội làng nghề tổ chức. Đây là cơ hội để những người làng mới khởi nghiệp 

được trau dồi thêm kinh nghiệm quý báu. Trên thực tế, rất nhiều người đã 

qua những lần vấp ngã ở “trường đời”. Ông Hân là một ví dụ. Với năng 

khiếu kinh doanh từ nhỏ và sự tự tin, ông quyết định rời quân ngũ về quê mở 

xưởng sản xuất. Ông Hân từng khẳng định tên tuổi của mình ở nhiều ngành 

nghề khác nhau như kinh doanh bông vải sợi, trở thành đại lý lớn chuyên 

cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy dệt Nam Định. Từ năm 2004 đến nay, 

ông được người dân biết đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 

của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Ánh Dương với hai chi nhánh 

chuyên chế biến nông sản thực phẩm (mạch nha, đường gluco, bột sữa dừa) 

ở xã Di Trạch và sản xuất hàng chế biến nông sản (miến, bún, phở khô) ở xã 

Minh Khai. Thương hiệu miến, bún, phở khô Ánh Dương đã có mặt trên 

khắp các siêu thị lớn nhỏ ở Hà Nội với nhãn hiệu được đăng ký bản quyền, 

chất lượng sản phẩm được kiểm định. Kết quả khảo sát thị trường của công 

ty cho thấy, người tiêu dùng đánh giá cao hương vị sản phẩm các loại miến 

khoai lang, khoai tây, miến từ đậu Hà Lan trong suốt, không dai, không nát 

của Ánh Dương. 

Kinh nghiệm và sự nhạy bén của ông cho thấy, một công ty muốn làm ăn 

phát đạt phải quan tâm đến hai bộ phận: kế hoạch thị trường và bán hàng tiêu 

dùng. Việc tuyển nhân viên ở những bộ phận như kế toán, marketing, bán hàng, 

được ông thực hiện theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001 - 2005. Nhân viên ở các bộ 
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phận trên đều tốt nghiệp từ các trường Đại học, tuy vậy thời gian đầu vào làm 

việc tại công ty, họ vẫn được đào tạo một số kỹ năng cần thiết. Có thể nói, cá 

tính, năng khiếu kinh doanh cùng với bản lĩnh quyết đoán là những yếu tố làm 

nên sự thành công của một số chủ cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa. 

3.3.1.2. Sử dụng năng lực quản l  đ  phân công lao động 

Để xưởng sản xuất đi vào hoạt động và sản phẩm khẳng định được trên thị 

trường, các chủ cơ sở sản xuất đều tuyển chọn đội ngũ nhân công lao động đông 

đảo, phù hợp với từng công đoạn trong nghề. Tiêu chí chọn thợ của người Mậu 

Hòa trước hết là tận dụng nguồn nhân lực sẵn có ở gia đình, dòng họ, làng xóm, 

vì đó là cách họ giúp giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người thân. 

Song quan trọng hơn là các chủ cơ sở muốn khai thác kinh nghiệm làm nghề của 

người làng. Bà Duyên, bà Hồng đều đồng nhất việc ưu tiên chọn người cùng 

làng vừa để thuận tiện việc giao - nhận hàng, huy động nhân công khi cần gấp. 

Mười sáu hộ được chọn cung cấp hàng cho bà Hồng đều có kinh nghiệm trong 

nghề, tính tình cẩn thận. Họ là những hàng xóm thân thiết (nằm rải rác ở thôn 

Minh Hòa 1,2,3,4), hai bên hợp tác vui vẻ với nhau suốt 20 năm qua.  

Các chủ cơ sở ở đây luôn thành thạo khả năng làm việc của từng đối 

tượng thợ, công đoạn đơn giản như đóng gói, bốc vác, vận chuyển, chủ cơ sở 

chủ yếu tận dụng nhân lực trong làng. Mỗi công việc trên được phân chia phù 

hợp từng lứa tuổi, chẳng hạn việc bốc vác giao cho những thanh niên có sức 

khỏe, tính cẩn thận. Khâu vận chuyển ưu tiên cho người nhanh nhẹn, nhạy bén.  

Công việc đóng gói dành cho những đối tượng đặc biệt trong làng gồm 

người già, trẻ em, người kém sức khỏe. Đây là những việc không đòi hỏi cơ bắp, 

nhưng người làm phải kiên trì, trung thực khi cân bún, miến vào các túi với các 

trọng lượng: 100g, 200g, 500g hoặc 1kg theo yêu cầu của đại lý (ảnh 13, Phụ 

lục). Các chủ cơ sở sản xuất thường chọn người làng làm công đoạn này, bởi 

muốn tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho bà con hàng xóm, mặt khác 

đây là công việc đòi hỏi sự cơ động về nhân công (ngày nắng cần nhiều thợ gói, 
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ngày mưa cần ít, ế hàng thì nghỉ). “Họ đều là người làng gần đây, bất k  lúc nào 

cần hàng gấp, sáng sớm hay tối đêm, họ cũng ch y sang được, gọi người nơi 

khác rất bị động”, chị Khuyên (chủ cơ sở sản xuất miến Xuân Tú) cho biết. 

Trước đây, thợ làm tại xưởng, sản phẩm của ai sẽ xếp riêng từng khu, ngày nào 

“lên công” thì cân của từng người rồi thanh toán. Sau này để tránh rắc rối, nhà 

chủ giao cho mỗi người thợ đóng một loại trọng lượng, cuối ngày chủ và thợ cân 

hàng, hai bên ký sổ, cuối tháng thanh toán. Có lẽ nhờ mối quan hệ hàng xóm gần 

gũi “tắt lửa tối đèn có nhau” mà chủ và thợ nắm rõ được tiềm lực kinh tế, tính 

cách của nhau. Mặt khác, sự rõ ràng, minh bạch, sòng phẳng trong kinh tế và 

phẩm chất thật thà, chất phát của con người là yếu tố tạo nên độ tin tưởng, gắn 

kết với nhau trong các công đoạn làm nghề.  

Tuy nhiên, một số bộ phận quan trọng của quy trình sản xuất, chủ cơ 

sở lựa chọn người làm với những tiêu chí khác nhau. Chẳng hạn, chủ hộ (vợ 

và chồng) đảm nhiệm việc quản lý như mua nguyên liệu, bán thành phẩm, tổ 

chức sản xuất. Ba công đoạn quan trọng (làm nên bí quyết) trong làm miến 

cần người cẩn thận và tinh ý gồm kỹ thuật hồ hóa (đánh bột chín), tráng 

bánh (điều chỉnh nhiệt kịp thời), phơi miến (căn nhiệt độ để lấy miến từ giá 

phơi mang về). Trong nghề miến, khó nhất là khâu tráng bánh, để thành thạo 

được kỹ thuật, thợ phải học từ một đến ba năm, hai công đoạn còn lại mất ba 

tháng đến một năm. Đây là những khâu đòi hỏi người thợ phải thực sự “tận 

tâm tận lực” nên các chủ đều tuyển thợ ở địa phương khác. Giải thích điều 

này các ông chủ cho biết, thuê thợ ngoài làng họ sẽ ít chịu áp lực cạnh tranh 

sản phẩm như người cùng địa bàn, vừa dễ chỉ đạo người mới vào nghề làm 

theo ý của mình lại không chịu tâm lý “cả nể” như đối xử với hàng xóm. Mặt 

khác, thợ ngoài làng ở lại xưởng, cùng ăn, cùng sinh hoạt nên chủ - thợ hiểu 

tính nết của nhau, dễ chia sẻ với nhau, việc làm ăn vì thế cũng thuận lợi. 

Anh Kiên luôn hài lòng về vì tuyển được chị Hiên người Hiệp Thuận (Phúc 

Thọ, Hà Nội), một người cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, sau 
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sáu năm gắn bó, chị đã thành thạo ở tất cả các công đoạn từ tráng bánh, phơi 

miến, đóng gói…  

Với tôi, một người thợ ưng   trước hết phải có sức kh e, trách nhiệm và 

nhiệt tình với công việc. Tôi muốn tìm người trả lương thật cao, có th  lên 9 

triệu đồng/tháng, nuôi cơm ngày ba bữa, ngày nghỉ cũng trả lương, miễn là thợ 

phải làm việc hết công suất, hơn cả 100% sức lao động của họ. 

(Phỏng vấn ông Khương, sinh năm 1968, ngày 1/3/2017).  

Việc lựa chọn người cùng làng hay khác làng xuất phát từ bản tính của 

người nông dân, bởi lao động trong làng khi xảy ra mâu thuẫn hay không hài 

lòng với chủ, thường tự nghỉ việc; còn lao động bên ngoài vẫn làm việc, trừ khi 

mâu thuẫn không thể điều hòa. Với một làng nghề, công việc hầu như diễn ra 

quanh năm, người trong làng rất dễ tìm kiếm được việc cho mình, trong khi với 

lao động ở nơi xa đến thường “lạ nước, lạ cái”, không hiểu hết ngõ ngách các 

mối quan hệ của làng sở tại, nên họ buộc phải gắn bó lâu dài với một công việc, 

một ông chủ, để bảo đảm nguồn thu nhập thường xuyên. Tuy nhiên, tâm lý của 

chủ cơ sở sản xuất thích thuê lao động bên ngoài hơn trong làng vì không bị 

phụ thuộc vào mối quan hệ quen biết, cả nể. Những khâu mang tính bí quyết 

hay công việc quan trọng thường mượn lao động là anh em trong gia đình, 

dòng họ. 

3.3.2. Ứng phó với khó khăn của bản thân để phát triển nghề  

3.3.2.1. Không ngừng học h i đ  trau dồi kinh nghiệm 

Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, sự cạnh 

tranh khốc liệt của các làng cùng sản xuất hàng chế biến nông sản, một số chủ cơ 

sở sản xuất ở Mậu Hòa nhận thấy, kinh nghiệm gia truyền, tư duy quản lý truyền 

thống khó có thể làm nên thương hiệu sản phẩm. Một số ông, bà chủ đã nhanh 

chóng tìm ra con đường để trau dồi kinh nghiệm sản xuất, nâng cao kỹ năng 

quản lý là học từ người nước ngoài. Ông Kiên là một ví dụ. Mặc dù được thừa 

hưởng kinh nghiệm làm nghề chế biến nông sản từ bố mẹ và họ hàng nhưng ông 
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Kiên chưa yên tâm với vốn hiểu biết ít ỏi mà bản thân tích lũy được. Ông quyết 

tâm đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và chọn nghề cơ khí để sau này về phục 

vụ cho việc mở xưởng sản xuất. Sáu năm làm thợ cơ khí ở nước ngoài, bên cạnh 

được nâng cao kiến thức về chế tạo máy, vốn quý nhất mà ông học được là tư 

duy quản lý của “người tư bản”, nguyên tắc sản xuất ra thành phẩm chất lượng 

cao và ý thức việc xây dựng thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp. 

  Đài Loan mọi thứ liên quan đến sinh m ng con người đều được bảo 

hi m chi trả, đ  tránh rủi ro và tồn t i lâu dài thì bảo hi m phải liên kết chặt chẽ 

với các ngành từ giao thông đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Họ không có khái 

niệm làm hàng tiêu dùng cấp hai, cấp ba mà chỉ có hàng số một đảm bảo chất 

lượng tuyệt đối an toàn cho người tiêu dùng.  

 (Phỏng vấn ông Kiên, sinh năm 1970, ngày 1/3/2017). 

Từ năm 2000 trở đi, để sản phẩm vươn ra thị trường rộng lớn, ông 

Kiên tự nhận thấy chữ “Tín” theo kiểu truyền thống ở làng không bảo đảm 

cho sự tin cậy của khách hàng, ông đi tìm hiểu thực tế làm nghề ở các địa 

phương và qua phương tiện thông tin để nắm pháp luật về sản xuất hàng hóa. 

Với những trải nghiệm đó, về quê, ông quyết tâm xây dựng thương hiệu 

miến “mộc”, loại miến làm từ bột dong nguyên chất, không nhuộm màu, quy 

trình đảm bảo vệ sinh an toàn. Để đảm bảo nguyên tắc này, trước hết cơ sở 

sản xuất của ông sử dụng nguồn nước sạch (nước máy Phần Lan thay vì 

nước giếng khoan), máy móc, dụng cụ được làm vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, 

không dùng hóa chất khi lọc bột, sân thuê để phơi miến phải đạt chuẩn vệ 

sinh an toàn (không để sát mặt đường xe cộ đi lại), xưởng đóng gói được lát 

gạch đá hoa, quét dọn thường xuyên. Thời gian đầu, gia đình ông sản xuất 

miến màu vì giá rẻ, dễ tiêu thụ. Một năm sau, ông bỏ loại miến này vì vừa 

không an toàn, lại tốn kém (chi phí mua bột nhuộm màu), chuyển sang làm 

miến mộc. Làm miến mộc yêu cầu bột dong tốt nhưng giá thành cao. Tuy 

nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, sản phẩm này được khách hàng “sành ăn” 
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trong nội thành Hà Nội ưa chuộng, thương hiệu “miến Mộc Tân” đứng vững 

trên thị trường suốt bốn năm qua.  

Nhận thức rõ vai trò của vấn đề nhân sự trong việc tìm kiếm đầu ra cho 

sản phẩm, nhất là trong bối cảnh các cơ sở sản xuất đi trước đã ổn định thị 

phần, với thâm niên hơn 20 năm trong nghề buôn phụ kiện máy móc, ông 

Phương đã tạo dựng mạng lưới quan hệ bạn bè đồng nghiệp rộng lớn. Để có 

được kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý doanh nghiệp làm hàng chế biến 

nông sản, ông Phương chủ động tổ chức gặp mặt bạn bè thân thiết để trao đổi, 

học hỏi thêm kiến thức về marketing. Từ đó, ông nhanh chóng huy động vốn 

đầu tư vào hệ thống nhân viên, đặc biệt chú trọng đội ngũ marketing. Bộ máy 

hoạt động trên thị trường của ông được mô tả như sau:  

- Đứng đầu là giám đốc công ty (do ông Phương làm chủ),  

- Dưới giám đốc là hệ thống nhân viên quản lý vùng, miền, làm nhiệm vụ 

nắm bắt nhu cầu thị trường và phân phối sản phẩm,  

- Thứ ba là hệ thống nhân viên giám sát, đảm trách việc kiểm tra, hỗ trợ 

nhân viên bán hàng, tuyển nhân viên bán hàng, lên đơn hàng,  

- Thứ tư là hệ thống nhà phân phối sản phẩm, gồm các đại lý bao tiêu ở 

từng tỉnh, vùng, miền, 

- Cuối cùng là đội ngũ nhân viên bán hàng, giới thiệu hàng đến các 

điểm bán hàng. 

Thời gian đầu, ông Phương thuê 100 nhân viên thị trường phụ trách 12 tỉnh 

thành ở miền núi phía Bắc và khu vực miền Trung. Mỗi nhân viên thực hiện việc 

chào hàng một tuyến, mỗi tuyến phải giới thiệu sản phẩm đến 35 - 40 điểm bán hàng. 

Những năm 2013 - 2014, chi phí cho hoạt động giới thiệu sản phẩm này lên tới hơn 

500 triệu đồng/tháng. Đó là số vốn rất lớn đối với một công ty mới thành lập, chưa 

tìm được nguồn tiêu thụ. Tuy vậy, ông Phương vẫn quyết tâm “bám trụ” và xác định 

“mất 3 - 5 năm mới mong có lãi”. Lý do ông chấp nhận “đầu tư không có lãi” và 

“làm công không” trong suốt ba năm đầu vào nghề, bởi ông xác định tầm quan trọng 

của việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ; khi đã xâm nhập vào thị trường nào, khách 
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hàng chấp nhận sản phẩm của công ty, lúc ấy việc làm ăn mới chính thức đi vào quỹ 

đạo. Ông cho rằng, muốn tiếp cận được thị trường, bên cạnh việc đầu tư vào chất 

lượng sản phẩm, điều quan trọng hơn là đội ngũ nhân viên làm việc tận tình và 

chuyên nghiệp. 

Sau năm năm khẳng định được thương hiệu, duy trì mối tiêu thụ các tỉnh 

thành, năm 2017 - 2018, ông Phương đã tinh gọn bộ máy, chỉ giữ lại 1 - 2 nhân 

viên bán hàng hiệu quả; đồng thời xóa bỏ một số bộ phận, chi phí chủ yếu đầu tư 

vào đội ngũ hơn 30 người thợ sản xuất tại xưởng và dây truyền máy móc hiện 

đại với giá trị hàng tỷ đồng. Tính đến năm 2018, sản phẩm của ông đã có mặt tại 

12 tỉnh thành trong cả nước và xuất sang Lào vài trăm tấn mỗi tháng. Ông cũng 

cho biết, thời gian tới, công ty sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ tại các siêu thị lớn 

ở Hà Nội và xuất khẩu sang nhiều nước khác.  

3.3.2.2. Chủ động tham gia các ho t động tâm linh đ  cầu may  

Xuất phát từ quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên việc 

tham gia đầy đủ các lễ thức tại các di tích thờ cúng (không gian thiêng) đã trở 

thành thói quen của người nông dân Việt bao đời nay. Với người làm nghề ở 

Mậu Hòa, mỗi khi việc làm ăn gặp bất trắc, như thua lỗ, bị khách hàng trốn nợ 

hay mất hàng, người ta thường tìm đến chốn tâm linh để giãi bày, lắng tâm và 

cầu viện sự trợ giúp của lực lượng siêu hình. Dù đó chỉ là niềm tin tâm linh, 

nhưng người làm nghề cảm thấy vững tin và yên tâm để tiếp tục đứng dậy sau 

những lần thất bại. 

Oscar Salemink trong bài nghiên cứu “Tìm kiếm sự an toàn tinh thần 

trong xã hội Việt Nam đương đ i” đã phân biệt bốn hình thức của sự bất an trong 

con người đòi hỏi sự giúp đỡ tâm linh:  

1) Bất an về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần (cần chạy chữa);  

2) Bất an về kinh tế và rủi ro thị trường (tìm kiếm sự may mắn);  

3) Những bấp bênh hiện sinh liên quan đến người chết, ví dụ như người 

thân mất trong chiến tranh (tìm và chôn cất hài cốt theo nghi lễ);  

4) Mạo hiểm có mục đích và quản lý mạo hiểm [83, tr. 1]. 
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Theo ông, để hạn chế được sự bất an về kinh tế và rủi ro của thị trường, 

người ta thường muốn tìm kiếm sự may mắn, thế giới tâm linh chính là nơi có 

thể giúp người sản xuất, kinh doanh giải tỏa được vấn đề này. Với nghề thủ 

công, việc làm ăn không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”, càng mở 

rộng quy mô sản xuất, người Mậu Hòa càng phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách 

thức. Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, mỗi người 

lựa chọn cách ứng phó khác nhau: người bản lĩnh biết cân bằng tâm lý, tự an ủi 

mình, biết “buông bỏ” và chấp nhận rủi ro; người nhạy cảm thường tìm đến các 

dịch vụ tâm linh để hóa giải vận hạn. Điển hình là bà Duyên, chủ cơ sở kinh 

doanh dày dặn kinh nghiệm, sở hữu hệ thống đại lý tiêu thụ lớn ở một số nước 

châu Âu, châu Á nhưng không ít lần bị mất trắng vài chục tấn hàng. Năm 2001, 

con tàu chở trăm tấn hàng gồm nhiều sản phẩm cung cấp cho bếp ăn của người 

Việt Nam ở nước ngoài đi qua Ấn Độ Dương bị chìm, gần 10 tấn bún, miến, phở 

khô của bà Duyên trôi trên mặt biển, thiệt hại vài trăm triệu đồng. Nếu không đủ 

bình tĩnh để cân bằng tâm lý, nếu tiềm lực tài chính không dư dả, chắc chắn bà 

đã bỏ nghề.  

Đ  hơn 20 năm làm nghề, nhưng đến giờ, mỗi chuyến hàng xuất đi tôi 

cũng lo lắm chứ, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cái xấu nhất sẽ xảy ra đ  khi 

nó ập đến mình tự an ủi “của đi thay người”, phải “buông b ” mình mới không 

bị gục. Nói thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được điều này đâu. Tuy vậy, đ  

công việc làm ăn được thuận lợi, dịp lễ tết, hội làng năm nào tôi cũng công đức, 

thường xuyên gửi “giọt dầu” nhờ nhà chùa sắm lễ dâng Phật đ  cầu an. 

(Phỏng vấn bà Duyên, sinh năm 1965, ngày 6/7/2016). 

Với ông Tuấn, khi việc làm ăn đổ vỡ, suy sụp về tinh thần, ông tìm đến 

điện thờ tư gia, nhờ thầy bói lý giải nguyên nhân; phần nào giúp ông giải tỏa 

sự khủng hoảng về tâm lý trong giai đoạn này. Bà Hồng cũng coi việc đi lễ 

bái là việc làm thường xuyên, song hành cùng với hoạt động kinh doanh. Bà 

tham gia nhiều nhóm sinh hoạt tín ngưỡng, thường xuyên cúng lễ nhiều nơi để 



106 

“xin lộc làm ăn”. Ngoài ngày rằm, mùng một dâng lễ tại đình, đền, chùa; năm 

nào bà cũng tham gia hai lễ lớn tại chùa: vào hè (đầu tháng Tư) và ra hè (đầu 

tháng Bảy). Không chỉ công đức tiền mặt, đóng góp nhiều bún, miến, phở khô 

để làm cỗ, bà còn trực tiếp nấu cỗ chay giúp nhà chùa. “Việc tham gia các lễ 

thức này khiến tôi không chỉ vui vẻ, mở rộng nhiều mối quan hệ mà còn t o 

tâm lý vững tin với công việc kinh doanh của mình”, bà chia sẻ. Đầu năm đi lễ 

xin lộc làm ăn, cuối năm đi lễ tạ từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều ông, 

bà chủ làm nghề ở Mậu Hòa. Bởi họ tin rằng, sự thành công của cơ sở sản 

xuất bên cạnh sự nỗ lực của bản thân còn nhờ đến yếu tố may mắn, sự “trợ 

giúp tâm linh”.  

Ngày hội làng Mậu Hòa hàng năm trở thành ngày sum họp của người 

làng và những người con xa quê. Các cá nhân, tổ chức dâng lên thành hoàng 

làng các lễ vật khác nhau, song đều có điểm chung thể hiện sự trang nghiêm, 

thành kính. Sau khi hạ lễ, các thôn mang lộc về bày cỗ và mọi người cùng dự 

“bữa cơm cộng cảm”, cùng nhau chia sẻ chuyện vui, buồn trong cuộc sống, 

trong công việc. Đây chính là sợi dây kết nối các thành viên trong làng xã, thắt 

chặt tình làng nghĩa xóm (ảnh 22, Phụ lục).  

Hội làng 27 tháng Năm vừa qua, hội đồng niên 1968 chúng tôi được cử 

vào ban tế Thánh, dù vất vả luyện tập hàng tháng trời, nhiều công việc cá nhân 

phải gác l i nhưng chúng tôi đều coi đó là niềm vinh dự, tự hào nên ai cũng cố 

gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

(Phỏng vấn ông Khương, sinh năm 1968, ngày 30/5/2018). 

Được dâng lễ, thụ lộc Thánh, người Mậu Hòa như được tiếp thêm niềm 

tin về sự may mắn trong cuộc sống và thuận lợi trong công việc kinh doanh. Như 

một thông lệ, khi việc kinh doanh gặp khó khăn, bất trắc, nhiều người làm nghề 

đã tìm đến các di tích thờ cúng để dâng lễ, cầu xin sự trợ giúp của thành hoàng; 

lúc việc làm ăn thuận lợi, thành công, họ không quên sắm sanh lễ vật để tạ ơn 

Thánh đã giúp đỡ, là điểm tựa tinh thần cho họ (ảnh 19, 20, Phụ lục). 
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3.3.2.3. Công đức vào di tích thờ cúng đ  gia tăng niềm tin tâm linh 

Ngày nay, khi kinh tế khá giả, cuộc sống được nâng cao, một số người 

làm nghề ở Mậu Hòa quan tâm hơn với các công việc chung của làng xã đúng 

như câu thành ngữ “phú quý sinh lễ nghĩa”. Không chỉ góp công, cung tiến nhiều 

hiện vật quý, họ còn đóng góp các khoản kinh phí để tu bổ di tích thờ cúng, tổ 

chức hội làng. Điều đó không chỉ là trách nhiệm của người con đối với quê 

hương mà xuất phát bởi tâm thức “cho đi sẽ được nhận lại”, nhận được “lộc 

Thánh” sẽ khiến cuộc sống và công việc làm ăn của cá nhân, gia đình, dòng họ 

được “thuận buồm xuôi gió”. 

Với lễ hội lớn tổng Sấu 5 năm tổ chức một lần vào ngày mùng 6 tháng 

Giêng, toàn bộ kinh phí tổ chức do nhân dân ba làng đóng góp. Năm 2015 (kỳ 

hội lớn gần nhất) người dân và các doanh nghiệp trong xã Minh Khai đã đóng 

góp 1,5 tỷ đồng để tổ chức lễ hội và xây dựng nhà Mẫu. Theo số liệu thống kê 

của Ủy ban nhân dân xã Minh Khai, có 5 dòng họ đóng góp nhiều nhất cho hội 

là Nguyễn Chí, Hoàng Kim, Đỗ Văn, Hồ Văn, Đỗ Danh với mức tiền từ 10 triệu 

đến 30 triệu đồng; trong đó 5 hộ làm nghề công đức với số tiền lớn là gồm 

Nguyễn Việt Hoàng (thôn Minh Hiệp 1), Đỗ Văn Dưng (thôn Minh Hòa 4), Phí 

Văn Luyện (thôn Minh Hòa 3), Đỗ Đức Hưng (thôn Minh Hòa 1), Thiên Thị 

Huyền Sang (thôn Minh Hiệp 2) từ 10 triệu đến 65 triệu đồng. Ngoài ra, còn 

nhiều cá nhân, dòng họ, thôn cung tiến đôi câu đối, đại tự, đồ thờ... vào đình, 

chùa, đền. Việc xây dựng các công trình thờ cúng cũng được huy động từ đóng 

góp của người dân. Sự đóng góp này không chỉ mang dấu ấn dòng họ, xét một 

mặt nào đó còn hàm nghĩa lợi ích cá nhân. Với niềm tin vào sự phù hộ của thành 

hoàng và tổ tiên, các cá nhân sẵn sàng đóng góp xây nhà thờ họ, miếu, xây dựng 

đình, chùa một cách tự nguyện mà không có sự toan tính. Ở Mậu Hòa không có 

hiện tượng ganh đua nhau đóng quá nhiều và cũng không có ai từ chối trách 

nhiệm này. Điều này không chỉ cho thấy sự tuân thủ chuẩn mực cộng đồng của 

các cá nhân để nhận được sự chia sẻ của làng xóm mà còn thể hiện niềm tin, ước 
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vọng cầu may, sự thành kính để nhận được sự trợ giúp từ thần linh. Có thể khẳng 

định, mặc dù nền kinh tế thị trường xâm nhập vào Mậu Hòa đã qua vài thập niên, 

song những giá trị văn hóa truyền thống dường như chưa bị phai nhạt trong cộng 

đồng làng, tinh thần “tương thân tương ái” vẫn được người dân trân trọng, bảo 

lưu đến ngày nay. 

Tiểu kết 

Văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa 

được nhìn nhận dưới ba chiều kích: ứng xử với môi trường tự nhiên, ứng xử với 

môi trường xã hội và ứng xử với bản thân. Trong mỗi chiều kích, luận án đã 

phân tích dưới hai góc độ: khả năng tận dụng những lợi thế và ứng phó trước 

những khó khăn từ điều kiện tự nhiên, mạng lưới quan hệ xã hội và năng lực của 

bản thân để phát triển nghề. 

Trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, từ xa xưa, người Mậu Hòa đã 

biết tận dụng, khai thác các tiềm năng và lợi thế của điều kiện tự nhiên. Về vị trí 

địa lý, làng Mậu Hòa nằm trong vùng có mạng lưới đường giao thông, nối với 

trung tâm Hà Nội và các vùng trung du, miền núi kề cận, một khu vực dân cư 

giàu tiềm năng, mức độ chi trả và khả năng tiêu dùng nên dân làng sớm tìm cách 

vận chuyển hàng hóa vào thị trường này. Gắn bó bao đời với đồng đất, nhất là 

vùng đất bãi, người dân nơi đây sớm hiểu, tận dụng được thế đất và thế nước của 

từng cánh bãi, từ đó biết bố trí mùa vụ cùng các loại cây trồng hợp lý. Đặc biệt, 

người Mậu Hòa đã khai thác chất đất vùng bãi để trồng cây dong riềng (nguyên 

liệu làm nên miến dong) và trồng khoai lang (miến khoai lang), trồng lúa 

(nguyên liệu làm bún, phở khô), đây là cơ sở để hình thành và phát triển nghề 

chế biến nông sản hiện nay. Ngày nay, trước những biến đổi của đất đai, sông 

ngòi, người làm nghề đã tìm cách ứng phó để đảm bảo sự liên tục trong quy trình 

sản xuất. Từ việc khan hiếm của nguồn nguyên liệu do người dân không còn cấy 

lúa, trồng cây dong riềng, người làng đã liên kết với đại lý trong và ngoài vùng 

để nhập nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Việc chuyển sang vận chuyển 

bằng đường bộ là điều kiện để dịch vụ vận tải và bốc vác được bùng nổ tại làng. 
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Người làm nghề cũng thường xuyên phải ứng phó với thời tiết, nhất là công đoạn 

phơi sản phẩm, đó cũng là môi trường hình thành đội ngũ thợ phơi miến giàu 

kinh nghiệm. 

Trong mối quan hệ với môi trường xã hội, người làm nghề ở Mậu Hòa 

biết cách tận dụng mạng lưới quan hệ sẵn có như gia đình, dòng họ, làng xóm, 

bạn bè trong các hội, nhóm để học hỏi kỹ thuật, huy động vốn, tìm nguồn 

nguyên liệu, tuyển chọn thợ và mở rộng thị trường tiêu thụ. Khi tham gia vào các 

công đoạn làm nghề, các chủ cơ sở, sản xuất phải tìm cách ứng phó để giải quyết 

hài hòa các mối quan hệ giữa chủ với thợ, giữa người sản xuất và người cung 

cấp nguyên liệu, giữa người sản xuất với người tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, sự 

tài tình, khéo léo của người làm nghề ở đây thể hiện qua việc tính toán hợp lý 

chiến lược tạo dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với đối tác. Nói cách 

khác, các ông, bà chủ ở Mậu Hòa đã chuyển hóa linh hoạt dòng quà tặng tinh 

thần (thăm hỏi, giúp đỡ, gặp gỡ, đi chơi với đối tác) và vật chất (tặng quà có giá 

trị cao cho đối tác vào các dịp đặc biệt) để công việc sản xuất, kinh doanh đạt 

hiệu quả cao. 

Trong mối quan hệ với chính mình, người làm nghề đã tận dụng thế mạnh 

của bản thân như khiếu kinh doanh, mạng lưới quan hệ sẵn có để tạo dựng cơ 

nghiệp. Để doanh nghiệp vận hành thuận lợi, các chủ cơ sở đã chủ động học hỏi 

nhằm trau dồi kinh nghiệm, chủ động tham gia các hoạt động tâm linh, thường 

xuyên đóng góp công đức tại các di tích thờ cúng nhằm tìm kiếm may mắn cho 

bản thân. Bởi họ tin rằng, sự thành công trong công việc không chỉ đến từ năng 

lực của chính mình còn nhờ đến sự trợ giúp tinh thần từ các đối tượng thờ cúng.  
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Chƣơng 4 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ỨNG XỬ  

CỦA NGƢỜI LÀM NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Ở MẬU HÒA 

 

4.1. Những bàn luận về văn hóa ứng xử của ngƣời làm nghề chế biến 

nông sản ở Mậu Hòa  

4.1.1. Đối chiếu văn hóa ứng xử của người làm nghề ở Mậu Hòa với 

các quan điểm lý thuyết  

Người làm nghề ở Mậu Hòa đã biết tận dụng, khai thác, phát huy vai trò 

của mạng lưới quan hệ nội bộ, là những liên hệ mạnh trong làm ăn. Liên hệ 

mạnh là những liên hệ được xây dựng trên cơ sở các quan hệ mang tính chất tình 

cảm bền chặt, các cá nhân chịu sự tác động, ràng buộc và chi phối mạnh mẽ từ 

các cá nhân khác; mức độ quan hệ giữa các chủ thể tương đối cao và mang tính 

thường xuyên, liên tục. Yếu tố nổi bật của các liên hệ mạnh này là quan hệ gia 

đình, vai trò của tình cảm rất quan trọng và có tính chất quyết định đối với bản 

thân liên hệ đó. Mạng lưới quan hệ mạnh bao gồm gia đình, dòng họ, láng giềng 

thân thiết được người làm nghề ở Mậu Hòa khai thác triệt để và hiệu quả. Những 

người trong gia đình thường đảm nhiệm việc quản lý, đào tạo thợ, giữ bí quyết 

làm nghề miến (hồ bột và tráng bánh), tìm và nhập nguyên liệu tốt, giá thành hợp 

lý, tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ. Một số chủ cơ sở được người trong 

dòng họ truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật vận hành máy móc, được giúp đỡ khi 

cần vốn đầu tư. Mối quan hệ làng xóm đã cung cấp nguồn nhân công trong các 

công đoạn sản xuất, đóng gói, liên kết với nhau để hình thành mạng lưới dịch vụ 

phục vụ nghề như bốc vác, vận chuyển, in túi nilon… Nếu ở các làng nghề khác, 

quy định giữ bí quyết gia truyền được tuyệt đối tuân thủ thì ở Mậu Hòa, kỹ thuật 

sản xuất được người làng và anh em trong dòng họ dễ dàng chia sẻ, phổ biến 

rộng rãi mà không sợ bị cạnh tranh. 

K  thuật làm hàng nông sản không khó, tuy nhiên cùng học k  thuật từ 

một người nhưng sản phẩm làm ra ở mỗi nhà không giống nhau. Phân biệt 

“thương hiệu” giữa nhà này với nhà khác qua mức độ đầu tư ở dây chuyền công 
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nghệ, ở kinh nghiệm chọn nguyên liệu đầu vào và bản tính cẩn thận của các ông, 

bà chủ trong mỗi công đo n sản xuất.  

 (Phỏng vấn ông Đỗ Khắc Đông, cán bộ Huyện Hoài Đức, người đã từng 

làm nghề miến, sinh năm 1966, ngày 3/4/2017). 

Việc tận dụng mối quan hệ dòng họ, láng giềng trong việc học hỏi kỹ 

thuật, huy động vốn trong những ngày đầu lập nghiệp của các chủ cơ sở ở Mậu 

Hòa đã trùng khít với những nhận định trong nghiên cứu của Khúc Thị Thanh 

Vân. Theo đó, lối ứng xử của người Mậu Hòa đã khẳng định quan hệ dòng họ 

hay quan hệ láng giềng còn thực hiện chức năng như là một mạng lưới an sinh 

cho các thành viên của mình thông qua việc đưa ra những quy tắc, chuẩn mực 

yêu cầu các thành viên trong mạng lưới quan tâm đến những người yếu thế hơn 

trong nhóm. Dòng họ có chức năng như một chỗ dựa tinh thần cho các thành 

viên của mình khi tổ chức các buổi gặp mặt, họp họ và cùng nhau đóng góp 

trong các hoạt động chung của nhóm. Điều này khiến thành viên có được cảm 

giác họ thuộc về nhóm và cũng là áp lực buộc họ phải tuân thủ các chuẩn mực 

của nhóm [126, tr. 232]. 

Bên cạnh đó, một số người Mậu Hòa đã biết khai thác thế mạnh của 

những “mối liên hệ yếu”, mối quan hệ với những người có vị thế chính trị. Ông 

Hân là một ví dụ. Năm 2008, ông là một trong số ít doanh nhân đầu tiên ở huyện 

Hoài Đức được kết nạp Đảng, là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây bốn 

nhiệm kỳ (hai nhiệm kỳ là người ngoài Đảng). Mối quan hệ của ông không chỉ 

bó hẹp với các chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước mà còn “vươn” tới nhiều 

cán bộ lãnh đạo Nhà nước. Ông từng được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

khi về thăm điển hình làm kinh tế ở địa phương. Đây cũng là yếu tố làm nên 

thương hiệu của Ánh Dương để sản phẩm của Công ty ông được tiêu thụ trong 

các siêu thị ở các thành phố lớn (ảnh 18, Phụ lục). 

Nắm được tiềm lực từ các mối quan hệ, các ông, bà chủ cơ sở sản xuất 

làng Mậu Hòa đã chủ động gia nhập nhiều nhóm xã hội. Điển hình là ông 
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Khương cùng lúc tham gia bảy nhóm, hội gồm hội doanh nghiệp, hội sản xuất 

miến dong, hội sinh vật cảnh, hội đồng niên, hội đồng ngũ, hội cựu chiến binh, 

câu lạc bộ cầu lông. Bà Hồng cũng là thành viên của nhiều đoàn thể như hội Phụ 

nữ, hội Doanh nghiệp, hội Bún, phở khô, hội Đồng niên, hội Phật tử (các vãi). 

Trung bình hàng năm mỗi hội (hội đồng niên, hội đồng ngũ) gặp gỡ nhau một 

lần, đóng góp liên hoan tại nhà một hội viên (mỗi người 100.000 - 200.000 

đồng), dịp hè một số hội (hội Sinh vật cảnh, hội Cựu chiến binh) tổ chức đi thăm 

quan, nghỉ mát dài ngày. Hội sản xuất miến có tháng sinh hoạt vài lần để trao đổi 

chuyên môn, giải quyết một số vấn đề cấp bách. Câu lạc bộ cầu lông hoạt động 

đều đặn vào các buổi chiều để rèn luyện sức khỏe. Mặc dù bận rộn với việc làm 

ăn, các chủ doanh nghiệp luôn dành thời gian để tham gia đầy đủ hoạt động của 

hội nhằm tạo dựng mối quan hệ xã hội đa dạng để sau này họ sẽ sử dụng khi việc 

làm ăn gặp bất trắc.  

Ngày trước, tôi được bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Minh Hòa 4, 

gần đây vì bận việc nên xin nghỉ, nay hội Bún, phở khô thành lập, mọi người 

lại cử làm Chủ tịch Hội. Ngoài ra tôi còn tham gia hội đồng môn mỗi năm họp 

các bạn cấp 3 một lần, gặp gỡ,  iên hoan ăn uống vui vẻ. Nhiều bạn làm công 

chức nhà nước, một số người làm tự do nên nhiều lần hẹn đi chơi mà chưa thực 

hiện được. Tôi còn tham gia sinh hoạt tại chùa, mỗi năm tổ chức hai dịp vào hè 

(tuần đầu tháng Tư âm  ịch), ra hè (hai tuần đầu tháng Bảy âm), góp tiền để 

làm cỗ chay, cùng nhau ăn uống vui vẻ. 

                           (Phỏng vấn bà Hồng, sinh năm 1962, ngày 15/7/2017). 

Khi được hỏi mục đích tham gia các hội, nhóm, câu lạc bộ, hầu hết các 

chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh cho rằng, xuất phát từ sở thích, muốn gặp gỡ 

bạn bè để thắt chặt tình cảm, để trao đổi thông tin. Tuy nhiên, trên thực tế, ẩn 

sau các cuộc gặp mặt ấy, người làm nghề đang muốn tranh thủ mối quan hệ bạn 

bè trong các tổ chức phi quan phương mặc dù đó là liên hệ ngắn, lỏng lẻo 

nhưng sẽ cần sự giúp đỡ khi công việc làm ăn gặp khó khăn. Tiêu biểu cho 
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trường hợp này là ông Khương, bà Hồng, hai người luôn tính toán cẩn thận 

việc gia nhập nhóm tự nguyện nào, đóng góp kinh phí bao nhiêu, tham gia hoạt 

động gì để xây dựng hình ảnh trong hội, nhóm. Có thể khẳng định rằng, liên hệ 

yếu góp phần làm giàu vốn xã hội, hỗ trợ các cá nhân trong việc tìm kiếm việc 

làm, cho nhau vay vốn để khởi nghiệp, giúp đỡ nhau về kỹ thuật sản xuất. Một 

số trường hợp, các quan hệ không thuộc loại ràng buộc chặt chẽ cũng có những 

sự hỗ trợ nhau về tài chính. Những hỗ trợ này ít nhưng lại mang tính tin tưởng 

cao và thể hiện rõ sự có đi có lại giữa các cá nhân cùng tham gia vào tương tác 

này [126, tr. 231]. 

Không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng các mối quan hệ xã hội, các ông, bà 

chủ ở làng luôn biết tính toán chi tiết để duy trì và phát triển các mối quan hệ. 

Họ lên kế hoạch cụ thể tần suất tham gia các cuộc gặp gỡ trong các nhóm chính 

thức và phi chính thức để tăng cường mối quan hệ bạn bè. Chẳng hạn năm 2017, 

nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Hội 

Phụ nữ xã Minh Khai đã tổ chức chuyến tham quan, học tập tại bốn tỉnh miền 

Tây Nam Bộ, thu hút được 114 hội viên tham gia. Nhiều chủ cơ sở (như ông 

Khương, bà Hồng…) nhiệt tình tham gia những chuyến đi này để được tiếp nhận 

thông tin quan trọng của nghề qua nhóm bạn, đồng thời tạo dựng uy tín, tiếng 

nói với mối quan hệ khác mạng lưới. Việc tương tác được diễn ra thường xuyên 

mang lại sự liên kết, giúp đỡ nhau khi người làm nghề gặp khó khăn về vốn hoặc 

thị trường tiêu thụ.  

Có thể nói, người làm nghề ở làng Mậu Hòa đã vận dụng tối đa các 

mạng lưới các quan hệ xã hội gồm quan hệ nội bộ (gia đình, dòng họ, đồng 

nghiệp thân thiết, láng giềng gần gũi), quan hệ bắc cầu (bạn bè trong các tổ 

chức quan phương, phi quan phương) và cách khai thác sức mạnh của những 

liên hệ yếu, nhằm mang lại kết quả cao trong hoạt động làm nghề. Những biểu 

hiện của việc sử dụng hiệu quả mạng lưới xã hội của người làm nghề ở đây đã 

phản ánh trung thực nội dung của lý thuyết mạng lưới xã hội của các học giả 



114 

Burt, Portes, Sensenbrenner, Georg Simmel, Lee Jea - Yeol. Việc sử dụng lợi 

thế từ mối quan hệ bắc cầu, người làm nghề ở Mậu Hòa đã chứng minh tính 

đúng đắn về “sức mạnh của những liên hệ yếu” - một luận điểm đã được 

M.Granovetter đúc kết. Theo đó, liên kết yếu là những quan hệ mang tính chất 

xã giao, lỏng lẻo. Nó có thể bao gồm mối quan hệ quen biết tình cờ, nhóm bạn 

bè, đồng nghiệp, nhưng mức độ quan hệ thưa thớt, thậm chí hiếm khi qua lại 

với nhau. Trong các mối quan hệ đó, các thành viên ít phụ thuộc vào nhau, ít bị 

chi phối bởi chính mối quan hệ. 

Một vấn đề nữa là người làm nghề ở làng đã đầu tư nhiều thời gian, công 

sức và tiền bạc vào dòng quà tặng. Người đứng đầu các cơ sở làm nghề luôn nắm 

được nguyên lý tất yếu trong làm ăn, vốn kinh tế, vốn vật chất sẽ làm đòn bẩy 

mở rộng vốn xã hội, ngược lại khi vốn xã hội đủ mạnh sẽ quay trở lại phát triển 

vốn kinh tế. Do vậy, người Mậu Hòa luôn tích cực tham dự các đám cưới, đám 

tang trong và ngoài địa phương, chủ động tham gia các hội tự nguyện để gia tăng 

các mạng lưới quan hệ xã hội nhằm hỗ trợ công việc làm ăn lúc thuận lợi cũng 

như khi gặp bất trắc. Yếu tố tình cảm, thể diện, nguyên tắc “có đi có lại” luôn 

hiện hữu trong suy nghĩ của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, họ luôn cố gắng 

duy trì và tăng cường vốn xã hội, gia tăng mạng lưới quan hệ xã hội để tìm kiếm 

cơ hội, mở rộng công việc làm ăn. Điều này đã chứng minh cho tính đúng đắn 

của lý thuyết vốn xã hội mà Bourdieu công bố từ năm 1986.  

Một điều dễ nhận thấy về sự từng trải, bề dày kinh nghiệm của các ông, 

bà chủ ở Mậu Hòa là thông qua các cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ về giá trị món quà 

và giúp đỡ về công lao động của từng gia đình trong làng mà họ đã nhận được 

khi tổ chức đám cưới hay đám tang. Khi có cơ hội đáp lễ, họ luôn trăn trở suy 

nghĩ về việc tặng quà gì, trị giá món quà bao nhiêu, nhằm mục đích gì, thời 

điểm tặng,…tất cả đều được họ chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng để dòng quà 

tặng đó sau khi được “cho đi” sẽ mang lại lợi ích nhất định cho họ trong quá 

trình làm nghề. Chẳng hạn, các ông bà chủ tặng quà cho người làm thuê vào 
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dịp Tết, khi gia đình họ có việc đại sự với giá trị quà tặng cao hơn các mối 

quan hệ xã giao, vì họ muốn thợ gắn bó lâu với cơ sở sản xuất; bởi các chủ cơ 

sở đã mất nhiều công đào tạo người lao động thành thạo nghề, hiểu tính nết và 

thế mạnh của từng thợ và muốn cơ sở sản xuất hoạt động ổn định, sớm tạo 

dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Các chủ cơ sở sản xuất đều hiểu 

rằng, sản phẩm tốt làm ra đều từ người thợ giỏi. Khi thợ làm tốt, chất lượng sản 

phẩm được đảm bảo, thương hiệu doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường, doanh 

thu của công ty sẽ tăng nhanh. Thợ làm ẩu, cơ sở sản xuất không những không 

bán được hàng, mất lòng tin đối với khách, chủ cơ sở sẽ bị mất thị trường, tên 

tuổi, nguồn thu, dễ dẫn đến phá sản.  

Trong số các mối quan hệ, chủ cơ sở sản xuất luôn biết tính toán hợp lý, 

đầu tư những món quà đặc biệt cho hai đối tác quan trọng là người cung cấp 

nguyên liệu và người tiêu thụ sản phẩm. Bởi họ nhận thức rất rõ vai trò của 

người cung cấp nguyên liệu, nghề thủ công nào muốn tồn tại cũng phải có 

nguồn nguyên liệu tốt và ổn định; nói cách khác, dây chuyền sản xuất của cơ sở 

thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu có đảm bảo 

chất lượng hay không. Nếu thiếu nguồn nguyên liệu, việc sản xuất bị đình đốn, 

khi không đủ hàng cung cấp cho thị trường, đại lý tiêu thụ sẽ tìm đến địa chỉ 

sản xuất khác, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến thương hiệu của cơ sở. Nếu 

nguồn nguyên liệu xấu, chất lượng sản phẩm giảm, uy tín của cơ sở sản xuất bị 

ảnh hưởng dẫn đến mất khách hàng. Mặt khác, vấn đề sống còn của làng nghề 

là tìm ra thị trường tiêu thụ, do đó, phương thức thiết lập mối quan hệ với 

khách hàng của người làng Mậu Hòa là sự tính toán kỹ lưỡng trong chiến lược 

làm ăn. Do vậy, họ tính toán tuần suất có mặt và thời gian xuất hiện vào các dịp 

lễ lớn của gia đình đối tác như cưới xin, tang ma, ốm đau. Ngoài ra, mỗi năm 

họ đều dành thời gian để tổ chức các cuộc gặp mặt để nắm được tâm tư đối tác, 

thắt chặt mối quan hệ để sự hợp tác luôn được bền chặt. Chẳng hạn, hàng năm 

cứ vào kỳ nghỉ hè, gia đình bà Hồng đều tổ chức đi nghỉ mát cùng gia đình đối 

tác, năm thì đến đến Đồ Sơn (gia đình bà Na, chủ đại lý cung cấp nguyên liệu 
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mời đi chơi), năm thì vào Cửa Lò (gia đình ông Ba, chủ đại lý tiêu thụ tổ chức 

đi tham quan). Còn ông Phương luôn tính toán, lên kế hoạch chi tiết thời điểm 

xuất phát, giờ có mặt ở tỉnh, giờ gặp mặt, giờ mời đối tác đi ăn để cuộc trao đổi 

đạt kết quả cao. Các ông bà chủ đều ý thức được giá trị của “lòng tin”, khi họ 

đã hiểu nhau, tin nhau, coi nhau như người thân thì các đối tác không thể chiếm 

lĩnh thị trường đó. Đầu tư và duy trì mối quan hệ trong các tổ chức là những 

biểu hiện của tính chiến lược trong làm kinh tế của người làm nghề ở Mậu Hòa, 

nói cách khác, sự tính toán thời điểm gặp gỡ, việc lựa chọn món quà của các 

chủ cơ sở sản xuất đã chứng minh tính đúng đắn của lý thuyết sự lựa chọn hợp 

lý trong nghiên cứu của Popkin và luận điểm về dòng quà tặng của Marcel 

Mauss, Lương Văn Hy. 

4.1.2. Điểm nổi bật trong văn hóa ứng xử của người làm nghề ở 

Mậu Hòa 

Dựa vào kết quả nghiên cứu trong các chương 2,3, chúng tôi khát quát  

ba đặc điểm trong văn hóa ứng xử với ba mối quan hệ của người làm nghề chế 

biến nông sản ở làng Mậu Hòa như sau: 

- Ứng xử với tự nhiên: linh hoạt, nương theo tự nhiên để làm lợi cho 

mình; có ý thức bảo vệ môi trường sống; 

          - Ứng xử với cộng đồng (xã hội): đề cao tính cố kết cộng đồng, ứng xử 

khéo léo, vừa giữa “duy tình” vừa “duy lý”; 

- Ứng xử với bản thân: đề cao cái Tâm, chữ Tín; biết cân bằng tâm lý 

trước rủi ro. 

4.1.2.1. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên: linh ho t, dựa vào tự 

nhiên đ  làm lợi cho mình, bảo vệ môi trường tự nhiên 

Qua nhiều năm gắn bó với làng quê, các thế hệ người Mậu Hòa tích lũy 

nhiều kinh nghiệm để khai thác và ứng phó với thiên nhiên phục vụ cuộc sống, 

lao động sản xuất. Xưa, cuộc sống trông cậy vào đồng ruộng, ngoài việc trồng 

giống lúa phổ biến: tám thơm, tám lùn, dự hương, người Mậu Hòa sớm nhận ra 

giống lúa Lốc thích hợp với chất đất ở làng. Người dân biết áp dụng các biện 
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pháp xen canh gối vụ, bố trí từng loại giống cây (khoai lang, ngô, mía, dong 

riềng) phù hợp với từng chất đất, thế nước khác nhau… Sau này, tận dụng thời 

gian nông nhàn, người làng đã học thêm nghề dệt, làm mật mía, nay là nghề chế 

biến nông sản để tăng thêm thu nhập. 

Ngoài các biện pháp kỹ thuật, việc khai thác kết hợp bảo vệ thiên nhiên để 

phục vụ đời sống còn được thông qua hương ước. Hương ước làng lập lại năm 

1921 ghi rõ, ngày 28 tháng Năm hàng năm, các lềnh (8 người tuổi cao từ trên 

xuống) của ba giáp (Đa Hòa, Thuần Dịch, Lộ Dịch) đi khám bờ đìa khuyến 

nông. Bờ đìa của giáp nào sơ suất (để nứt, vỡ bờ) sẽ bị phạt 3 hào. Những người 

đi khám đìa được đãi cơm, người trông giữ đìa được nhận tiền, chi phí cho các 

khoản này được các giáp lấy từ việc thu lúa. 

Dù làm công việc nào, cư dân Mậu Hòa vẫn toát lên tinh thần hòa hợp, 

thích nghi và nương theo điều kiện tự nhiên. Ngày nay người làng tranh thủ 

tối đa năng lượng mặt trời để phơi miến, bún, phở khô vì nguồn năng lượng tự 

nhiên làm cho sản phẩm dai, mềm, khi nấu nhanh chín, không khô cứng, lâu 

chín như sử dụng máy sấy công nghiệp. Việc tận dụng đất ruộng, sử dụng 

giàn phơi độ cao theo tiêu chuẩn cũng là cách tận dụng diện tích đất nông 

nghiệp, làm giảm chi phí sản xuất dẫn đến giảm giá thành sản phẩm hơn so 

với sử dụng công nghệ sản xuất khép kín.  

Nhận thức được vai trò của môi trường tự nhiên, người làm nghề ở Mậu 

Hòa vừa tận dụng, khai thác thiên nhiên phục vụ sản xuất, vừa nâng cao tinh 

thần bảo vệ môi trường, cảnh quan làng xóm. Nhiều năm trở lại đây, các hộ 

làm nghề ở Mậu Hòa không làm bột dong mà chuyển sang làm miến nên 

lượng nước thải ra ít hơn và ít ảnh hưởng đến môi trường. Năm 1989, chính 

quyền địa phương thực hiện dự án dùng máy tiêu nước nên các hộ sản xuất 

hiện nay đã đổ nước thải qua cống (xi - phông) ra khỏi làng. Một số gia đình 

tận dụng nước vo gạo, mì vụn làm thức ăn cho lợn nên lượng chất bã thải ra 

ngoài cũng giảm. Mặt khác, xuất phát từ nhu cầu người tiêu dùng không ăn 
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bún, phở có chất tẩy trắng nên các hộ đã bỏ hóa chất, góp phần hạn chế chất 

độc thải ra môi trường.  

4.1.2.2. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội: đề cao tính cố kết cộng 

đồng, ứng xử khéo léo, vừa “duy tình” vừa “duy l ” 

Tính cố kết cộng đồng  

Đây là đặc điểm nổi bật trong văn hóa ứng xử mà người làm nghề hiện 

nay ở Mậu Hòa đã kế thừa giá trị truyền thống của làng. Điều này tạo nên 

trong làng xóm bầu không khí thân thiện, cởi mở. Phần lớn người làm nghề 

không chỉ quan tâm lẫn nhau mà còn có trách nhiệm với hoạt động chung 

của làng xã. Theo định kỳ năm năm một lần, hội của ba làng Sấu (Cát Quế 

(Sấu Vật), Dương Liễu (Sấu Chợ), Minh Khai (Sấu Mậu) tổ chức vào ngày 

12 tháng Ba. Các dòng họ có uy tín ở Mậu Hòa đều đóng góp số tiền tương 

đối lớn để tổ chức lễ hội và trùng tu các di tích thờ cúng ở làng. Các ông, bà 

chủ cơ sở làm nghề không chỉ nhiệt tình tham gia giã bánh, phục vụ tế lễ tại 

đền mà còn ủng hộ một phần kinh phí hoặc tài trợ bằng nguyên vật liệu phục 

vụ việc sửa lễ, công đức các đồ thờ cúng. Sự gắn bó, cố kết cộng đồng là nét 

văn hóa đáng trân trọng trong ứng xử của người làm nghề Mậu Hòa; bởi khi 

kinh tế phát triển mạnh mẽ nhưng các giá trị văn hóa truyền thống bị mai 

một, tình cảm con người bị coi nhẹ, niềm tin giữa con người bị đánh mất thì 

cuộc sống con người trở nên vô nghĩa. Từ suy nghĩ ấy, những năm gần đây, 

các dòng họ cùng nhau đóng góp kinh phí xây dựng đình, đền, chùa, miếu 

vừa thể hiện danh thế vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm với làng.   

Xuất phát từ ý thức vì quê hương, nguồn cội, ông Hân còn đầu tư hàng 

trăm triệu đồng để xây dựng chiếc cổng mới cho thôn với mong muốn lưu giữ 

được nét văn hóa truyền thống của làng. Cách ứng xử ấy đã cho thấy sức mạnh 

quan hệ cộng đồng được xây dựng trên cơ sở của lòng tự hào, tự tôn và ý thức 

xây dựng quê hương của mỗi thành viên trong cộng đồng ấy. Không chỉ tích cực 

tham gia đóng góp với làng xóm, một số chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mậu 
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Hòa còn tích cực làm từ thiện ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa miền núi 

phía Bắc. Đó cũng là biểu hiện của tính trách nhiệm đối với xã hội, tinh thần “lá 

lành đùm lá rách” giữa con người với nhau. 

Ứng xử khéo léo, hài hòa, vừa“duy tình” vừa “duy l ”  

Bản tính của người nông dân là sự chất phác, do vậy lối ứng xử đậm 

chất duy tình, duy cảm, tạo thành thói quen trong nếp sống, nếp nghĩ và trong 

lao động sản xuất đã ăn sâu vào tiềm thức hàng trăm năm qua. Sống trong 

làng, mối quan hệ hàng xóm láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau” nên trong 

suy nghĩ mỗi người nông dân đều thấm nhuần tư tưởng “ăn ở cho phải đạo”, 

“có đi có lại mới toại lòng nhau”, “người là vàng, của là ngãi” trong cách cư 

xử. Hầu hết các chủ cơ sơ Mậu Hòa đều trả tiền công sòng phẳng, không nợ 

nần, để động viên thợ, cuối năm họ không quên mua quà, tặng tiền, sẵn sàng 

ứng tiền công khi người làm thuê gặp khó khăn. 

Mình nợ người ta thì nhớ, nhưng người ta nợ mình thì đ  họ tự trả, không 

đòi nợ nhiều lần khiến họ mất mặt. Hầu hết người làng tôi đều có lòng tự trọng, 

nhiều lúc mình muốn cho họ vay vốn đ  đầu tư làm ăn, nhưng họ cũng ng i 

không dám vay vì sợ làm ăn thua lỗ, nợ nần hàng xóm. Tôi chưa bao giờ cho 

người ta ký sổ nợ vì khi người ta đ  không muốn trả thì có ký rồi cũng chả có ích 

gì. Tất cả phụ thuộc vào danh dự và sự tự giác của mỗi người. 

                          (Phỏng vấn bà Duyên, sinh năm 1965, ngày 13/7/2017). 

Trong sinh hoạt hàng ngày, người Mậu Hòa vẫn mời nhau bát cơm, chén 

nước, vui vẻ như người thân, không tính toán ranh giới chủ - thợ. Ngày rằm, 

mùng một, sau khi hạ lễ thắp hương thổ công tại xưởng, chủ cơ sở sản xuất đều 

mời những người làm thuê thụ lộc hoặc chia phần cho họ mang về nhà. Việc này 

tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm chân thành, thân thiết, xóa bỏ ngăn cách giữa 

chủ và thợ. 

Nhờ trân trọng tình làng nghĩa xóm, các chủ cơ sở sản xuất Mậu Hòa 

huy động được 95% số thợ là người cùng thôn, cùng làng, cùng xã làm cho 
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mình. Mỗi người dân từ trẻ đến già đều có việc làm phù hợp với sức khỏe, tuổi 

tác, kinh nghiệm. Việc hình thành nhiều dịch vụ ăn theo như vận chuyển, bốc 

vác, in nhãn mác, sản xuất túi nilon… làm cho không khí lao động của làng lúc 

nào cũng nhộn nhịp. Bà Duyên chia sẻ: “Làng Mậu Hòa không có gia đình nào 

giàu nổi trội, cũng không có nhà nào thiếu ăn, đến nay ai cũng có của ăn của 

đ  phòng lúc ốm đau, bệnh tật”. 

Từ xa xưa, người Việt Nam luôn coi trọng đạo đức, tinh thần bao dung 

giữa con người với nhau. Những giá trị tốt đẹp này đã được người Mậu Hòa 

kế thừa và phát huy trong hoạt động làm nghề hiện nay. Người dân ở đây luôn 

tâm niệm phải sống cho có tình có nghĩa, phải hành động theo đạo lý để giữ 

gìn, củng cố mối quan hệ cộng đồng xóm làng bền vững. Những năm đầu vào 

nghề, các hộ gia đình ở Mậu Hòa chủ yếu tìm cách làm quen với khách hàng 

khu vực nội thành Hà Nội như chợ Đồng Xuân, Bắc Qua, Bến Nứa, Bác Cổ, 

Đào Duy Từ. Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó, chịu khổ và thái độ sống chân 

thành, một số chủ cơ sở sản xuất đã kết nối thêm mối quan hệ với các chủ đại 

lý phân phối lớn ở Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh 

Hóa, Nghệ An, sau này còn mở rộng với một số cơ sở tiêu thụ khu vực phía 

Nam như Quy Nhơn, Bến Tre. Đặc biệt, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề 

kết hợp với năng lực quảng giao, bà Duyên, bà Hồng, ông Tuấn đã mở rộng 

mạng lưới đại lý tiêu thụ sản phẩm sang Lào, Malaixia, Ba Lan, Nga, Tiệp, 

Anh, Đức… 

Tính duy lý hay tính chiến lược  

Đặc điểm này được biểu hiện trên nhiều phương diện như tính toán khi 

huy động vốn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tham gia hệ thống chính trị, mở rộng 

mạng lưới quan hệ hội, nhóm của người làm nghề ở Mậu Hòa. Để huy động 

được số vốn lớn, lâu dài, các chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh nhanh chóng 

tranh thủ nguồn vốn ưu đãi thông qua tín chấp của các đoàn thể (Phụ nữ, Nông 

dân, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh) và quỹ của các chương trình phục vụ 
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phát triển (Quỹ nước sạch, Quỹ người nghèo…), với lãi suất thấp, dù mỗi gói 

vay chỉ khoảng 20 triệu, song giúp các chủ cơ sở sản xuất có thêm vốn trong lúc 

khó khăn.  

Các chủ cơ sở đã tiếp cận với một số cán bộ Ngân hàng Chính sách xã 

hội, nắm vững thủ tục cho vay đối với các hộ kinh doanh cá thể để được hưởng 

tối đa lãi suất thấp. Họ sẵn sàng thế chấp nhà, xưởng, máy móc sản xuất để được 

vay số vốn nhiều, gom được nguồn nguyên liệu đầu vào với số lượng lớn, chất 

lượng đảm bảo. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, sau khi vay được vốn, bà 

Hồng tính toán thời điểm nào thu hoạch lúa, thời điểm nào giá gạo thấp, mua lưu 

kho hàng chục tấn gạo mỗi đợt để đến cuối vụ, khi gạo không ngon, giá thành 

cao, nhu cầu sử dụng bún, phở mạnh, bà “tung” gạo ra bán để thu lợi nhuận cao.  

Người làm nghề ở đây lên kế hoạch từng đường đi nước bước tiếp cận 

thị trường tiêu thụ. Kinh nghiệm lâu năm cho thấy, ông Khương không đến 

các khu chợ nhỏ, bởi ở đó lượng tiêu thụ ít mà tìm đến chợ đầu mối ở các tỉnh 

hay tìm đến các đại lý lớn nằm trên các quốc lộ. Để “len” được vào thị trường 

này, ông sử dụng hình thức khuyến mãi, quảng cáo là tặng hàng ăn thử, hạ giá 

bán sản phẩm, sản xuất miến ngon. Để duy trì mối làm ăn lâu dài, các chủ cơ 

sở ở Mậu Hòa luôn chăm chút các mối quan hệ, tính toán cẩn thận, từ việc 

tặng quà gì, giá trị bao nhiêu, đến việc phải xuất hiện ở sự kiện nào tại gia 

đình đối tác để thắt chặt mối quan hệ. Việc hỏi thăm, quan tâm, chia sẻ cuộc 

sống qua điện thoại cũng là diễn ra thường xuyên giữa người làm nghề và 

khách hàng. Thậm chí mỗi dịp nghỉ hè, gia đình hai bên đối tác cùng nhau tổ 

chức đi du lịch dài ngày để họ gần gũi và hiểu nhau hơn. 

4.1.2.3. Văn hóa ứng xử với bản thân: đề cao chữ Tín, chữ Tâm; cân bằng 

tâm l  trước rủi ro 

Đề cao chữ “Tín” trong làm nghề 

Quan niệm và cách ứng xử với chữ Tín tùy thuộc vào các cộng đồng có 

nhiều hình thức mưu sinh khác nhau, gắn với các thiết chế tổ chức xã hội. Người 
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sản xuất trong xã hội hiện nay giải quyết việc cạnh tranh bằng chất lượng và giá 

thành sản phẩm dựa trên cơ sở pháp luật, chữ Tín của người làm nghề với người 

tiêu dùng (và ngược lại) là chất lượng sản phẩm. Khi giữa hai bên mất chữ Tín sẽ 

giải quyết bằng các quy định của pháp luật và một số phương tiện như báo chí, dư 

luận xã hội. 

Với người Mậu Hòa, trước đây, sản phẩm miến chỉ bó hẹp trong phạm 

vi một vùng nhỏ; sản phẩm được làm ra trên cơ sở chữ Tín giữa người làng 

với nhau và của người làng khác qua giới thiệu, có khi chỉ là “tin đồn”. Vì 

thế, không tránh khỏi hiện tượng có người mượn “tiếng” miến Mậu Hòa để 

làm ra những sản phẩm đem bán, thường là những người bán rong ở các chợ 

hoặc các con phố khuất, các khu tập thể. 

Từ năm 2000 trở đi, để sản phẩm vươn ra thị trường rộng lớn, người 

Mậu Hòa thấy chữ Tín theo kiểu cũ ở làng không bảo đảm cho sự tin cậy của 

khách hàng, nên đi tìm hiểu thực tế làm nghề ở các địa phương và qua các 

phương tiện thông tin, để nắm những thông lệ cho sự lưu thông sản phẩm 

hàng hóa. Những người đi tiên phong trong việc này là ông Hân, ông Kiên. 

Ở xã hội ngày nay, chữ Tín trong kinh doanh được dựa trên hai cơ sở là qua 

trải nghiệm thực tế và nền tảng luật pháp. Hai yếu tố này làm cho các mối 

quan hệ giao dịch có thể khuếch trương mạnh mẽ hơn so với xã hội truyền 

thống. Vì thế, các chủ cơ sở kinh doanh ở Mậu Hòa yên tâm khi ký kết hợp 

đồng hay chuyển hàng hóa với một nhà sản xuất nào đó ở nước ngoài cách 

xa hàng vạn cây số, dù chưa thân thiết. Bởi họ tin rằng, nếu đối tác này 

không tôn trọng hợp đồng thì sẽ viện đến sự can thiệp của luật pháp đã ký 

kết giữa người có thẩm quyền ở hai quốc gia.  

Bà Duyên, một trong mười đại lý bao tiêu các mặt hàng chế biến nông 

sản ở Mậu Hòa lâu năm và số lượng xuất khẩu lớn khẳng định, “người làm 

nghề phải biết giữ chữ Tín, hai bên tin tưởng nhau mới làm ăn lâu dài được”. 

Để có miến, bún, phở khô ngon, nguyên liệu đầu vào phải “chuẩn”, bà Duyên 
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không lấy gạo tấm ở miền Nam mà chọn lựa gạo ngon nhất tại đại lý gần làng 

hoặc trong làng dù giá chênh cao. Có những khách hàng ham loại bún, phở 

khô rẻ ở nơi khác sau đó quay lại tiêu thụ hàng nhà bà Duyên, hai bên vẫn 

hợp tác vui vẻ.  

“Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm” không phải bằng “tiểu xảo hẹp 

hòi” là thông điệp mà chúng tôi được nghe nhiều nhất từ các chủ cơ sở sản xuất 

và kinh doanh ở Mậu Hòa. Năm 2016, Hội miến dong được thành lập, năm 2017 

thành lập Hội bún, phở khô, từ đây người làng bắt đầu tạo dựng “tính cộng 

đồng”, sự đoàn kết trong làm nghề với mục đích bảo vệ thương hiệu hàng nông 

sản của làng Mậu Hòa, xã Minh Khai. 

Đề cao chữ “Tâm” của người làm nghề 

Đứng trước vấn nạn mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng trầm trọng 

trên cả nước, người làm nghề ở Mậu Hòa đã có những thay đổi rất mạnh mẽ 

trong nhận thức cũng như hành động để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu 

dùng. Những năm gần đây mặt hàng miến, bún, phở khô tại các cơ sở sản xuất 

của ông Hân, ông Khương, ông Kiên, ông Tuấn hay bà Duyên, bà Hồng sở dĩ 

không chỉ đứng vững trên thị trường từ Bắc vào Nam mà còn xuất khẩu ra nhiều 

thị trường châu Á, châu Âu bởi họ luôn thực hiện đúng tôn chỉ sản xuất hàng 

“mộc” với hai tiêu chí “ngon và sạch”… Mỗi gói miến, bún, phở khô dù nhỏ hay 

lớn đều được in nhãn mác rõ ràng (ghi đầy đủ thông tin cơ sở sản xuất, số điện 

thoại, hạn sử dụng), có mã vạch, được Bộ Công thương kiểm định chất lượng.  

Với quan niệm “chất lượng sản phẩm là sự sống còn của cơ sở sản xuất, 

của doanh nghiệp”, ông Phương đã rút ra bốn tiêu chí quyết định thành công của 

doanh nghiệp là “nguyên liệu, máy móc, nhân công và thị trường”. Sản phẩm 

làm ra chỉ cần khách ăn một lần phải nhớ đến mình đó là thành công của doanh 

nghiệp. Do vậy, nguyên liệu làm bún khô tại xưởng ông đều được lựa chọn kỹ 

càng, ông cho rằng: “dù sản xuất ít nhưng hàng mang đi tiêu thụ phải đảm bảo 

chất lượng và an toàn thực phẩm”.  
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Làm bún khô chất  ượng đạt chuẩn đã  hó,  àm bún  hô từ gạo lứt chất 

 ượng cao càng  hó hơn. Bởi đây  à mặt hàng phục vụ cho những người có 

vấn đề về sức khỏe như béo phì, tiểu đường hay bị ung thư nên họ yêu cầu sản 

phẩm phải “sạch”, hoàn toàn  hông dùng hóa chất. Nhiều khách hàng họ 

không thiếu tiền lại  à người bị bệnh nên họ chỉ quan tâm đến hàng đảm bảo 

an toàn thực phẩm, dù đắt nhưng mà ngon và sạch thì họ vẫn duy trì sử dụng 

hàng ngày. 

                               (Phỏng vấn ông Phương, sinh năm 1974, ngày 10/7/2018). 

  Cân bằng tâm l  trước rủi ro, tinh thần nhân ái trong làm nghề 

Trong làm nghề, không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”, 

càng mở rộng sản xuất, người Mậu Hòa càng phải đối mặt với những rủi ro, 

thách thức. Song các chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh ở đây luôn thể hiện 

sự bình tĩnh. Nhiều người gặp thất bại, đổ vỡ đã giải quyết bằng tấm lòng 

bao dung, nhân ái. Làm việc với đại lý tiêu thụ cách xa hàng vạn cây số, tất 

cả việc giao dịch của bà Duyên đều thực hiện qua mạng internet, khi có mặt 

hàng mới, ảnh sản phẩm gửi qua thư điện thử và tiền được chuyển khoản, 

song không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi.  

Cách đây vài năm, vợ chồng một chủ đại  ý người Việt ở Nga nhiều năm 

lấy hàng của tôi, nhưng rồi, ông chồng cá độ bóng đá bị thua, nên ông ta 

không thể có tiền trả cho tôi chuyến hàng cuối cùng mà ông nhận của tôi. Một 

chủ khác lấy hàng của gia đình tôi chưa  ịp thanh toán thì đột tử. Mỗi chuyến 

hàng cũng mất vài trăm triệu nhưng mình đành tự an ủi, mình được nhiều rồi, 

mất một vài chuyến cũng  hông ảnh hưởng lắm, người ta cũng rơi vào sa cơ  ỡ 

vận rồi mình cố tìm cách đòi cũng chẳng được. 

                     (Phỏng vấn bà Duyên, sinh năm 1965, ngày 6/7/2016). 

 

Rủi ro, thất thoát trong nghề là điều không tránh khỏi với nhiều cơ sở 

sản xuất ở Mậu Hòa, mức độ thiệt hại lớn hay nhỏ phụ thuộc nhiều vào khả 



125 

năng tính toán và “vận may” của mỗi ông, bà chủ ở đây. Với các đại lý trong 

nước, dù đã biết nhà nhau, hai bên từng đi lại nhưng chuyện mất tiền hàng 

cũng xảy ra không ít. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là cách ứng xử trước 

rủi ro của người làm nghề ở Mậu Hòa là sự bình tĩnh, cách cư xử khéo léo 

trong các mối quan hệ.  

Nhà tôi từng bị mất tiền hàng, lần ít là 10 triệu, nhiều nhất là 100 

triệu. Tiêu biểu  à đại lý ở Nghệ An nhập liên tiếp vài chuyến, sau đó họ làm 

ăn thua  ỗ, khất nợ đến nay đã hơn 5 năm chưa trả. Con trai tôi nhiều lần 

vào tận nhà để đòi nhưng họ bảo không có tiền trả, chả lẽ mình cứ ngồi đó 

ăn đợi nằm chờ, họ không trả thì biết làm thế nào. Có người bảo đi tố cáo 

với cơ quan công an, nhưng tôi nghĩ, người ta đã  hông có tiền trả thì có 

vào tù họ cũng chẳng có mà trả, mình không lấy được tiền lại còn mất thêm 

khoản án phí, cuối cùng đành cắn răng chịu đựng. 

                  (Phỏng vấn ông Long, sinh năm 1956, ngày 13/7/2017). 

Năm 1992 nhà tôi từng mất hàng chục triệu tiền miến với đ i lý ở Hải 

Dương, vì họ phá sản đến mức phải bán cả nhà cửa, đòi m i họ không trả đành 

thôi. Một đ i lý khác ở Bắc Giang cũng thế, lúc đầu họ trả tiền sòng phẳng, khi 

nhập vài chuyến l i chây ì, cứ khất lần khất lượt. Tôi gọi điện đòi m i không 

được, tự an ủi mình coi số tiền đó bị mất cắp, biết làm thế nào. 

                          (Phỏng vấn ông Khương, sinh năm 1968, ngày 4/7/2017). 

 

Khi thương hiệu miến Ánh Dương đang ở giai đoạn phát triển mạnh cũng 

là lúc cơ sở này liên tục bị các doanh nghiệp khác ăn cắp bản quyền về nhãn 

mác. Điển hình là một cơ sở ở xã Dương Liễu và một cơ sở ở xã Minh Khai đã 

nhái 95% hình ảnh trên bao bì của Công ty. Sau thời gian thu thập đủ chứng cứ, 

giám đốc công ty đã phản ánh lên cơ quan chức năng để giải quyết mà không 

khởi kiện hai cơ sở trên, do vậy, các cơ quan chức năng chỉ thu hồi toàn bộ sản 

phẩm nhái và yêu cầu họ đăng ký nhãn mác khác. 



126 

Đáng lẽ ra tội làm hàng giả này sẽ bị kiện và họ sẽ phải ngồi tù, ph t tiền 

nhưng mình nghĩ người cùng làng, cùng xã nên chỉ cho họ bài học đ  làm ăn 

minh b ch chứ không đ  họ lâm vào đường cùng.  

                    (Phỏng vấn ông Hân, sinh năm 1959, ngày 31/8/2018). 

Hành động kể trên cho thấy, hành vi ứng xử của người làm nghề ở Mậu 

Hòa còn “nặng tình”, cho dù người khác làm phương hại đến lợi ích nhưng họ 

cũng không vì thế mà đạp đổ tình nghĩa làng xóm. Nói cách khác, sự bao dung, 

lòng nhân ái vẫn được người làm nghề ở đây gìn giữ và phát huy trước bối cảnh 

nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ.  

Đối chiếu với đặc điểm văn hóa ứng xử truyền thống của người Việt mà 

các nhà nghiên cứu đi trước đã khẳng định, về cơ bản, người làm nghề chế biến 

nông sản ở Mậu Hòa đã mang trong mình tương đối đầy đủ, rõ nét các đặc điểm 

văn hóa ứng xử truyền thống của người Việt. Đương nhiên, trong mỗi tình huống 

nhất định, người làm nghề ở làng đã lựa chọn cung cách ứng xử phù hợp với 

từng mối quan hệ để đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất, kinh doanh. 

4.2. Những vấn đề đặt ra từ nghiên cứu văn hóa ứng xử của ngƣời 

làm nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa  

4.2.1. Hạn chế trong văn hóa ứng xử của người làm nghề ở làng 

Mậu Hòa  

4.2.1.1. H n chế trong văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 

Những năm qua, môi trường sống khu vực làm nghề chế biến nông sản ở 

nhiều nơi trong đó có cụm Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế đang trong tình 

trạng ô nhiễm nặng. Ông Đỗ Khắc Đông (cán bộ Huyện Hoài Đức người thôn 

Minh Hòa 2) cho biết, từ những năm 1960 khi cả làng làm củ đót, công nghệ làm 

bột dong thô sơ, củ dong sau khi thu hoạch về, rửa sạch đổ vào máy guồng, đưa 

vào máy sát. Sau quá trình lọc, bột dong được giữ lại còn bã thải ra ngoài. Xưa, 

hệ thống cống rãnh thoát nước còn đơn sơ, nước thải đổ thẳng ra đường, mùa 

mưa nước ứ đọng quanh làng, mùi chua bốc lên nồng nặc. Nang, đất, bã củ dong 

thải ra môi trường nhưng không có người thu gom nên ven làng thành bãi phế 
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thải lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Xưa, làng chưa có hệ thống xử lý chất thải, 

nước bẩn của hộ làm nghề xả ra đường làng, lâu ngày nước ngấm vào lòng đất, 

ảnh hưởng đến nguồn nước dùng trong sinh hoạt và sản xuất.  

Ngày nay, nước thải đã được xả qua hệ thống cống xi - phông và nhà máy 

xử lý nước thải được xây dựng nên phần nào hạn chế ô nhiễm nguồn đất và 

nước. Mặt khác, xuất phát từ mục tiêu xây dựng thương hiệu làng nghề, ý thức 

muốn khẳng định uy tín sản phẩm, những năm gần đây các cơ sở sản xuất ở Mậu 

Hòa đã không sử dụng chất tẩy trắng, không sử dụng chất bảo quản, không thuốc 

nhuộm màu nên hạn chế chất độc hại đổ ra môi trường. Do vậy, môi trường làng 

nghề ở Mậu Hòa hiện nay ô nhiễm không nặng nề so với trước kia cũng như so 

với các làng nghề thủ công khác trong và ngoài vùng đồng bằng sông Hồng. 

Tuy nhiện, vấn đề an toàn vệ sinh trong việc phơi bún, miến đang trở 

thành nỗi lo của người làm nghề. Tính đến năm 2017, hơn 50% hộ sản xuất ở 

Mậu Hòa vẫn phơi bún, miến trên đường đê, khiến cho sản phẩm nhiễm khói bụi 

của xe cộ. Vậy làm thế nào để có mặt bằng sân phơi lớn, độ cao của dàn phơi 

phải đạt yêu cầu đảm bảo vệ sinh đang trở thành vấn đề cấp bách đặt ra trong 

làng nghề. Hầu hết các hộ sản xuất ở Mậu Hòa cùng chung kiến nghị là mong 

được chính quyền xã hỗ trợ kinh phí để thuê mặt bằng xưởng sản xuất. Mức chi 

phí thuê xưởng có thể lên tới 15 - 20 triệu/năm, nhưng các cơ sở sản xuất được 

gom lại ở một khu vừa thuận tiện cho việc quản lý của địa phương, mặt khác 

tách xưởng xa nơi ở sẽ không làm ô nhiễm nguồn đất, nước, không khí, ảnh 

hưởng đến sức khỏe người làng. 

Ngoài ra, một số đất ruộng ở làng đã cho người Tây Tựu thuê để trồng 

hoa, việc phun thuốc trừ sâu cho hoa đã lan sang những mẻ miến phơi cạnh đó 

(ảnh 5, Phụ lục). Mặc dù hai bên đã có sự thống nhất về thời gian phun, khoảng 

cách an toàn với những ruộng phơi miến, bún, phở khô nhưng đây là vấn đề hệ 

trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn về chất lượng hàng chế biến nông sản 

của làng Mậu Hòa. 
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Mặc dù cho đến nay, môi trường làng nghề ở Minh Khai ít ô nhiễm hơn 

so với Dương Liễu, tuy nhiên, vấn đề hiện tại ở Mậu Hòa là việc gia tăng số 

người chết vì ung thư, độ tuổi mắc bệnh đang có chiều hướng trẻ hóa. Theo số 

liệu từ Trạm Y tế xã Minh Khai, từ đầu năm 2014 đến tháng 7 năm 2019, làng 

Mậu Hòa có 85 ca tử vong, trong đó 33 người mất vì ung thư, chiếm hơn 

38,8% trên tổng số người mất. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng trên, song 

một số cứ liệu cho rằng, hệ thống giếng khoan ở làng đã bị nhiễm asem từ 

những năm 1990 là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh này; bởi trước kia, 

làng Mậu Hòa chưa có hệ thống cống xi - phông nên nước thải chứa hóa chất 

như thuốc nhuộm, chất tẩy trắng, chất phụ gia đồng loạt của các hộ gia sản 

xuất đồng loạt đổ thẳng ra đường làng, ngấm dần vào lòng đất dẫn đến ô 

nhiễm nguồn nước. Số lượng người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng chứng 

minh cho tình trạng ô nhiễm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân 

từ tính tùy tiện trong sản xuất, ý thức kém trong việc bảo vệ môi trường đất, 

nước của một bộ phận người làm nghề trong nhiều năm về trước. 

4.2.1.2. Một số h n chế trong văn hóa ứng xử với cộng đồng 

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm  

Đứng trước vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn xã hội suốt 

thời gian qua, người tiêu dùng luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm miến 

dong, bún, phở khô bày bán trên thị trường. Phần lớn các cơ sở sản xuất lớn, 

doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn ý thức việc sản xuất hàng chất lượng cao, đảm 

bảo vệ sinh an toàn. Tuy nhiên, một số hộ sản xuất nhỏ lẻ, tính chất làm ăn manh 

mún, ý thức trách nhiệm kém đã để sản phẩm bị nhiễm bẩn. Hiện nay, miến, 

bún, phở khô của các hộ sản xuất ở Mậu Hòa được phơi tại nhiều địa điểm khác 

nhau. Một số hộ thuê sân bóng đá ở Đan Phượng, thị trấn Trạm Trôi; số khác 

dùng đất nông nghiệp làm dàn phơi, một vài gia đình dựng dàn phơi inox tại sân 

nhà (ảnh 4, Phụ lục). Một số công ty đầu tư hệ thống công nghệ sấy khô khép kín 

tại xưởng, việc sử dụng công nghệ hiện đại đã đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn 
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thực phẩm, mặt khác người làm chủ động trong các công đoạn mà không bị phụ 

thuộc vào thời tiết, do vậy lượng hàng tiêu thụ luôn cung ứng đủ cho khách 

hàng. Tuy nhiên, hạn chế của hệ thống sấy nhân tạo là sản phẩm khô, cứng, 

không có độ mềm, dai tự nhiên và hương vị không ngon như dùng ánh sáng mặt 

trời. Mặt khác, giá thành sản phẩm từ công nghệ này cao hơn so với dùng năng 

lượng thiên nhiên. 

Một chủ sản xuất ở Mậu Hòa (xin dấu tên) cho biết, trước kia do khách 

hàng thích dùng miến màu vàng nên các cơ sở sử dụng bột màu cho miến. Hộp 

phẩm màu có nguồn gốc từ Trung Quốc và mặt sau có in chữ Việt, bán với giá 

250.000 đồng/500g, bán lẻ 70.000 đồng/lạng. Mỗi hộp màu có thể nhuộm hàng 

tấn miến, miến màu vàng thường hấp dẫn khách và giá bán cao hơn khi chưa 

nhuộm. Đây là phẩm màu công nghiệp dùng để sơn, chất cấm sử dụng trong thực 

phẩm vì thế ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay, hầu hết các cơ 

sở ở Mậu Hòa không dùng loại bột màu này vì gây độc hại cho người tiêu dùng. 

Mặt khác, sản phẩm xuất ra thị trường đều có mã vạch, đặc biệt với hàng xuất 

sang thị trường nước ngoài hoặc lưu thông tại chuỗi siêu thị, cửa hàng sạch trong 

nước, việc kiểm định độ an toàn càng khắt khe hơn (ảnh 18, Phụ lục). 

Hiện nay, có hai loại chất phụ gia dùng cho thực phẩm được các cơ sở lựa 

chọn đưa vào sản xuất là chất STD M1 và Anti - pro 01. Chất STD M1 có tác 

dụng tăng độ dẻo, dai, giòn của miến; giảm tối đa hiện tượng gãy của miến, bún, 

phở; giữ màu tươi trong; hạn chế phát triển của vi sinh vật, giữ cho màu sắc, mùi 

vị của sản phẩm tươi ngon; giữ nước, chất khoáng, tăng trọng lượng của sản 

phẩm từ 7 - 10%, được dùng 5 - 10g với 1kg bột nguyên liệu. Chất Anti - pro 01 

bảo quản sản phẩm không bị chua, tăng độ trắng cho sản phẩm; ức chế phát triển 

các vi khuẩn, nấm mốc gây hư sản phẩm; kéo dài thời gian bảo quản, giữ màu 

sắc ổn định, liều dùng cho phép từ 1 - 2g cho 1kg bột nguyên liệu [160]. Hai loại 

chất phụ gia này đều có xuất xứ từ Mỹ, được cấp phép sử dụng cho thực phẩm, 

song liều lượng phải đảm bảo đúng yêu cầu, nếu tỷ lệ chất phụ gia gấp nhiều lần 
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cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, đối với các mặt 

hàng thực phẩm sử dụng hàng ngày như miến, bún, phở khô đòi hỏi người làm 

nghề ở Mậu Hòa luôn ý thức trách nhiệm, đạo đức kinh doanh hay chữ Tâm đối 

với cộng đồng xã hội. Làm được điều này, các doanh nghiệp của ông Hân, ông 

Phương, ông Kiên, bà Duyên đã chiếm được lòng tin của khách hàng, xây dựng 

thương hiệu trên thị trường. Đây cũng là chiến lược kinh doanh bền vững mà 

người sản xuất hàng chế biến nông sản ở Mậu Hòa đang hướng đến và nhân rộng 

mô hình ra toàn xã.  

Về chất lượng sản phẩm, những năm 1960, khi cuộc sống còn khó 

khăn, thu nhập chỉ trông chờ vào đồng ruộng nên việc chi tiêu hạn chế, người 

dân chỉ tính làm sao được “ăn cho no”. Trước bối cảnh đó, người làm miến 

phải nhập nguyên liệu rẻ, bán giá thấp, vì vậy hàng miến pha đã xuất hiện (cứ 

10 lá bánh bột dong trộn lẫn 2 lá bánh bột sắn). Hàng miến pha sau 1 - 2 tháng 

sẽ tự gãy, nấu lên sợi nát, trong khi miến làm từ bột dong bảo quản hàng năm 

không gãy, nấu lên ăn dai, mềm, trong suốt.  

Tâm l  đố kỵ, sản xuất nh  lẻ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm  

 

Tâm lý đố kỵ, ghen ghét với người bằng mình hoặc hơn mình, “trâu buộc 

ghét trâu ăn” là điểm cố hữu của người tiểu nông. Trước đây, nhiều người làm 

nghề ở Mậu Hòa cũng ảnh hưởng của tâm lý trên, nên có những hành vi nhằm 

“kìm hãm” sự phát triển của những người cùng làm nghề, nhất là người đang có 

lợi thế làm ăn, cạnh tranh với sản phẩm, khách hàng của mình. Những hành vi 

trên thể hiện ở việc vô tình hay hữu ý đưa ra những thông tin không tốt về sản 

phẩm, tính cách của “đối thủ”, ngầm báo đội thị trường đến phạt cơ sở của người 

trong xóm có một vài khuyết điểm nào đó khi làm hàng... Hiện nay, những “vấn 

nạn” trên cơ bản đã được chính quyền và hội nghề chấn chỉnh. Mặt khác, nhận 

thức của người sản xuất được nâng cao, họ cạnh tranh nhau bằng thương hiệu, 

bằng chất lượng sản phẩm, không bằng tiểu xảo hẹp hòi.  
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Có thể nói, ở nước ta hiện nay, do đặc thù về lịch sử, xã hội nên kinh tế 

chủ đạo ở nhiều vùng nông thôn vẫn là nông nghiệp, số làng thủ công chuyên 

nghiệp rất ít. Làng nghề Mậu Hòa về kinh tế, tuy có phát triển hơn song vẫn 

chưa đủ sức phá vỡ kết cấu kinh tế - xã hội truyền thống, chưa có tính bứt phát 

mạnh mẽ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quy mô sản xuất ở làng 

hầu hết là các hộ gia đình, rất ít doanh nghiệp vừa và nhỏ (4 công ty). Mặc dù 

đời sống người dân nâng cao hơn trước nhưng ở Mậu Hòa chưa xuất hiện cá 

nhân nổi trội về kinh tế và uy tín ở phạm vi liên vùng.  

Phát triển kinh tế và bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống là hai mặt 

của một vấn đề, chúng tác động lẫn nhau, là thước đo để đánh giá sự phát triển 

bền vững trong môi trường sống của một cộng đồng. Thực tế cho thấy, khi kinh 

tế thị trường có những bước phát triển, thu nhập, mức sống được nâng cao, đời 

sống vật chất sung túc cũng là lúc con người phải đối mặt với sự mai một, 

xuống cấp các chuẩn mực đạo đức, quan hệ giữa con người ngày càng thờ ơ, 

lãnh đạm, thậm chí vô tình, vô cảm. Trong ứng xử với các mối quan hệ xã hội, 

do đặc thù làm nghề thủ công, người Mậu Hòa thường xuyên tiếp xúc với nhiều 

đối tượng khách hàng, mạng lưới xã hội vì thế cũng gia tăng. Tuy nhiên quá 

trình tiếp xúc diễn ra thường xuyên, lâu dài khiến cho tâm lý, tính cách của 

người dân nơi đây bị ảnh hưởng, nhất là quan niệm về lợi nhuận kinh tế, lợi ích 

cá nhân, cạnh tranh bằng tiểu xảo, ảnh hưởng đến quan hệ làng xóm. Công việc 

làm nghề bận rộn suốt ngày khiến một số người trẻ ít thời gian quan tâm đến 

tâm tư, tình cảm, không còn cảnh mời nhau bát nước chè, cho nhau bát canh, 

mời nhau ăn bữa cơm thường như trước. Ngay cả công việc lớn như tang ma, 

cưới xin của người trong làng không thật sự thân thiết, họ chỉ cử đại diện đến 

chia sẻ, không còn cảnh cả nhà đến giúp, đến ăn cỗ như trước kia vì còn phải 

dành nhân lực, thời gian cho sản xuất. Xưa, hội làng, hội chùa, giỗ họ không 

chỉ là niềm vui, sự háo hức, trách nhiệm đóng góp của mỗi cá nhân, nay nhiều 

gia đình chỉ tích cực đóng góp bằng tiền, hiện vật, một bộ phận thanh niên 
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không dành nhiều thời gian để tham dự. Đây cũng là tình trạng phổ biến diễn ra 

ở các làng quê hiện nay. 

4.2.1.3. Một số h n chế trong văn hóa ứng xử với bản thân 

H n chế về năng lực quản lý 

Hạn chế về năng lực quản lý của một số cơ sở sản xuất ở làng Mậu Hòa là 

một thực tế diễn ra trong thời gian dài, từ đó dẫn đến việc một vài doanh nghiệp 

bị phá sản. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là đội ngũ chủ cơ sở ít được 

đào tạo bài bản qua trường lớp, chủ yếu làm theo kinh nghiệm gia truyền hoặc 

học “mót” ở một số người thành công đi trước nhưng tính tình không cẩn thận. 

Điển hình cho trường hợp này là anh Xuân con trai bà Sang, người Mậu Hòa. 

Những năm 1996, bà Sang được xem là người làm miến giàu nhất làng, có thời 

điểm “vàng đong ca” (theo lời  của nhiều người trong làng), do việc kinh doanh 

diễn ra thuận lợi. Khi thấy sức khỏe yếu, bà truyền lại cơ ngơi cho con trai (anh 

Xuân), nhưng cách truyền không tỉ mỉ. Anh Xuân tiếp nhận đã không sát sao với 

các công đoạn trong sản xuất, không kiểm soát nguyên liệu đầu vào, sản phẩm 

bán ra kém chất lượng. Các đại lý thu mua không “phản hồi” ngay, mà dồn 5 - 7 

tháng sau mới trả về, nhưng lại không trả tiền, số hàng trả về không bán được, 

dẫn đến “sập tiệm”. Vài năm sau, anh Xuân lại chuyển sang làm đậu xanh bóc 

vỏ, nhưng không thay đổi cung cách quản lý, tiếp tục để hàng không đảm bảo 

chất lượng, mất uy tín, cuối cùng bị phá sản. 

Ông Đỗ Khắc Đông, cán bộ huyện Hoài Đức (người làng Mậu Hòa) cũng 

cho biết, một số cơ sở làm nghề ở Mậu Hòa không thành công trong kinh doanh 

chủ yếu do hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ mang sản phẩm bán cho đại lý bằng 

giá hoặc rẻ hơn giá mua ở địa phương, lâu dần thâm hụt vốn nên thua lỗ. Thứ 

hai, họ bán hàng nhưng để đại lý nợ tiền, sau không thu được dẫn đến thất bại. 

Qua những câu chuyện trên cho thấy, nghề và kinh tế làng nghề tồn tại và phát 

triển phụ thuộc không chỉ vào điều kiện tự nhiên của làng (vị trí địa lý, giao 

thông...), vào thể chế kinh tế - xã hội mà còn dựa vào sự ứng biến nhanh nhạy, 
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tính toán kỹ lưỡng nhất là uy tín của người làng nghề. Để đứng vững trên thương 

trường, bên cạnh việc đầu tư công nghệ, người Mậu Hòa phải biết giữ chữ tín, 

đạo đức của người làm hàng thực phẩm, khi xây dựng được thương hiệu sản 

phẩm thì người dân mới sống được với nghề.  

Tranh thủ vị trí công tác đ  mang l i lợi ích cá nhân 

Bên cạnh những người làm nghề thành công bằng chính năng lực và uy 

tín, ở Mậu Hòa vẫn có những người “phất” lên từ việc tranh thủ vị trí công tác, 

tìm cách vun vén lợi ích cho gia đình. Đây cũng là một biểu hiện mặt trái ứng xử 

trong làm nghề của một bộ phận người Mậu Hòa trước đây. Chẳng hạn, sự thành 

công của bà Duyên một phần là nhờ vị trí công tác của chồng. Ông bà được Bí 

thư Đảng ủy xã cho hưởng việc chuyển giao công nghệ bóc vỏ đỗ xanh đầu tiên 

ở làng trong một dự án phát triển kinh tế của xã cách đây hơn 20 năm. Gia đình 

bà cam kết sẽ phổ biến công nghệ cho bà con toàn xã sau khi thành thạo công 

nghệ. Tuy nhiên, sau khi thành công, bà lại không truyền nghề cho bà con trong 

làng, chỉ truyền lại cho người cháu ruột và chuyển sang làm dịch vụ chuyển giao, 

lắp đặt dàn máy bóc vỏ đỗ xanh cho các cơ sở làm nghề ở nhiều tỉnh khác với lợi 

nhuận cao. Vài năm sau, thợ cơ khí trong làng đã mày mò tìm ra nguyên lý vận 

hành và sáng chế dây truyền hoạt động, từ đó công nghệ mới được phổ biến ra 

toàn xã. Bên cạnh việc tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, bà Duyên còn được 

“vay vốn” không lãi suất lấy từ “tiền đất dãn dân” của xã, trong khi các cơ sở sản 

xuất và kinh doanh khác chủ yếu huy động nguồn vốn bằng thế chấp sổ đỏ với 

số lượng hạn chế, lãi suất cao. 

4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

 Những hạn chế trên đây xuất phát từ nội thân của văn hóa truyền thống 

làng xã và những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã và đang tác động đến 

các giá trị văn hóa truyền thống.  

 Các công trình nghiên cứu đã chỉ rõ, giá trị truyền thống của dân tộc 

(cộng đồng) là cơ sở, nền tảng, phương thức điều chỉnh hành vi ứng xử giữa các 
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thành viên trong xã hội (làng xã). Truyền thống trọng tình nghĩa, đạo lý, đoàn 

kết, nhân ái là một trong những điều kiện để tập hợp, cố kết mọi người trong 

cộng đồng. Chúng tồn tại thông qua cá nhân, chi phối suy nghĩ và hành vi của 

con người nhưng lại mang những đặc điểm xã hội, được con người tiếp nhận một 

cách tự nhiên. Tuy nhiên, khi kinh tế thị trường phát triển mạnh, một số giá trị 

truyền thống có xu hướng bị mai một, thậm chí bị va đập, méo mó dưới tác động 

từ tính vị kỷ, cá nhân, tuyệt đối hóa lợi ích vật chất [50, tr. 217].  

Dưới đây, Luận án xem xét cụ thể những hạn chế trong văn hóa ứng xử 

khi làm nghề của người làng Mậu Hòa từ hai yêu tố trên. 

Trước hết, về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phảm, khái 

niệm này hoàn toàn mới với cư dân nông thôn, bởi xưa nay, người nông dân  chỉ 

quen với khái niệm “sạch” hay “sạch sẽ” mà mức độ của nó tùy thuộc cảm nhận 

của từng người và phạm vi ảnh hưởng của nó chỉ trong phạm vi gia đình là 

chính, vì đồ ăn thức uống chỉ phục vụ đời sống gia đình; nếu rộng hơn thì có thể 

ra ngoài dòng họ, xóm giềng, khi có giỗ chạp, cưới xin. Cho nên, “sự sạch sẽ” 

trong làm đồ ăn của người nông dân xưa nay hoàn toàn chỉ là tương đối, theo 

cảm nhận của từng người, không có quy chuẩn chung. 

Bước vào nền kinh tế thị trường, người thợ thủ công dù là chuyên nghiệp 

hay bán chuyên nghiệp thì cũng đều có xuất phát điểm là nông dân phải dần làm 

quen với những khái niệm mới, do Nhà nước quy định, liên quan đến các hoạt 

động sản xuất của mình, đến các sản phẩm do mình làm ra, như Vệ sinh an toàn 

thực phẩm, Sở hữu công nghiệp, Đăng k  bản quyền… Tuy nhiên, nền sản xuất 

nông nghiệp ruộng nước theo mùa vụ đã tạo cho người Việt một số thói quen, 

không còn phù hợp với nền sản xuất ngày nay, nếu không muốn nói là thói quen 

xấu. Đó là tính tùy tiện, thường hay giải quyết tình thế, chỉ nhằm lợi ích trước 

mắt của mình mà không tính đến lợi ích lâu dài và lợi ích của người khác, của 

cộng đồng... Đây là nguyên nhân sâu xa của việc người làm nghề chế biến nông 

sản có thể không cố ý tạo ra sản phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
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phẩm, song do mang những thói quen trên đây, nhất là thói quen tùy tiện mà đã 

“làm tắt” hoặc bỏ qua một hai khâu kỹ thuật, đầu tư thiếu một phần nguyên vật 

liệu nào đó, dẫn đến tạo ra sản phẩm bị lỗi, không đạt yêu cầu quy định. Trong 

khi đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động đến nhân cách, văn hóa và 

đạo đức ứng xử trong toàn xã hội. Để tồn tại, phát triển trong điều kiện kinh tế 

thị trường, con người đều phải toan tính. Trong quan niệm của nhiều người, mục 

tiêu cơ bản tạo nên lẽ sống là kiếm tiền bằng mọi cách. Điều này dẫn đến thay 

đổi các giá trị căn bản của cuộc sống, coi trọng đồng tiền hơn nhân cách, danh 

dự. Đồng tiền từ phương tiện đã trở thành mục đích đối với không ít người. Nó 

làm tha hóa con người, lấn lướt cái tích cực, cái tốt đẹp, làm tăng dần cái xấu, cái 

hại đến cộng đồng, làm chậm lại quá trình phát triển xã hội [50, tr. 216]. Trước 

đây, vì lợi nhuận, một số cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa đã nhuộm phẩm màu vàng 

vào miến, sử dụng chất cấm làm cho miến thêm dai, bảo quản lâu hơn hoặc trộn 

bột sắn và bột dong riềng nhằm thu lợi nhuận cao hơn. 

Một trong những đặc tính cố hữu trong tính cách của người nông dân Việt 

là sự nể nang. Đặc tính này đã có những ảnh hưởng tiêu cực trong việc quản lý, 

giám sát chất lượng sản phẩm ở làng nghề. Chẳng hạn, một bộ phận người thực 

thi trách nhiệm quản lý như đội thị trường, khi kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm, mức độ ô nhiễm của làng nghề còn nể nang người nhà, người làng, thậm 

chí nhận hối lộ dẫn đến kiểm tra hời hợt, thiếu trách nhiệm, sai phạm của người 

dân không bị xử lý hoặc xử lý không đến nơi đến chốn dẫn đến tâm lý nhờn luật, 

coi thường luật pháp. Có thể nhận thấy những hệ quả không tuân thủ quy định 

nhà nước của người tham gia sản xuất, kinh doanh, người quản lý, kiểm tra công 

tác vệ sinh an toàn mặt hàng thực phẩm dẫn đến số lượng người mắc các bệnh 

ung thư ở Mậu Hòa nói riêng, cả nước nói chung ngày càng nhiều và có xu 

hướng trẻ hóa. 

Một nguyên nhân khác của tình trạng không bảo đảm vệ sinh, an toàn 

thực phẩm cho sản phẩm chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa là sự yếu kém 
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trong lĩnh vực tuyên truyền về các quy định pháp luật đối với người làm nghề 

và cùng với đó là việc xử phạt không nghiêm đối với người làm hàng nhái, 

hàng kém chất lượng, ảnh hưởng uy tín của làng nghề. Các đoàn thể chính trị 

chưa có hình thức tôn vinh kịp thời những cơ sở sản xuất hàng chất lượng, các 

cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng thương hiệu làng nghề. Về bản chất, văn 

hóa ứng xử của cá nhân trước hết bắt nguồn từ nhân cách của người đó, nhân 

cách được phát triển theo tiến trình sống của con người, là kết quả của quá 

trình giáo dục. Kiến thức và kinh nghiệm là phương tiện để con người đạt đến 

nhân cách đó. Tuy nhiên, trên thực tế, một số người có kiến thức phong phú 

nhưng nhân cách kém, ứng xử thiếu lịch sự, cũng có trường hợp kiến thức hạn 

chế nhưng nhân cách cao, trọng nghĩa tình, đạo lý [50, tr. 216]. 

Về Tâm l  đố kỵ, sản xuất nh  lẻ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.  

Đố kỵ (không muốn người khác bằng mình và hơn mình; khi thấy có 

người bằng, hơn mình thì ghen ghét) là một trong những hạn chế, có thể coi 

là tính xấu của con người, thuộc mọi thành phần kinh tế - xã hội ở trong các 

xã hội có giai cấp. Tuy nhiên, với người Việt, tính đố kỵ là h n chế căn bản 

nhất, tính xấu lớn nhất vì là đố kỵ ti u nông, được nảy sinh trên cơ sở kinh 

tế thấp kém, dựa trên nền tư hữu nhỏ, manh mún và phân tán, trong lòng một 

xã hội làng xã luôn tồn tại mâu thuẫn ngầm giữa các phe phái, lại chịu tác 

động của một cơ chế xã hội mang tính “đẳng cấp” do nhà nước phong kiến 

áp đặt. Tính chất “cá mè một lứa”, “cá đối bằng đầu” giữa những con người 

sản xuất nhỏ, sở hữu nhỏ, giữa các phe phái ngầm làm cho người Việt 

“không chịu nhau”, đối xử với nhau theo phương cách “Bằng mặt nhưng 

không bằng lòng”, bề ngoài thì xởi lởi, vui vẻ với nhau, nhưng bên trong thì 

tìm cách để làm giảm uy tín và sự đi lên của “đối thủ”. Điểm khác biệt lớn 

nhất của đố kỵ tiểu nông so với đố kỵ đại công nghiệp hay đại thương 

nghiệp là cách giải quyết sự chênh lệch, hơn kém nhau, hay phương cách 

vượt lên “đối thủ”. Nếu cư dân đại công nghiệp, hay đại thương nghiệp 
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“đánh sập” đối thủ bằng các quy luật cạnh tranh (tìm mọi biện pháp nâng 

cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm so với đối thủ) thì người 

sản xuất tiểu nông lại giải quyết sự đố kỵ bằng các biện pháp nói xấu, cố 

tình phủ nhận năng lực của người khác, nhiều khi bằng những hành vi phi 

đạo đức, vi phạm pháp luật [29, tr. 308 - 309].  

Người làm nghề chế biến nông sản vốn là người nông dân nên không 

tránh khỏi những ảnh hưởng của tính đố kỵ tiểu nông. Tính xấu này vốn đã bộc 

lộ khi có sản xuất thuần nông. Đến khi chuyển sang nền kinh tế nhiều thành 

phần, theo cơ chế thị trường, áp lực có nhiều sản phẩm có giá trị, bán được nhiều 

hàng và trên hết là áp lực làm giàu trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt gay gắt 

đã khiến cho không ít người đem thói quen tùy tiện, thường hay giải quyết tình 

thế, chỉ nhằm lợi ích trước mắt vốn có để ứng xử trong làm hàng, với người cùng 

sản xuất, với những biểu hiện như đã nêu ở trên,  

Về H n chế về năng lực quản lý, hạn chế này có căn nguyên từ nền sản 

xuất nhỏ của kinh tế làng xã. Mỗi gia đình nông dân là một đơn vị sản xuất tự 

chủ, theo lối tự cấp, tự túc với mục đích ổn định, tránh xáo động. Các gia đình 

làm nghề thủ công cũng mang những đặc điểm trên đây, nên sản xuất của mỗi 

gia đình được duy trì trên cơ sở tư duy kinh nghiệm, trao truyền từ đời bố 

sang đời con là chủ đạo, không qua trường lớp. Tư duy này dễ làm người sản 

xuất bảo thủ, trì trệ, thiếu nhạy bén.  

Bước vào nền kinh tế thị trường với đặc trưng là cạnh tranh quyết liệt, đòi 

hỏi người sản xuất phải tỉnh táo, nhạy bén, quyết đoán, phải học hỏi qua trường 

lớp, nhất là các trường lớp về nền kinh tế thị trường, về quản lý sản xuất; đồng 

thời vẫn cần thiết phải kết hợp với kinh nghiệm mới trụ vững. Tuy nhiên, tuyệt 

đại đa số người làm nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa, cả những chủ doanh 

nghiệp có danh tiếng đều là những người không qua trường lớp đào tạo, mà “tự 

đào tạo” là chính, hay trưởng thành từ “trường đời” không phải từ trường nghề. 

Người nào chịu khó học hỏi bằng các hình thức, chịu khó đúc rút được nhiều 
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kinh nghiệm sẽ hạn chế được những rủi ro để vươn lên. Ngược lại, người nào 

không chịu học hỏi, làm ăn theo kiểu “bốc đồng”, theo phong trào, “thấy người 

làm, mình cũng làm”, hời hợt trong công việc sẽ phải trả giá.   

Về Tranh thủ vị trí công tác đ  mang l i lợi ích cá nhân có nguyên nhân 

từ việc hám lợi, luôn tranh thủ bất cứ điều kiện nào để mưu lợi của người nông 

dân. Phần lớn người làm nghề ở Mậu Hòa đều xuất thân từ nông dân nên vẫn tồn 

tại tư duy “một người làm quan cả họ được nhờ”. Khi biết trong gia đình, dòng 

họ có người “làm quan” từ cấp xã, huyện, tỉnh đến Trung ương, họ sẽ “chăm sóc 

chu đáo” mối quan hệ ấy để xin cho con, em, cháu của mình một công việc tại 

một cơ quan Nhà nước với mức thu nhập ổn định, lại có khả năng tiến xa cho dù 

trình độ học vấn chỉ có hạn. 

Trong nền kinh tế thị trường, người làm nghề ở Mậu Hòa đã sớm biết 

huy động mối quan hệ này nhằm phục vụ cho các khâu trong nghề. Chẳng hạn, 

có người lợi dụng mối quan hệ của người quen làm lãnh đạo một cơ quan Nhà 

nước để có chính sách ưu đãi khi cần huy động vốn, thậm chí “vay tiền công” 

không lãi suất để làm ăn. Một số người khác, tận dụng mối quan hệ rộng lớn và 

sự uy tín của “người làm quan” để kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài 

địa phương để sở hữu được nguồn tiêu thụ sản phẩm ổn định, giàu tiềm năng… 

Bên cạnh đó, bản thân một số “người làm quan” luôn biết tranh thủ vị trí công 

tác của mình để mang lợi ích vật chất, tài chính cho gia đình, dòng họ mà bất 

chấp dư luận. 

Qua việc nhận diện những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những 

hạn chế trong văn hóa ứng xử của người làm nghề nêu trên cho thấy, để phát huy 

được mặt tích cực, điều chỉnh những mặt tiêu cực trong ứng xử, các nhà quản lý 

văn hóa, các cấp chính quyền cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cộng đồng 

làng. Bộ quy tắc cần chỉ rõ những điều nên và không nên làm trong mối quan hệ 

với môi trường tự nhiên, với cộng đồng, với chính mình của mọi tầng lớp cư dân 

địa phương. Bộ quy tắc ứng xử đó đúc kết những giá trị, chuẩn mực, định hướng 
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con người thực hiện những lời nói hay, hành vi đẹp trong cuộc sống, trong sản 

xuất, kinh doanh. Đây là những yếu tố nền tảng để làng nghề chế biến nông sản 

Mậu Hòa phát triển bền vững trước bối cảnh chuyển đổi hiện nay.  

4.2.3. Vai trò văn hóa ứng xử của người làm nghề trong đời sống xã hội 

ở làng Mậu Hòa 

4.2.3.1. Văn hóa ứng xử t o nên bầu không khí làng xã thân thiện, cởi mở, 

con người dễ thích nghi với nhịp sống công nghiệp 

Điểm nổi bật trong văn hóa ứng xử giữa con người với nhau ở làng Mậu 

Hòa là sự kế thừa và phát huy tính cố kết cộng đồng chặt chẽ của người Việt 

trong truyền thống. Sống trong làng xã, dù điều kiện kinh tế có khá giả hơn so 

với trước kia nhưng con người ở làng nghề luôn có mối dây liên kết, ràng buộc 

và nương tựa vào nhau bởi “tình làng nghĩa xóm”. Tinh thần “tương thân tương 

ái” không chỉ biểu hiện khi tạo công ăn việc làm cho hàng xóm láng giềng mà 

còn thể hiện ở việc giúp đỡ nhau trong sinh hoạt đời thường hay sự kiện lớn 

như cưới xin, tang ma của mỗi gia đình. Các cá nhân không chỉ chia sẻ, giúp đỡ 

nhau mà còn quan tâm và đóng góp xây dựng làng xã bằng hiện vật, tiền công 

đức hoặc bằng công lao động như làm thủy lợi, tu bổ các công trình công cộng, 

biện lễ và phục vụ thờ cúng thành hoàng… Người làm nghề nói riêng, người 

dân Mậu Hòa nói chung luôn ý thức việc tuân thủ các quy định chung của làng, 

hoàn thành các nghĩa vụ với làng xóm là điều quan trọng để tạo nên bầu không 

khí làng xã thân thiện, cởi mở. Mặc dù làng Mậu Hòa ở sát trung tâm Thủ đô, 

nơi có tốc độ phát triển mạnh mẽ về kinh tế và lối sống công nghiệp, nhưng 

người làng nhìn chung vẫn giữ được tính “thôn quê” của mình; ví như rất nhiều 

đám cưới với vài trăm mâm cỗ nhưng không đặt cỗ, mà đều do người làng nấu 

nướng, mọi người tham gia giúp đỡ mà không chút nề hà, tính toán. Ngày hội 

làng 27 tháng Năm hàng năm, dù bận rộn với nhiều đơn hàng, người làm nghề 

vẫn gác lại công việc để tham gia hội giã bánh dày từ đêm hôm trước và nấu cỗ 

vào ngày chính hội. Họ coi đó là niềm vui, niềm vinh dự, cũng là dịp để được 
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tụ họp, cùng nhau chia sẻ chuyện vui, buồn trong cuộc sống, cùng tháo gỡ 

những khó khăn trong nghề.  

Với phong cách sống cởi mở, dễ thích nghi, người Mậu Hòa sớm hình 

thành nhịp sống và lối sống công nghiệp. Khi còn làm nghề nông, nhịp điệu sống 

mang nặng tính mùa vụ. Khi nghề chế biến nông sản chiếm ưu thế, người Mậu 

Hòa đã từng bước hình thành tác phong công nghiệp, giờ giấc làm việc từng 

bước được điều chỉnh chính xác, tính toán tiết kiệm thời gian vì công việc của họ 

bị phụ thuộc vào các quy định của cơ sở sản xuất (nhà máy, xí nghiệp hay phân 

xưởng). Mỗi người là một mắt xích trong dây chuyền sản xuất, có quan hệ chặt 

chẽ với công việc của người khác… nên buộc phải theo một quy trình nghiêm 

ngặt. Một người đi làm muộn, làm với tốc độ chậm sẽ ảnh hưởng tới phần việc 

của người khác, bộ phận này làm chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của 

bộ phận sau. Do vậy, tác phong khẩn trương và chính xác giờ giấc là đặc điểm 

nổi bật của lối sống của cư dân công nghiệp. Thông thường, các cơ sở sản xuất ở 

Mậu Hòa qui định cụ thể về thời gian làm việc, vào mùa đông, buổi sáng làm 

việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ; mùa hè, sáng làm 

việc sớm hơn nửa tiếng, buổi chiều muộn hơn nửa tiếng. Thời gian cao điểm, 

công nhân còn làm tăng ca. Công nhân buộc phải đi làm đúng giờ để không bị 

nhắc nhở, ghi tên, trừ lương, trừ thưởng; đảm bảo số lượng và chất lượng sản 

phẩm để có nguồn thu. Điều này, đã góp phần tạo nên tác phong công nghiệp 

cho cư dân sinh sống tại làng. 

Đến làng Mậu Hòa, bằng trực giác, người ta cũng có thể cảm nhận 

được một bầu không khí làm việc sôi động bao trùm. Không khí làm việc tại 

các hộ kinh doanh cá thể cũng nhộn nhịp không kém các công ty, từ trong nhà 

ra đường, từ tinh mơ cho đến tối mịt. Những ngày giáp Tết, công việc sản 

xuất trở nên tấp nập, khẩn trương đòi hỏi tập trung nhiều lao động, nhiều thời 

gian, hầu hết các hộ sản xuất phải thức khuya, dậy sớm… Ở làng ít thấy cảnh 

người ngồi chơi, đàn đúm. Ai cũng có trách nhiệm đóng góp công sức của 
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mình vào sản xuất, vào sự ấm no của bản thân và gia đình mình. Từ đàn ông 

cho đến đàn bà, từ người già cho đến trẻ em, ai cũng có công việc. Những 

người đàn ông khỏe mạnh thì gánh vác những công việc nặng nhọc nhất: 

tráng, phơi miến, bốc vác hàng lên xe tải, công - ten - nơ. Các bà, các chị đảm 

nhiệm những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo như đùn bún, cân miến, xếp 

vào bao tải. Trẻ con cũng phải đóng gói. Không khí rộn rã lao động của làng 

xã đã được tạo nên từ một nét tính cách chung, nổi bật của người Mậu Hòa đó 

là cần cù lao động. 

Tuy nhiên, do các chủ cơ sở và phần đông công nhân là người cùng xóm 

làng, cùng dòng họ, nên việc công nhân xin nghỉ sớm, đến muộn vẫn diễn ra, các 

chủ doanh nghiệp dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận. Tình cảm xóm làng, 

họ hàng của xã hội nông nghiệp nhiều khi vẫn “át” những nguyên tắc lẽ ra phải 

được tuân thủ nghiêm ngặt của cuộc sống công nghiệp hiện đại. 

4.2.3.2. Văn hóa ứng xử có vai trò điều tiết hành vi, khích lệ con người 

tích cực làm điều hay, điều tốt t o nên tính nhân văn trong quan hệ giữa con 

người với con người  

Chuẩn mực xã hội, văn hóa ứng xử truyền thống có vai trò quan trọng 

nhất định trong việc điều chỉnh cách ứng xử với đồng tiền, phương thức làm 

giàu, cách thức tận thu lợi nhuận cao nhất trong sản xuất, kinh doanh. Việc hình 

thành lối ứng xử hài hòa và định hướng vào các chuẩn mực xã hội đúng sẽ tạo 

được môi trường lành mạnh, đủ làm đối trọng và “phản quang” lại sự lạnh lùng, 

vị kỷ của đồng tiền cùng thói hám giàu phi đạo đức, đồng thời hạn chế được xu 

hướng thương mại hóa, tiền tệ hóa đời sống con người và cộng đồng làng xã 

trong nền kinh tế thị trường. 

Thông qua đạo đức, chuẩn mực xã hội, văn hóa ứng xử mới có thể điều 

tiết được các quy tắc giao tiếp văn hóa trong sinh hoạt thường ngày, nhằm 

thỏa mãn các nhu cầu ăn, ở, học tập, nghỉ ngơi, giải trí, giao tiếp xã hội, sinh 

hoạt gia đình, lao động sản xuất… Nhờ đó, văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực 
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hoạt động sáng tạo, sinh hoạt của con người, nhằm hình thành phong cách 

công nghiệp trong kinh doanh. Đạo đức, chuẩn mực xã hội, văn hóa ứng xử 

theo phong cách công nghiệp đóng vai trò nền tảng trong việc định hướng, 

định hình các chuẩn mực chính trị, tư tưởng để chủ động khắc phục lối ứng 

xử tiểu nông, được thể hiện trong hoạt động nghề như tính tùy tiện, chộp giật, 

không tôn trọng pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, ứng xử nơi công cộng 

[119, tr. 354 - 355]. 

Tính thương mại hóa của nền kinh tế đã phần nào ảnh hưởng đến đạo đức xã 

hội ở nhiều vùng nông thôn hiện nay. Tuy nhiên giá trị truyền thống ở ngôi làng cổ 

Mậu Hòa vẫn phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất là trong phạm vi quan hệ dòng họ, 

láng giềng và bạn bè thân thiết. Điển hình cho trường hợp này là ông Hân. Khi có 

khách đến thăm công ty (có thể là một người bạn mới quen hay một người bạn lâu 

ngày gặp lại) ông Hân chân thành mời họ bữa cơm tại phòng khách của công ty với 

những món ăn thịnh soạn từ “cây nhà lá vườn”, phong cách tiếp đón ấm cúng, lịch 

thiệp. Dù bận rộn với cương vị Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng 

bữa cơm là dịp để ông bày tỏ chân thành quan điểm và cách ứng xử đầy nghĩa tình 

với mọi người. 

4.2.4. Vai trò văn hóa ứng xử của người làm nghề với phát triển kinh tế 

ở làng Mậu Hòa 

Văn hóa ứng xử với phát triển kinh tế thực chất được thể hiện ở đạo đức 

kinh doanh của chủ thể lao động. Bản chất của đạo đức kinh doanh là giải quyết 

đúng đắn mối quan hệ lợi ích giữa những người kinh doanh với các bên liên 

quan (người lao động, người tiêu dùng, bạn hàng, xã hội….). Đạo đức kinh 

doanh phản ánh nội hàm quan trọng của văn hóa ứng xử với cộng đồng, cụ thể 

hóa triết lý kinh doanh của người làm nghề và có vai trò to lớn trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp. Theo tác giả Lê Quý Đức, có ba 

giá trị (nguyên tắc) hình thành đạo đức kinh doanh là trung thực, trung thành, 

trách nhiệm xã hội [50, tr. 198].  
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Soi chiếu các giá trị theo luận điểm trên vào làng Mậu Hòa cho thấy, 

người làm nghề ở đây đã thể hiện khá đầy đủ ba nguyên tắc kể trên, tạo nên uy 

tín của làng nghề.  

- Trước hết, người Mậu Hòa luôn trung thực, không dùng các thủ đoạn dối 

trá, lừa gạt để kiếm lời, giữ chữ tín với khách hàng (đảm bảo chất lượng sản 

phẩm, giữ cam kết, hợp đồng với người tiêu dùng, bạn hàng, xã hội….).  

- Thứ hai là trung thành, người làm thuê không thường xuyên chuyển từ 

cơ sở này đến cơ sở khác, gắn bó lâu dài với chủ, phần lớn người làm thuê tại 

cơ sở bà Duyên, ông Hân đều gắn bó với cơ sở từ 10 - 20 năm. Ông Hoan 

(nhân viên kế toán của công ty ông Hân) đã gắn bó từ ngày đầu doanh nghiệp 

thành lập, sau 28 năm cống hiến, ông Hoan đã được nhận sổ hưu từ ban lãnh 

đạo công ty.  

- Thứ ba là thực hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ lợi ích cá nhân, doanh 

nghiệp với khách hàng, với xã hội một cách hợp lý. Trong số các chủ cơ sở, ông 

Hân là điển hình việc tuân thủ chuẩn mực bảo vệ môi trường, an toàn lao động, 

quyền lợi của người lao động, trả lương công bằng, đào tạo nông dân thành công 

nhân nhằm mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của 

xã hội, thậm chí hàng năm công ty còn làm nhiều chương trình từ thiện cho trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn khu vực miền núi phía Bắc. Phương châm chung mà 

người làm nghề ở Mậu Hòa hướng đến là “mỗi người vì mọi người, mọi người vì 

mỗi người”. 

Mặc dù mục đích chính của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận, nhưng nếu chỉ 

vì lợi nhuận mà dùng mọi giải pháp, kể cả những chiêu thức vi phạm pháp luật, 

xa rời các chuẩn mực đạo đức, làm tổn hại đến tính mạng, của cải của con người, 

cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ cùng chung lĩnh vực kinh doanh thì 

đó là kinh doanh phi đạo đức. Từ đó cho thấy, mục tiêu kinh doanh là làm giàu 

thông qua phục vụ xã hội chỉ có thể trên cơ sở đóng góp cho xã hội phồn vinh thì 

doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Đây cũng là quan niệm, là con đường của 



144 

nhiều chủ cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa, trong đó có ông Hân. Ngay từ những ngày 

đầu vào nghề, ông Hân đã quan niệm, miến, bún, phở khô là mặt hàng sử dụng 

hàng ngày, là sản phẩm mang tính nhân văn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

người tiêu dùng nên quá trình sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt khâu vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Công ty của ông Hân, ông Phương là những đơn vị thực hiện 

dây truyền sản xuất với công nghệ khép kín, hệ thống máy sấy miến hiện đại, 

liên hoàn được thay thế cho công đoạn phơi miến thủ công trên đường làng. Do 

vậy, sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng, chuyên cung cấp cho các 

siêu thị và xuất khẩu sang nhiều quốc gia qua đường chính ngạch. 

 

Tiểu kết 

Ở Chương 4, luận án đã đặt ra một số vấn đề trong nghiên cứu văn hóa 

ứng xử của người làng nghề chế biến nông sản. Trước hết, đối chiếu lý 

thuyết mạng lưới xã hội, luận án cho thấy, người Mậu Hòa đã sớm biết tận 

dụng và khai thác các mạng lưới quan hệ bao gồm quan hệ nội bộ, những 

liên kết mạnh (gia đình, dòng họ, đồng nghiệp thân thiết, láng giềng gần gũi) 

để huy động vốn, tuyển chọn thợ, quản lý xưởng sản xuất. Bên cạnh đó, 

người làm nghề biết tận dụng mối quan hệ bắc cầu, những liên kết yếu (bạn 

bè trong các tổ chức quan phương, phi quan phương) để lựa chọn nguồn 

cung cấp nguyên liệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. 

Lý thuyết sự lựa chọn hợp lý thể hiện qua sự tính toán chi tiết, kỹ lưỡng 

của người làm nghề ở Mậu Hòa trong việc sử dụng dòng quà tặng, khi nào họ 

tặng quà, tặng quà gì, trị giá món quà bao nhiêu, tặng quà đó cho ai, tặng quà cho 

đối tác nhằm mục đích gì để thắt chặt mối liên kết trong làm ăn. Người làm nghề 

còn lựa chọn thời điểm gặp đối tác, tìm địa điểm ăn uống để hai bên có nhiều 

thời gian trao đổi và đi đến thống nhất trong công việc. 

Dựa vào quan điểm từ các nghiên cứu đi trước về đặc điểm văn hóa ứng 

xử truyền thống của người Việt, chương 4 luận án đã chứng minh ba điểm nổi 

bật trong văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa 
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thể hiện qua ba chiều kích. Đó là, ứng xử với tự nhiên: linh hoạt, nương theo tự 

nhiên để làm lợi cho mình, có ý thức bảo vệ môi trường sống; ứng xử với cộng 

đồng (xã hội): đề cao tính cố kết cộng đồng, ứng xử khéo léo, vừa “duy tình” 

vừa “duy lý”; ứng xử với bản thân: đề cao cái Tâm, chữ Tín, biết cân bằng tâm 

lý trước rủi ro. 

 Tuy nhiên, trước bối cảnh của nền kinh tế thị trường, một số biểu hiện văn 

hóa ứng xử của người Mậu Hòa trước đây có những biểu hiện mai một làm ảnh 

hưởng đến việc tạo dựng danh tiếng làng nghề hiện nay. Nguyên nhân chính của 

những khuyết điểm kể trên là do sự suy thoái đạo đức của một bộ phận người 

làm nghề, người quản lý thị trường và sự can thiệp của chính quyền địa phương 

chưa kịp thời nên những hạn chế ấy chưa được giải quyết triệt để. Cuối cùng, 

Chương 4 luận án đã khẳng định văn hóa ứng xử đóng vai trò quan trọng với 

phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Cho đến nay, đã có nhiều tác giả trong và ngoài nước bàn về ứng xử 

và văn hóa ứng xử, tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu tập trung về lý luận 

chung hoặc những biểu hiện trong giao tiếp, cử chỉ, điệu bộ, hành vi giữa con 

người với con người. Chưa có công trình nào đi sâu tìm hiểu việc sử dụng lý 

thuyết mạng lưới xã hội, các luận điểm văn hóa ứng xử để lý giải căn nguyên 

những biểu hiện văn hóa ứng xử của người làm nghề thủ công trên ba chiều 

kích: ứng xử với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bản thân. Luận án 

này là nghiên cứu có hệ thống khi bàn về khả năng tận dụng và ứng phó hay 

tính chiến lược khi lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong ba mối quan hệ nêu 

trên nhằm xây dựng môi trường làng nghề phát triển bền vững, thông qua một 

làng cụ thể: làng Mậu Hòa thuộc xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội. 

2. Luận án chỉ ra bốn yếu tố tác động đến sự hình thành văn hóa ứng xử 

của người làm nghề ở Mậu Hòa, gồm điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội, 

nhận thức của người làm nghề và các hoạt động mưu sinh của cư dân. Về điều 

kiện tự nhiên, làng Mậu Hòa nằm Tả ngạn sông Đáy, thuộc vùng đất Sơn Tây - 

Xứ Đoài, trên đầu mối giao thông thủy bộ, là những thuận lợi để người làng 

sớm giao lưu, tiếp xúc với khu vực trung tâm Hà Nội, một thị trường giàu tiềm 

năng và khả năng chi trả cao để làm nơi tiêu thụ sản phẩm. Đặc điểm về đất 

đai, sông ngòi cũng tạo những điều kiện nhất định để người làng khai thác phục 

vụ nghề chế biến nông sản. Sông Đáy đã chia đồng đất Mậu Hòa thành hai khu 

vực trong đê và ngoài bãi. Ngoài một số yếu tố bất lợi, chủ yếu là nước lũ gây 

ngập lụt hàng năm, về cơ bản, sông đem lại cho dân làng nhiều nguồn lợi, trong 

đó đáng kể nhất là lượng phù sa bồi đắp sau mỗi mùa nước lũ. Từ đó, dân làng 

trồng nhiều loại cây hoa màu, cây thực phẩm và cây công nghiệp, làm nguyên 

liệu cho các nghề thủ công, trong đó nổi bật nhất là cây dong riềng, khoai lang 
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để làm miến, ngày nay du nhập thêm nghề làm bún, phở khô, trở thành hoạt 

động mưu sinh chủ đạo của dân làng. 

Về môi trường xã hội, Mậu Hòa là làng Việt cổ, được hình thành cùng 

với quá trình dựng nước từ thuở các Vua Hùng. Cư dân Mậu Hòa nằm trong 

vùng Sơn Tây cổ, lại cận kề với trung tâm Hà Nội, nên người dân được thừa 

hưởng nhiều giá trị văn hóa truyền thống từ hai tiểu vùng văn hóa này. Giá trị 

cố kết cộng đồng, chuẩn mực xã hội được thể hiện qua quy ước sinh hoạt 

trong tổ chức giáp, các lễ thức trong cưới xin, tang ma, hội làng ở Mậu Hòa là 

sợi dây kết nối người làng tiếp tục gìn giữ và phát huy khi bước vào nghề chế 

biến nông sản. Mặc dù trình độ học vấn còn hạn chế, nhưng người lao động ở 

làng luôn thể hiện khát khao làm giàu, muốn phát triển nghề truyền thống của 

quê hương. Việc dịch chuyển từ nghề nông sang nghề dệt vải, làm mật mía và 

nay là nghề làm miến, bún, phở khô là minh chứng về khả năng thích ứng, sự 

ứng phó kịp thời, nhanh nhạy của người Mậu Hòa trước bối cảnh nền kinh tế 

thị trường. 

3. Nội dung chính về văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến 

nông sản ở làng Mậu Hòa được nhìn nhận dưới ba chiều kích, ứng xử với môi 

trường tự nhiên, ứng xử với môi trường xã hội và ứng xử với bản thân. Trong 

mỗi chiều kích, luận án phân tích dưới hai góc độ, khả năng tận dụng những 

lợi thế và ứng phó trước những khó khăn từ điều kiện tự nhiên, mối quan hệ 

xã hội và năng lực của bản thân để phát triển nghề. Từ xa xưa người Mậu Hòa 

đã biết tận dụng, khai thác lợi thế từ vị trí địa lý. Đứng trước những biến đổi 

của đất đai, sông ngòi, người làm nghề đã tìm cách ứng phó nhằm đảm bảo 

quy trình sản xuất diễn ra liên tục... 

Trong mối quan hệ với môi trường xã hội, người làm nghề ở Mậu Hòa 

biết tận dụng mạng lưới quan hệ sẵn có như gia đình, dòng họ, làng xóm (mối 

liên kết mạnh), bạn bè trong các tổ chức quan phương và phi quan phương (mối 

liên kết yếu) để học hỏi kỹ thuật, huy động vốn, tìm nguồn nguyên liệu, tuyển 
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chọn thợ và mở rộng thị trường tiêu thụ. Khi tham gia vào các công đoạn làm 

nghề, các chủ cơ sở, sản xuất phải tìm cách ứng phó để giải quyết hài hòa các 

mối quan hệ giữa chủ với thợ, giữa người sản xuất và người cung cấp nguyên 

liệu, giữa người sản xuất với người tiêu thụ sản phẩm. Việc huy động các mạng 

lưới xã hội để tìm kiếm thông tin, sự giúp đỡ trong các khâu sản xuất là nội 

dung cơ bản của lý thuyết mạng lưới xã hội mà người Mậu Hòa đã khai thác 

triệt để và đạt được hiệu quả cao trong làm nghề. 

Đặc biệt, sự tài tình, khéo léo của người làm nghề ở đây thể hiện qua 

việc tính toán hợp lý chiến lược tạo dựng, duy trì và phát triển các mối quan 

hệ với đối tác. Nói cách khác, các ông, bà chủ ở Mậu Hòa đã chuyển hóa linh 

hoạt dòng quà tặng tinh thần (thăm hỏi, giúp đỡ, gặp gỡ, đi chơi với đối tác) 

và vật chất (tặng quà có giá trị cao cho đối tác vào các dịp đặc biệt) với thợ, 

với người cung cấp nguyên liệu và người tiêu thụ sản phẩm để công việc kinh 

doanh “thuận buồm xuôi gió”. Sự lựa chọn các chiêu thức tặng quà với chi 

phí nhỏ để mang lại hiệu quả cao trong làm nghề là nội dung chính của lý 

thuyết sự lựa chọn hợp lý mà người Mậu Hòa đã khéo léo sử dụng và mang 

lại thành công trong công việc. 

Trong mối quan hệ với chính mình, người làm nghề đã tận dụng thế 

mạnh của bản thân như năng khiếu kinh doanh, năng lực quản lý của bản thân 

để tạo dựng cơ nghiệp. Để doanh nghiệp vận hành thuận lợi, các chủ cơ sở đã 

chủ động học hỏi nhằm trau dồi kinh nghiệm, chủ động tham gia các hoạt 

động tâm linh, tích cực đóng góp công đức tại các di tích thờ cúng nhằm tìm 

kiếm may mắn cho bản thân. Bởi họ tin rằng, sự thành công trong công việc 

không chỉ đến từ năng lực của chính mình còn nhờ đến sự trợ giúp tinh thần 

từ các đối tượng thờ cúng.  

4. Đối chiếu lý thuyết mạng lưới xã hội, luận án cho thấy, người Mậu 

Hòa đã sớm biết tận dụng và khai thác các mạng lưới quan hệ bao gồm quan 

hệ nội bộ, những liên kết mạnh để huy động vốn, tuyển chọn thợ, quản lý 
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xưởng sản xuất. Bên cạnh đó, người làm nghề biết tận dụng mối quan hệ bắc 

cầu, những liên kết yếu để lựa chọn nguồn cung cấp nguyên liệu và tìm đầu ra 

cho sản phẩm. 

Dựa vào quan điểm từ các nghiên cứu đi trước về đặc điểm văn hóa ứng 

xử truyền thống của người Việt, luận án chứng minh ba điểm nổi bật trong văn 

hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa thể hiện qua 

ba chiều kích. Đó là, ứng xử với tự nhiên: linh hoạt, nương theo tự nhiên để làm 

lợi cho mình, có ý thức bảo vệ môi trường sống; ứng xử với cộng đồng: đề cao 

tính cố kết cộng đồng, ứng xử khéo léo, hài hòa, giữa “duy tình” và “duy lý”; 

ứng xử với bản thân: đề cao cái Tâm, chữ Tín; biết cân bằng tâm lý trước rủi ro, 

tinh thần nhân ái. 

 Tuy nhiên, trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, một số biểu hiện 

văn hóa ứng xử của người Mậu Hòa trước đây có những biểu hiện mai một, 

ảnh hưởng đến việc tạo dựng danh tiếng làng nghề hiện nay. Một số cơ sở 

sản xuất còn làm hàng kém chất lượng, chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; tâm lý đố kị, ảnh hưởng đến 

tình làng nghĩa xóm. Một số chủ cơ sở tận dụng vị thế chính trị của người 

thân để mang lại lợi ích cho gia đình. 

 Văn hóa ứng xử đóng vai trò quan trọng với đời sống xã hội và phát triển 

kinh tế: góp phần tạo nên bầu không khí làng xã thân thiện, cởi mở, con người dễ 

thích nghi với lối sống công nghiệp; điều tiết các hành vi của con người hướng 

đến những việc làm tốt đẹp, khơi dậy lòng nhân ái giữa con người. Trong sản 

xuất, kinh doanh, văn hóa ứng xử là chìa khóa để các doanh nghiệp tìm ra hướng 

phát triển bền vững, từ người lao động đến các chủ cơ sở luôn đảm bảo chữ Tín 

với khách hàng và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội nhằm xây dựng thương 

hiệu của doanh nghiệp. 

 Kết quả nghiên cứu văn hóa ứng xử trên đây là những gợi ý để các nhà 

quản lý văn hóa xây dựng bộ quy tắc ứng xử giữa con người với môi trường tự 
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nhiên, môi trường xã hội và với bản thân cho các tầng lớp trong cộng đồng cư 

dân nói chung, người làm nghề nói riêng, trên cơ sở những yếu tố nền của truyền 

thống: lòng tin, lòng vị tha, kết hợp với những yếu tố của xã hội công nghiệp: 

khế ước, hợp đồng, tuân thủ pháp luật. Đây là những nhân tố bảo đảm cho nghề 

và làng nghề phát triển bền vững, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển 

kinh tế và giữ gìn các giá trị văn hóa trong bối cảnh hiện nay. 
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PHỤ LỤC 1 

 DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

TT Tên ngƣời đƣợc 

phỏng vấn 

Năm 

sinh 

Địa chỉ  

nơi ở 

Chức vị 

1 Lê Văn Ba 1952 Nghệ An Chủ đại lý tiêu thụ của cơ sở bà 

Đỗ Thị Hồng 

2 Nguyễn Hồng Bảy 1964 Minh Hòa 3 Chủ cung cấp nguyên liệu 

3 Đỗ Danh Cộng 1931 Minh Hòa 4 Nguyên cán bộ địa chính xã 

Minh Khai 

4 Nguyễn Thị Chuyên 1951 Minh Hòa 2 Chủ cung cấp nguyên liệu  

5 Hồ Thị Chuyền 1950 Minh Hòa 3 Người làm thuê tại cơ sở bà Đỗ 

Thị Hồng 

6 Đỗ Thị Duyên 1965 Minh Hòa 1 Chủ cơ sở kinh doanh miến, 

bún, phở khô 

7 Nguyễn Thị Dương 1960 Phúc Thọ Người làm thuê tại cơ sở ông 

Đỗ Đông Khương 

8 Đỗ Khắc Đông 1966 Minh Hòa 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Huyện ủy Hoài Đức 

9 Đỗ Xuân Giang 1974 Minh Hiệp 2 Chủ tịch UBND xã Minh Khai 

10 Nguyễn Trí Đức 1962 Minh Hiệp 3 Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Minh Khai 

11 Nguyễn Minh Hân 1959 Minh Hiệp 2 Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị Công ty cổ phần 

thực phẩm Ánh Dương 

12 Đỗ Thị Hồng 1962 Minh Hòa 4 Chủ tịch Hội bún, phở khô. 

Chủ cơ sở kinh doanh bún, phở 

khô 
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13 Phùng Thị Hiên 1966 Phúc Thọ Người làm thuê tại cơ sở ông 

Phí Quang Kiên 

14 Nguyễn Văn Hùng 1976 Minh Hòa 1 Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai 

15 Nguyễn Văn Huy 1980 Thành phố 

 Hòa Bình 

Đại lý tiêu thụ của cơ sở ông 

 Nguyễn Chí Tuấn 

16 Đỗ Đông Khương 1968 Minh Hòa 2 Phó Chủ tịch Hội sản xuất miến 

dong; chủ cơ sở sản xuất miến 

dong. 

17 Phí Quang Kiên 1970 Minh Hiệp 1 Chủ tịch Hội sản xuất miến 

dong; chủ cơ sở sản xuất  

miến dong. 

18 Trần Văn Kim 1970 Yên Bái Chủ đại lý tiêu thụ của cơ sở 

ông Hoàng Hữu Phương 

19 Đỗ Lan 1977 Minh Hòa 2 Hộ sản xuất bún, phở khô 

20 Đỗ Danh Long 1988 Minh Hòa 2 Bí thư Đoàn Thanh niên xã 

Minh Khai 

21 Nguyễn Chí Lợi 1956 Minh Hòa 4 Chủ cơ sở sản xuất bún, 

 phở khô 

22 Nguyễn Thanh Nga 1950 Minh Hòa 1 Người làm thuê tại cơ sở bà Đỗ 

Thị Hồng 

23 Vũ Thị Nhã 1964 Dương Liễu Đại lý tiêu thụ của cơ sở bà  

Đỗ Thị Duyên 

24 Đỗ Thị Nhiên 1969 Minh Hòa 4 Phó Chủ tịch xã Minh Khai 

25 Hoàng Hữu Phương 1977 Minh Hiệp 1 Chủ cơ sở sản xuất bún,  

phở khô 

26 Đỗ Thị Quyên 1980 Minh Hòa 1 Cán bộ công chức văn hóa xã 

Minh Khai 
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27 Đỗ Xuân Sửu 1945 Minh Hòa 1 Nguyên Hiệu trưởng  

Trường THCS Minh Khai 

28 Nguyễn Minh Tám 1967 Minh Hòa 3 Người làm thuê của cơ sở ông 

 Đỗ Danh Tú 

29 Hồ Văn Tạo 1934 Minh Hòa 3 Cựu giáo chức 

30 Nguyễn Xuân Thắng 1969 Sơn Tượng Chủ đại lý tiêu thụ của cơ sở 

 ông Đỗ Danh Thuyết 

31 Hồ Vĩnh Thịnh 1944 Minh Hiệp 1 Cựu giáo chức 

32 Nguyễn Thị Thuần 1972 Minh Hiệp 1 Chủ cơ sở sản xuất miến 

 Hương Mai 

33 Nguyễn Chí Thuận 1959 Minh Hòa 4 Trưởng dòng họ Nguyễn Chí 

34 Đồng Thị Thuyên 1967 Minh Hiệp 1 Chủ tịch Hội Phụ nữ xã  

Minh Khai 

35 Đỗ Danh Thuyết 1969 Minh Hiệp 1 Chủ cơ sở sản xuất bún,  

phở khô 

36 Đỗ Danh Tú 1970 Minh Hòa 4 Chủ cơ sở sản xuất Danh Tú 

37 Nguyễn Danh Tuân 1969 Minh Hòa 4 Chủ cơ sở kinh doanh bún, phở 

khô 

38 Nguyễn Chí Tuấn 1984 Minh Hiệp 3 Chủ cơ kinh doanh bún, phở 

 khô, bim bim 

39 Nguyễn Xuân Tương 1938 Minh Hòa 1 Thủ từ đình Mậu Hòa 

40 Đỗ Nam Tường 1962 Minh Hòa 1 Cán bộ huyện Hoài Đức 

41 Intan 1944 Malaixia Chủ đại lý tiêu thụ của cơ sở 

 ông Nguyễn Chí Tuấn 
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PHỤ LỤC 2 

 ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SẢN XUẤT,  

 KINH DOANH MIẾN DONG XÃ MINH KHAI  

Chƣơng 1 

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 

Điều 1. Tên gọi  

1. Tên tiếng Việt: Hội sản xuất, kinh doanh miến dong làng nghề xã 

Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

2. Hội được chọn biểu tượng riêng theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 

Hội sản xuất Miến dong (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức tập hợp 

các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh miến dong trên địa bàn xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, tự nguyện tham gia và tuân thủ Điều lệ của 

Hội, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa hoạt 

động sản xuất miến dong xã Minh Khai thành một hoạt động kinh tế có vai trò 

quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội 

1. Hội hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh miến dong; phạm vi 

hoạt động trong địa bàn xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.  

2. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Uỷ ban Nhân dân huyện 

phê chuẩn; chịu sự quản lý Nhà nước của phòng Nội vụ, phòng Kinh tế, Uỷ 

ban Nhân dân huyện Hoài Đức và các đơn vị liên quan về lĩnh vực hoạt động 

của Hội. 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội: 

Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo 

đảm về kinh phí; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tuân thủ hiến pháp 

và pháp luật. 
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Điều 5. Tƣ cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở  

1. Hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và được mở tài khoản 

để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. Trụ sở của Hội tại văn phòng khối đoàn thể xã Minh Khai, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội. 

Chƣơng 2 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA HỘI 

Điều 6. Nhiệm vụ  

1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội để tập hợp, đoàn kết, phát triển 

hội viên, cùng nhau phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh miến dong trên địa 

bàn xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội để phát triển hoạt 

động sản xuất, kinh doanh miến dong trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội và tổ chức thực hiện. 

3. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng thuộc Uỷ ban Nhân dân 

huyện Hoài Đức và các đơn vị có liên quan để: 

- Hỗ trợ các Hội viên hoạt động và phát triển. 

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các Hội viên. 

- Kiến nghị với cơ quan Nhà nước về các chủ trương, giải pháp hỗ trợ 

phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh miến dong và tạo cơ chế, môi trường 

cho các hộ sản xuất, kinh doanh tổ chức hoạt động và phát triển. 

4. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội. Chăm lo và bảo đảm các quyền lợi 

của hội viên. Tạo điều kiện thuận lợi để hội viên được tham gia đào tạo, tập huấn 

nhằm nâng cao kỹ thuật trong sản xuất cũng như bảo quản sản phẩm. 

5. Mở rộng quan hệ giao lưu buôn bán trong và ngoài nước. 

Điều 7. Quyền hạn 

1. Đại diện cho Hội viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến 

nhiệm vụ của Hội. 
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2. Đại diện cho Hội viên trong việc tư vấn, tham mưu và đề xuất, kiến 

nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến chủ trương, kế 

hoạch phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh miến dong trên địa bàn xã Minh 

Khai và trong huyện Hoài Đức. 

3. Đại diện cho hội viên tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào 

tạo, tập huấn có liên quan do các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ 

trong nước và quốc tế tổ chức. 

4. Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội, của hội viên phù 

hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội. 

5. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí đóng góp của hội viên và các 

nguồn thu từ các nguồn tài trợ theo quy định pháp luật của các cá nhân, tổ chức 

để tự trang trải về kinh phí hoạt động của Hội. 

 6. Được thành lập các tổ chức trực thuộc hội theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Nghĩa vụ 

1. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh 

quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

2. Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường ba mươi ngày 

(30 ngày), Ban chấp hành hội phải có văn bản báo cáo với Uỷ ban Nhân dân 

huyện Hoài Đức, phòng Nội vụ, phòng Kinh tế và thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

3. Hàng năm, thực hiện chế độ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của 

Hội với Uỷ ban Nhân dân huyện Hoài Đức, các phòng chuyên môn và các đơn vị 

liên quan, đảm bảo thời gian, chất lượng và báo cáo công khai trong Hội. 

4. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật. 

5. Thực hiện hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp và hạn chế cạnh tranh không 

lành mạnh giữa các hội viên; thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, 
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xử lý kỷ luật trong nội bộ Hội theo Điều lệ Hội và quy định pháp luật; báo cáo 

kết quả giải quyết, xử lý với Uỷ ban Nhân dân huyện Hoài Đức và các đơn vị 

liên quan. 

 6. Thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; báo cáo việc tiếp nhận, sử 

dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đối với các cơ quan 

chức năng của huyện. 

7. Việc sử dụng kinh phí của Hội phải chấp hành quy định của pháp luật. 

Hàng năm Hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước gửi 

các phòng ban có liên quan của huyện. 

8. Thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ, bao gồm: 

a) Lập hồ sơ danh sách hội viên, các đơn vị trực thuộc Hội, trong đó ghi 

rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ của hội viên; sổ sách, chứng từ về tài sản, tài 

chính của Hội, các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội, sổ ghi biên bản các 

cuộc họp của Ban chấp hành, Thường trực Ban chấp hành của Hội và lưu giữ 

thường xuyên tại trụ sở của Hội. 

b) Xác định thời hạn lưu giữ và hủy tài liệu hồ sơ đã hết thời hạn, đảm bảo 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

9. Xây dựng và ban hành nội quy hoạt động của Hội. 

  Chƣơng 3 

   HỘI VIÊN 

Điều 9. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên 

1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức. 

2. Hội viên chính thức: gồm các hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh miến dong trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Hoài Đức. 

Điều 10. Quyền hạn của hội viên 

1. Được quyền tham gia thảo luận, góp ý xây dựng kế hoạch, phương 

hướng, biện pháp, chương trình hoạt động của Hội. 
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2. Được quyền bầu cử, ứng cử vào Ban chấp hành của Hội. 

3. Ðược Hội cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến các hoạt 

động sản xuất, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và các 

thông tin kinh tế khác. 

4. Được Hội hỗ trợ, giúp đỡ trong việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. 

5. Được Hội bảo vệ danh dự và uy tín chính đáng trước công luận. Ðược 

Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong sản xuất, kinh doanh, trong quan hệ với 

khách hàng trong nước và nước ngoài; được xem xét hỗ trợ khi Hội viên gặp khó 

khăn (thiên tai, rủi ro) trên cơ sở quy định sử dụng quỹ hỗ trợ của Hội. 

6. Được khen thưởng khi có thành tích. 

7. Được giới thiệu tên và các thông tin của Hội viên trên Website của Hội, 

có liên kết trực tiếp tới trang web của Hội viên, nếu có. 

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Trong 

trường hợp này hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban chấp 

hành và sẽ nhận được sự đồng ý của Hội vào kỳ hội nghị thường niên hoặc đại 

hội gần nhất. 

Điều 11. Nghĩa vụ và trách nhiệm của hội viên: 

1. Tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế, quy định của Hội; tham gia đầy 

đủ, tích cực các hoạt động và sinh hoạt của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao; giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết, uy tín của Hội.  

2. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề: kế hoạch, chương trình 

hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện, các vấn đề về nhân sự của Hội để 

xây dựng Hội ngày càng phát triển và vững mạnh. 

3. Luôn coi trọng và gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trên tinh thần thẳng 

thắn, trung thực và bình đẳng vì quyền lợi tập thể; khiêm tốn và thường xuyên tự 

trau dồi kiến thức, nâng cao kiến thức chuyên môn trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh Miến dong. 



177 

4. Không được lợi dụng danh nghĩa của Hội để tiến hành các hoạt động 

trái với tôn chỉ, mục đích của Hội, gây tổn thất cho hội viên và uy tín của Hội. 

Hội viên tự chịu trách nhiệm trước mọi hành động vi phạm luật pháp Nhà nước. 

5. Bảo vệ lợi ích chung của toàn Hội, bảo vệ uy tín của sản phẩm Miến 

dong trên thị trường.  

6. Cung cấp cho Ban chấp hành Hội (khi thấy cần thiết) những thông 

tin có liên quan đến hoạt động của Hội để Hội có thông tin phục vụ cho các 

hoạt động của Hội. 

7. Không được thực hiện các hoạt động cạnh tranh thiếu lành mạnh gây 

tổn thất cho các Hội viên và uy tín của Hội. 

8. Hội viên không được cho tổ chức, cá nhân không phải là Hội viên lợi 

dụng danh nghĩa của Hội để tiến hành các hoạt động tư lợi, không vì mục đích 

chung của Hội và các Hội viên. Không được lấy tư cách Hội viên để chuyển 

nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu cho các doanh nghiệp, cơ sở khác mà không 

được sự đồng ý của Hội. 

9. Trường hợp Hội viên thôi làm Hội viên trong bất kỳ trường hợp nào thì 

đều phải hoàn thành các nghĩa vụ đóng Hội phí tới thời điểm đó và phải gửi văn 

bản thông báo cho Ban chấp hành Hội nếu tự nguyện thôi làm Hội viên. 

Điều 12. Kết nạp, khai trừ hội viên 

    1. Kết nạp hội viên: 

a) Cá nhân muốn tham gia Hội phải làm đơn xin gia nhập. Thủ tục kết nạp 

chi tiết do Ban chấp hành quy định. 

b) Hồ sơ xin gia nhập Hội, gồm: 

- Đơn đăng ký gia nhập Hội theo mẫu do Ban chấp hành Hội quy định. 

c) Thủ tục xét và kết nạp Hội viên: 

Ban Chấp hành Hội hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ báo cáo Hội 

quyết định vào kỳ hội nghị thường niên hoặc đại hội gần nhất. 
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Khi nhận được quyết định công nhận, Hội viên có nghĩa vụ đóng phí gia 

nhập Hội viên (theo mức quy định của Hội). 

d) Trường hợp bị từ chối, Ban chấp hành Hội thông báo bằng văn bản nêu 

rõ lý do từ chối cho người có đơn biết có thể khiếu nại lên Hội và quyết định của 

hội nghị thường niên hoặc Đại hội là quyết định cuối cùng. 

2. Khai trừ hội viên:  

a) Hội viên sẽ bị khai trừ khỏi Hội trong các trường hợp sau:  

a1) Hội viên bị mất năng lực hành vi dân sự; 

a2) Theo quyết định tạm đình chỉ tư cách hộ viên của Ban chấp hành 

trong các trường hợp sau: 

- Không nộp các khoản hội phí theo quy định; 

- Hoạt động trái với quy định của Điều lệ Hội. 

b) Đại hội hoặc hội nghị thường niên quyết định khai trừ hội viên theo đề 

nghị của Ban chấp hành Hội. 

Chƣơng 4 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

Điều 13. Cơ cấu, tổ chức của Hội 

1. Đại hội toàn thể;  

2. Ban Chấp hành; 

3. Ban Kiểm tra; 

4. Thường trực Ban chấp hành; 

Điều 14. Đại hội nhiệm kỳ (Đại hội toàn thể hội viên), hội nghị thƣờng niên 

và đại hội bất thƣờng   

1. Đại hội nhiệm kỳ (đại hội toàn thể hội viên) là cơ quan lãnh đạo cao 

nhất của Hội, do Ban chấp hành triệu tập. Nhiệm kỳ đại hội 5 năm/1 lần. 

2. Hội nghị thường niên được tổ chức 12 tháng/1 lần để tổng kết đánh giá 

hoạt động của Hội trong năm. 
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3. Đại hội bất thường do Ban chấp hành triệu tập theo đề nghị của ít nhất 

2/3 tổng số uỷ viên Ban chấp hành hoặc ít nhất trên 1/2 (một phần hai) tổng số 

hội viên chính thức đề nghị. 

4. Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức 

đại hội toàn thể hội viên. Đại hội toàn thể hội viên chỉ được tổ chức khi có trên 

1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức có mặt. 

5. Nội dung chủ yếu quyết định tại Đại hội: 

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và chương 

trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới; 

b) Thông qua báo cáo tài chính của Hội; 

c) Quyết định mức hội phí của hội viên; 

d) Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hội;  

e) Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hội vượt quá 

thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành Hội; 

f) Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra (số lượng do Đại hội quyết định). 

g) Xét, kết nạp Hội viên mới. Xét, khai trừ hội viên. 

6. Nguyên tắc hoạt động tại Đại hội: 

a) Khi triệu tập đại hội, Ban Chấp hành phải công bố chương trình nghị sự 

của đại hội và phải gửi giấy mời hội viên ít nhất trước 05 (năm) ngày tổ chức đại 

hội; 

b) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. 

Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định; 

c) Việc biểu quyết thông qua nghị quyết, quyết định của đại hội phải được 

quá 1/2 (một phần hai) hội viên chính thức có mặt tán thành. 

 Trường hợp vắng mặt, đại biểu được quyền gửi ý kiến tham gia bằng văn 

bản và có giá trị như đại biểu có mặt tại Đại hội.  

 Cách thức, nội dung, thông tin gửi xin ý kiến đối với đại biểu vắng mặt do 

Ban Chấp hành Hội quy định đảm bảo tính khách quan, trung thực, đầy đủ. 
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Điều 15. Ban chấp hành 

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hội 

trong thời gian giữa hai kỳ đại hội. Ban chấp hành có nhiệm kỳ cùng với nhiệm 

kỳ của đại hội. Ban chấp hành do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu bầu ra. 

Số lượng thành viên của Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Ban chấp hành 

bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra và thường trực Ban chấp 

hành. Những hội viên có đủ uy tín, tâm huyết và năng lực đều có thể ứng cử 

hoặc được đề cử vào Ban chấp hành Hội. 

2. Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 tháng một lần để xem xét, đánh giá 

tình hình hoạt động của Hội, bàn bạc và quyết định các giải pháp cần thiết để 

thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội. Khi cần thiết, Ban chấp hành 

có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hội nhưng phải có ít nhất 1/2 

số uỷ viên Ban chấp hành đề nghị. 

3. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành 

a) Lãnh đạo, tổ chức hướng dẫn thực hiện Điều lệ; 

b) Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội;  

c) Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội hàng năm, trong nhiệm 

kỳ và xây dựng phương hướng, kế hoạch của năm tới, nhiệm kỳ tới; 

d) Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội, Thư ký, Ban kiểm tra, thường trực 

Ban chấp hành; bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành (nếu có); phân công nhiệm 

vụ cho các ủy viên Ban chấp hành; 

Trong quá trình hoạt động, nếu vì nhiều lý do khác nhau, số uỷ viên Ban 

chấp hành không còn đủ như quy định của đại hội, Ban chấp hành bầu bổ sung 

số uỷ viên thiếu (trong số các hội viên chính thức của Hội) nhưng không vượt 

quá 1/3 số lượng uỷ viên Ban chấp hành mà đại hội quy định và báo cáo toàn thể 

hội viên vào hội nghị thường niên gần nhất. 

e) Theo dõi, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất Miến 

dong của Hội viên trên địa bàn xã Minh Khai phát triển tốt; 
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f) Quyết định tài chính của Hội; 

g) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, quy 

chế khác theo quy định và Điều lệ Hội; 

h) Triệu tập Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên; 

quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên; 

g) Tiếp nhận hồ sơ gia nhập hội viên; tạm đình chỉ tư cách hội viên; đề 

xuất khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại. 

i) Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí. 

4. Nguyên tắc hoạt động của Ban chấp hành 

a) Cuộc họp của Ban chấp hành được xem là hợp lệ khi có ít nhất trên 1/2 

(một phần hai) số lượng uỷ viên Ban chấp hành tham dự. Biểu quyết trong Ban 

chấp hành theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, trong trường hợp biểu quyết 

ngang nhau thì quyết định theo Chủ tịch Hội; 

b) Việc biểu quyết theo nguyên tắc quá bán (trên 1/2 số uỷ viên có mặt). 

Riêng đối với các vấn đề quan trọng sau đây, phải được ít nhất 2/3 số uỷ viên 

Ban chấp hành có mặt thông qua: 

b1) Sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ; 

b2) Miễn nhiệm một số thành viên trong Ban chấp hành; 

b3) Các vấn đề liên quan đến hội viên; 

b4) Giải thể Hội và thanh lý tài sản. 

Điều 16. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

1. Chủ tịch Hội là Chủ tịch Ban Chấp hành do Ban chấp hành bầu ra trong 

số các uỷ viên Ban chấp hành. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội như sau : 

a) Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, là chủ tài khoản của Hội; 

b) Tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội, các 

Quyết định của Ban chấp hành; 

c) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành;  
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d) Ký các văn bản về việc phê chuẩn, kết nạp, khai trừ, miễn nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật đối với các hội viên, những văn bản thỏa thuận, hợp tác quan 

trọng với các tổ chức cá nhân liên quan tới việc sản xuất, kinh doanh miến dong 

của Hội sau khi đã được Ban chấp hành thông qua và có ý kiến của cơ quan quản 

lý Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành. 

e) Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hội và toàn thể hội viên về hoạt 

động của Hội. 

2. Các Phó Chủ tịch Hội do Ban chấp hành bầu, hoạt động theo sự phân 

công của Chủ tịch. Phó Chủ tịch thường trực thay mặt điều hành hoạt động của 

Hội khi Chủ tịch vắng mặt hoặc phải nghỉ vì lý do sức khỏe, các lý do khác.  

Điều 17. Ban kiểm tra 

1. Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên do Đại hội bầu ra trong số các hội 

viên của Hội. Trưởng ban và các ủy viên do Ban Kiểm tra bầu ra. Ban Kiểm tra 

có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội. 

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra: 

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết đại hội của Ban 

chấp hành Hội; 

b) Kiểm tra tư cách hội viên; 

c) Kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính, tài sản và báo cáo kết quả 

trước Chủ tịch Hội, Ban chấp hành, hội nghị hàng năm và trước Đại hội. 

d) Tiếp nhận, xem xét, kiến nghị với Ban chấp hành giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của hội viên và nhân dân có liên quan đến hội viên và tổ chức Hội. 

e) Báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra trong các kỳ họp của Ban 

chấp hành Hội; 

f) Có quyền yêu cầu Ban Chấp hành tổ chức phiên họp bất thường, hoặc 

tổ chức đại hội bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hội. 

Ðiều 18. Thƣờng trực Ban Chấp hành 

1. Thường trực Ban Chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thư ký 

do Ban chấp hành Hội bầu ra. 
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2. Nhiệm vụ của thường trực Ban Chấp hành: 

a) Thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội 

giữa hai kỳ họp Ban chấp hành; 

b) Báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban chấp hành; 

Chƣơng 5 

GIẢI THỂ, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT 

Điều 19. Giải thể Hội 

 1. Hội giải thể trong các trường hợp: 

 a) Tự giải thể; 

 b) Do cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể. 

 2. Hội tự giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

 a) Hết thời hạn hoạt động; 

 b) Theo đề nghị và biểu quyết thông qua của trên 1/2 (một phần hai) tổng số 

hội viên chính thức; 

 c) Mục đích của Hội đã hoàn thành. 

 3. Trình tự, thủ tục khi Hội tự giải thể sẽ thực hiện theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và theo quy định tại Điều 27, Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Hội 

chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giải thể hội có hiệu lực. 

 4. Hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong các trường hợp sau: 

 a) Hội không hoạt động liên tục 12 tháng; 

 b) Khi có nghị quyết của Đại hội về việc hội tự giải thể mà Ban chấp hành 

Hội không chấp hành; 

 c) Hoạt động của Hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 

Điều 20. Thanh quyết toán tài sản, tài chính 
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Tài sản, tài chính và các khoản nợ tồn đọng của Hội khi giải thể sẽ được 

giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 21. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Hội 

1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Hội sẽ được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

2. Các vấn đề về tài sản, quyền và lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ và các 

vấn đề tài chính khác của hội viên liên quan đến hợp nhất, sáp nhập, chia, tách 

Hội sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chƣơng 6 

 TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỘI 

Điều 22. Nguyên tắc quản lý tài chính 

1. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, lấy thu bù chi.  

2. Thực hiện thu, chi theo Quy chế quản lý tài chính của Hội, Quy chế 

hoạt động của Hội và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

Điều 23. Quản lý tài chính của Hội 

1. Các nguồn thu của Hội: 

a) Tiền hội phí của các Hội viên;  

b) Các nguồn thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; 

c) Các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước; 

d) Tài chính của Hội do các hội viên dự nguyện đóng góp. 

2. Các khoản chi của Hội gồm:  

a) Chi cho các hoạt động thường xuyên của Hội;  

b) Các khoản chi cần thiết khác phục vụ hoạt động của Hội. 

3. Việc quản lý tài chính của Hội phải được thực hiện theo chế độ thống 

nhất, theo Quy chế quản lý tài chính do Ban chấp hành Hội quy định; tuân thủ 

các quy định của pháp luật về kế toán thống kê. Các khoản thu, chi của Hội phải 
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tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, được phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán 

theo quy định, thực hiện báo cáo công khai tại hội nghị thường kỳ hàng năm của 

Ban chấp hành Hội, cũng như trước Đại hội toàn thể Hội viên. 

4. Cán bộ thực hiện nghiệp vụ kế toán của Hội phải đáp ứng yêu cầu, tiêu 

chuẩn về trình độ chuyên môn để giúp Chủ tịch Hội thực hiện hoạt động quản lý 

tài chính của Hội đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước. 

Chƣơng 7 

 KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 24. Khen thƣởng  

Hội viên có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của Hội được Ban 

chấp hành Hội quyết định khen thưởng hàng năm hoặc đề nghị các cơ quan nhà 

nước khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Kỷ luật 

1. Hội viên vi phạm Điều lệ, không thực hiện Nghị quyết, quyết định của 

Ban chấp hành Hội, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và quyền lợi của Hội sẽ 

tùy theo mức độ nặng, nhẹ phải chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến tạm đình 

chỉ sinh hoạt hoặc khai trừ ra khỏi Hội. 

2. Hội viên bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Hội phải thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ với Hội khi còn là hội viên. 

Chƣơng 8 

ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH 

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Ðại hội toàn thể hoặc Đại hội đại 

biểu của Hội nhất trí thông qua theo nghị quyết của Đại hội. 

Điều 27. Hiệu lực thi hành 

Điều lệ này có 08 Chương, 27 Điều đã được Đại hội toàn thể hội viên Hội 

sản xuất Miến dong xã Minh Khai nhất trí thông qua ngày ...../...../20.... và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày được Uỷ ban Nhân dân huyện Hoài Đức phê 

chuẩn./. 
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PHỤ LỤC 3 

 DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI SẢN XUẤT,  

KINH DOANH MIẾN DONG XÃ MINH KHAI 

T

T 

Họ và tên Đơn vị T

T 

Họ và tên Đơn vị 

1 Đỗ Đăng Khang Minh Hòa 1 22 Đỗ Khắc Phú Minh Hòa 4 

2 Nguyễn Văn Lợi Minh Hòa 1 23 Đỗ Văn Viễn Minh Hòa 4 

3 Đỗ Đăng Kiên Minh Hòa 2 24 Đỗ Danh Hoàn Minh Hòa 4 

4 Đỗ Văn Mai Minh Hòa 2 25 Đỗ Khắc Huynh Minh Hòa 4 

5 Đỗ Đăng Hải Minh Hòa 2 26 Đỗ Khắc Hà Minh Hòa 4 

6 Đỗ Đăng Thọ Minh Hòa 2 27 Đỗ Khắc Lan Minh Hòa 4 

7 Đỗ Văn Phương Minh Hòa 2 28 Đỗ Khắc Thành Minh Hòa 4 

8 Nguyễn Văn Chiến Minh Hòa 2 29 Hồ Văn Cần Minh Hòa 4 

9 Đỗ Xuân Thiều Minh Hòa 2 30 Đỗ Xuân Tân Minh Hòa 4 

10 Đỗ Đăng Hoạt Minh Hòa 2 31 Đỗ Văn Hợp Minh Hòa 4 

11 Hoàng Quốc Việt Minh Hòa 2 32 Đỗ Xuân Lập Minh Hòa 4 

12 Đỗ Khắc Vinh Minh Hòa 2 33 Đỗ Khắc Giáp Minh Hòa 4 

13 Hoàng Việt Dũng Minh Hòa 2 34 Hồ Văn Thành Minh Hiệp 1 

14 Đỗ Đăng Thưởng Minh Hòa 2 35 Đỗ Văn Sơn Minh Hiệp 1 

15 Đỗ Văn Yên Minh Hòa 2 36 Phí Công Kiệt Minh Hiệp 1 

16 Hoàng Văn Đoàn Minh Hòa 2 37 Đỗ Xuân Tuân Minh Hiệp 2 

17 Đỗ Ngọc (Đức) Tuân Minh Hòa 3 38 Nguyễn Chí Dương Minh Hiệp 3 

18 Phùng Văn Lý Minh Hòa 3 39 Nguyễn Chí Thắng Minh Hiệp 3 

19 Đỗ Văn Khương Minh Hòa 3 40 Đỗ Văn Chinh Minh Hiệp 3 

20 Đỗ Khắc Vinh Minh Hòa 3 41 Đỗ Văn Cường Minh Hiệp 2 

21 Đỗ Xuân Thanh Minh Hòa 4  
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PHỤ LỤC 4 

 ĐIỀU LỆ  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SẢN XUẤT, 

 KINH DOANH BÚN, PHỞ KHÔ XÃ MINH KHAI 

Chƣơng 1 

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 

Điều 1. Tên gọi  

1. Tên tiếng Việt: Hội sản xuất, kinh doanh bún, phở khô làng nghề xã 

Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

2. Hội được chọn biểu tượng riêng theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 

Hội sản xuất, kinh doanh bún, phở khô (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ 

chức tập hợp các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bún, phở khô trên địa bàn xã 

Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, tự nguyện tham gia và tuân thủ 

Điều lệ của Hội, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp 

phần đưa hoạt động sản xuất bún, phở khô xã Minh Khai thành một hoạt động 

kinh tế có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội 

1. Hội hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bún, phở khô; phạm 

vi hoạt động trong địa bàn xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.  

2. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Uỷ ban Nhân dân xã phê 

chuẩn; chịu sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban Nhân dân xã Minh Khai về lĩnh 

vực hoạt động của Hội. 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội: 

Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo 

đảm về kinh phí; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tuân thủ hiến 

pháp và pháp luật. 

Điều 5. Tƣ cách pháp nhân:  
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Trụ sở của Hội tại Uỷ ban Nhân dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội. 

Chƣơng 2 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA HỘI 

Điều 6. Nhiệm vụ  

1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội để tập hợp, đoàn kết, phát triển 

hội viên, cùng nhau phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh bún, phở khô trên 

địa bàn xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội để phát triển hoạt 

động sản xuất - kinh doanh bún, phở khô trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội và tổ chức thực hiện. 

3. Phối hợp với Uỷ ban Nhân dân xã để: 

- Hỗ trợ các Hội viên hoạt động và phát triển; 

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các Hội viên. 

- Kiến nghị với cơ quan Nhà nước về các chủ trương, giải pháp hỗ trợ phát 

triển hoạt động sản xuất, kinh doanh bún, phở khô và tạo cơ chế, môi trường cho 

các hộ sản xuất, kinh doanh tổ chức hoạt động và phát triển. 

4. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội. Chăm lo và bảo đảm các quyền lợi 

của hội viên. Tạo điều kiện thuận lợi để hội viên được tham gia đào tạo, tập huấn 

nhằm nâng cao kỹ thuật trong sản xuất cũng như bảo quản sản phẩm. 

5. Mở rộng quan hệ giao lưu buôn bán trong và ngoài nước. 

Điều 7. Quyền hạn 

1. Đại diện cho Hội viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến 

nhiệm vụ của Hội. 

2. Đại diện cho Hội viên trong việc tư vấn, tham mưu và đề xuất, kiến nghị 

với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến chủ trương, kế hoạch 

phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh bún, phở khô trên địa bàn xã Minh 

Khai. 
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3. Đại diện cho hội viên tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, 

tập huấn có liên quan do các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong 

nước và quốc tế tổ chức. 

4. Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội, của hội viên phù 

hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội. 

5. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí đóng góp của hội viên và các 

nguồn thu từ các nguồn tài trợ theo quy định pháp luật của các cá nhân, tổ chức 

để tự trang trải về kinh phí hoạt động của Hội. 

Điều 8. Nghĩa vụ 

1. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh 

quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

2. Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường ba mươi ngày 

(30 ngày), Ban chấp hành hội phải có văn bản báo cáo với Uỷ ban Nhân dân xã 

theo quy định. 

3. Thực hiện hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp và hạn chế cạnh tranh không 

lành mạnh giữa các hội viên; thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, 

xử lý kỷ luật trong nội bộ Hội theo Điều lệ Hội và quy định pháp luật; báo cáo 

kết quả giải quyết, xử lý với Uỷ ban Nhân dân xã. 

4. Việc sử dụng kinh phí của Hội phải chấp hành quy định của pháp luật. 

Hàng năm Hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định gửi Uỷ ban Nhân 

dân xã và công khai để toàn thể hội viên trong hội được biết. 

 5. Thực hiện quy định về công tác văn thư lưu trữ, bao gồm: 

Lập hồ sơ danh sách hội viên, ghi rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ của hội 

viên; sổ sách, chứng từ về tài chính của Hội, các tài liệu liên quan đến hoạt động 

của Hội, sổ ghi biên bản các cuộc họp của Ban chấp hành, Thường trực Ban chấp 

hành của Hội và lưu giữ thường xuyên tại trụ sở của Hội. 

6. Xây dựng và ban hành nội quy hoạt động của Hội. 
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   Chƣơng 3 

   HỘI VIÊN 

Điều 9. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên 

1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức. 

2. Hội viên chính thức: gồm các hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất – Kinh doanh bún, phở khô trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Hoài Đức. 

Điều 10. Quyền hạn của hội viên 

1. Được quyền tham gia thảo luận, góp ý xây dựng kế hoạch, phương 

hướng, biện pháp, chương trình hoạt động của Hội. 

2. Được quyền bầu cử, ứng cử vào Ban chấp hành của Hội. 

3. Ðược Hội cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến các hoạt động sản 

xuất, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và các thông tin kinh tế 

khác. 

4. Được Hội hỗ trợ, giúp đỡ trong việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. 

5. Được Hội bảo vệ danh dự và uy tín chính đáng trước công luận. Ðược 

Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong sản xuất, kinh doanh, trong quan hệ với 

khách hàng trong nước và nước ngoài; 

6. Được giới thiệu tên và các thông tin của Hội viên trên Website của Hội, 

có liên kết trực tiếp tới trang web của Hội viên, nếu có. 

7. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Trong 

trường hợp này hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban chấp 

hành và sẽ nhận được sự đồng ý của Hội vào kỳ hội nghị thường niên hoặc đại 

hội gần nhất. 

Điều 11. Nghĩa vụ và trách nhiệm của hội viên: 

1. Tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế, quy định của Hội; tham gia đầy 

đủ, tích cực các hoạt động và sinh hoạt của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao; giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết, uy tín của Hội.  
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2. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề: kế hoạch, chương trình 

hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện, các vấn đề về nhân sự của Hội để 

xây dựng Hội ngày càng phát triển và vững mạnh. 

3. Luôn coi trọng và gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trên tinh thần thẳng 

thắn, trung thực và bình đẳng vì quyền lợi tập thể; khiêm tốn và thường xuyên tự 

trau dồi kiến thức, nâng cao kiến thức chuyên môn trong hoạt động sản xuất – 

Kinh doanh bún, phở khô. 

4. Không được lợi dụng danh nghĩa của Hội để tiến hành các hoạt động trái 

với tôn chỉ, mục đích của Hội, gây tổn thất cho hội viên và uy tín của Hội. Hội 

viên tự chịu trách nhiệm trước mọi hành động vi phạm luật pháp Nhà nước. 

5. Bảo vệ lợi ích chung của toàn Hội, bảo vệ uy tín của sản phẩm bún, phở 

khô trên thị trường.  

6. Cung cấp cho Ban chấp hành Hội (khi thấy cần thiết) những thông tin 

có liên quan đến hoạt động của Hội để Hội có thông tin phục vụ cho các hoạt 

động của Hội. 

7. Không được thực hiện các hoạt động cạnh tranh thiếu lành mạnh gây tổn 

thất cho các Hội viên và uy tín của Hội. 

8. Hội viên không được cho tổ chức, cá nhân không phải là Hội viên lợi 

dụng danh nghĩa của Hội để tiến hành các hoạt động tư lợi, không vì mục đích 

chung của Hội và các Hội viên. Không được lấy tư cách Hội viên để chuyển  

nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu cho các doanh nghiệp, cơ sở khác mà không 

được sự đồng ý của Hội. 

9. Trường hợp Hội viên thôi làm Hội viên trong bất kỳ trường hợp nào thì 

đều phải hoàn thành các nghĩa vụ đóng Hội phí tới thời điểm đó và phải gửi văn 

bản thông báo cho Ban chấp hành Hội nếu tự nguyện thôi làm Hội viên. 

Điều 12. Kết nạp, khai trừ hội viên 

   1. Kết nạp hội viên: 
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a) Cá nhân muốn tham gia Hội phải làm đơn xin gia nhập. Thủ tục kết nạp 

chi tiết do Ban chấp hành quy định. 

b) Hồ sơ xin gia nhập Hội, gồm: 

- Đơn đăng ký gia nhập Hội theo mẫu do Ban chấp hành Hội quy định. 

c) Thủ tục xét và kết nạp Hội viên: 

Ban chấp hành Hội hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ báo cáo Hội quyết 

định vào kỳ hội nghị thường niên hoặc đại hội gần nhất. 

Khi nhận được quyết định công nhận, Hội viên có nghĩa vụ đóng phí gia 

nhập Hội viên (theo mức quy định của Hội). 

d) Trường hợp bị từ chối, Ban chấp hành Hội thông báo bằng văn bản nêu 

rõ lý do từ chối cho người có đơn biết có thể khiếu nại lên Hội và quyết định của 

hội nghị thường niên hoặc Đại hội là quyết định cuối cùng. 

2. Khai trừ hội viên:  

a) Hội viên sẽ bị khai trừ khỏi Hội trong các trường hợp sau:  

a1) Hội viên bị mất năng lực hành vi dân sự; 

a2) Theo quyết định tạm đình chỉ tư cách hội viên của Ban chấp hành trong 

các trường hợp sau: 

- Không nộp các khoản hội phí theo quy định; 

- Hoạt động trái với quy định của Điều lệ Hội. 

b) Đại hội hoặc hội nghị thường niên quyết định khai trừ hội viên theo đề 

nghị của Ban chấp hành Hội. 

Chƣơng 4  

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

Điều 13. Cơ cấu, tổ chức của Hội 

1. Đại hội toàn thể;  

2. Ban Chấp hành; 

3. Ban Kiểm tra; 

4. Thường trực Ban chấp hành; 
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Điều 14. Đại hội nhiệm kỳ (Đại hội toàn thể hội viên), hội nghị thƣờng niên 

và đại hội bất thƣờng   

1. Đại hội nhiệm kỳ (đại hội toàn thể hội viên) là cơ quan lãnh đạo cao nhất 

của Hội, do Ban chấp hành triệu tập. Nhiệm kỳ đại hội 5 năm/1 lần. 

2. Hội nghị thường niên được tổ chức 12 tháng/1 lần để tổng kết đánh giá 

hoạt động của Hội trong năm. 

3. Đại hội bất thường do Ban chấp hành triệu tập theo đề nghị của ít nhất 

2/3 tổng số uỷ viên Ban chấp hành hoặc ít nhất trên 1/2 (một phần hai) tổng số 

hội viên chính thức đề nghị. 

4. Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức 

đại hội toàn thể hội viên. Đại hội toàn thể hội viên chỉ được tổ chức khi có trên 

1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức có mặt. 

5. Nội dung chủ yếu quyết định tại Đại hội: 

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và chương 

trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới; 

b) Thông qua báo cáo tài chính của Hội; 

c) Quyết định mức hội phí của hội viên; 

d) Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hội;  

e) Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hội vượt quá 

thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành Hội; 

f) Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra (số lượng do Đại hội quyết định). 

g) Xét, kết nạp Hội viên mới. Xét, khai trừ hội viên. 

6. Nguyên tắc hoạt động tại Đại hội: 

a) Khi triệu tập đại hội, Ban chấp hành phải công bố chương trình nghị sự 

của đại hội và phải gửi giấy mời hội viên ít nhất trước 05 (năm) ngày tổ chức đại 

hội; 

b) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc 

quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định; 
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c) Việc biểu quyết thông qua nghị quyết, quyết định của đại hội phải được 

quá 1/2 (một phần hai) hội viên chính thức có mặt tán thành. 

Trường hợp vắng mặt, đại biểu được quyền gửi ý kiến tham gia bằng văn 

bản và có giá trị như đại biểu có mặt tại Đại hội.  

Cách thức, nội dung, thông tin gửi xin ý kiến đối với đại biểu vắng mặt do 

Ban chấp hành Hội quy định đảm bảo tính khách quan, trung thực, đầy đủ. 

Điều 15. Ban Chấp hành 

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hội trong 

thời gian giữa hai kỳ đại hội. Ban Chấp hành có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của đại 

hội. Ban chấp hành do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu bầu ra. Số lượng thành 

viên của Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Ban chấp hành bầu Chủ tịch, các Phó 

chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra và thường trực Ban chấp hành. Những hội viên có đủ 

uy tín, tâm huyết và năng lực đều có thể ứng cử hoặc được đề cử vào Ban chấp hành 

Hội. 

2. Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 tháng một lần để xem xét, đánh giá tình 

hình hoạt động của Hội, bàn bạc và quyết định các giải pháp cần thiết để thực 

hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội. Khi cần thiết, Ban Chấp hành có thể 

họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hội nhưng phải có ít nhất 1/2 số uỷ 

viên Ban chấp hành đề nghị. 

3. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành 

a) Lãnh đạo, tổ chức hướng dẫn thực hiện Điều lệ; 

b) Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội;  

c) Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội hàng năm, trong nhiệm kỳ 

và xây dựng phương hướng, kế hoạch của năm tới, nhiệm kỳ tới; 

d) Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội, Thư ký, thường trực Ban chấp 

hành; bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành (nếu có); phân công nhiệm vụ cho các 

ủy viên Ban Chấp hành; 

Trong quá trình hoạt động, nếu vì nhiều lý do khác nhau, số uỷ viên Ban 

chấp hành không còn đủ như quy định của đại hội, Ban chấp hành bầu bổ sung 
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số uỷ viên thiếu (trong số các hội viên chính thức của Hội) nhưng không vượt 

quá 1/3 số lượng uỷ viên Ban chấp hành mà đại hội quy định và báo cáo toàn thể 

hội viên vào hội nghị thường niên gần nhất. 

e) Theo dõi, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất bún, 

phở khô của Hội viên trên địa bàn xã Minh Khai phát triển tốt; 

f) Quyết định tài chính của Hội; 

g) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, quy 

chế khác theo quy định và Điều lệ Hội; 

h) Triệu tập Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên; 

quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên; 

g) Tiếp nhận hồ sơ gia nhập hội viên; tạm đình chỉ tư cách hội viên; đề xuất 

khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại. 

i) Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí. 

4. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành 

a) Cuộc họp của Ban Chấp hành được xem là hợp lệ khi có ít nhất trên 1/2 

(một phần hai) số lượng uỷ viên Ban Chấp hành tham dự. Biểu quyết trong Ban 

chấp hành theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, trong trường hợp biểu quyết 

ngang nhau thì quyết định theo Chủ tịch Hội; 

b) Việc biểu quyết theo nguyên tắc quá bán (trên 1/2 số uỷ viên có mặt). 

Riêng đối với các vấn đề quan trọng sau đây, phải được ít nhất 2/3 số uỷ viên 

Ban chấp hành có mặt thông qua: 

b1) Sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ; 

b2) Miễn nhiệm một số thành viên trong Ban Chấp hành; 

b3) Các vấn đề liên quan đến hội viên; 

b4) Giải thể Hội và thanh lý tài sản. 

Điều 16. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

1. Chủ tịch Hội là Chủ tịch Ban Chấp hành do Ban chấp hành bầu ra trong 

số các uỷ viên Ban chấp hành. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội như sau: 



196 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội, các Quyết 

định của Ban Chấp hành; 

b) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành;  

c) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội và toàn thể hội viên về hoạt 

động của Hội. 

2. Các Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu, hoạt động theo sự phân 

công của Chủ tịch. Phó Chủ tịch thường trực thay mặt điều hành hoạt động của 

Hội khi Chủ tịch vắng mặt hoặc phải nghỉ vì lý do sức khỏe, các lý do khác.  

Ðiều 17. Thƣờng trực Ban Chấp hành 

1. Thường trực Ban Chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thư ký 

do Ban chấp hành Hội bầu ra. 

2. Nhiệm vụ của thường trực Ban Chấp hành: 

a) Thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội giữa 

hai kỳ họp Ban chấp hành. 

Chƣơng 5 

GIẢI THỂ, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT 

Điều 18. Giải thể Hội 

1. Hội giải thể trong các trường hợp: 

a) Tự giải thể; 

b) Do cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể. 

2. Hội tự giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

a) Hết thời hạn hoạt động; 

b) Theo đề nghị và biểu quyết thông qua của trên 1/2 (một phần hai) tổng số 

hội viên chính thức; 

c) Mục đích của Hội đã hoàn thành. 

3. Hội bị giải thể theo quyết định của Uỷ ban Nhân dân xã trong các trường 

hợp sau: 

a) Hội không hoạt động liên tục 12 tháng; 
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b) Khi có nghị quyết của Đại hội về việc hội tự giải thể mà Ban chấp hành 

Hội không chấp hành; 

Điều 19. Thanh quyết toán tài sản, tài chính 

Tài sản, tài chính và các khoản nợ tồn đọng của Hội khi giải thể sẽ được 

giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 20. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Hội 

1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Hội sẽ được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

2. Các vấn đề về tài sản, quyền và lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ và các vấn 

đề tài chính khác của hội viên liên quan đến hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Hội sẽ 

được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chƣơng 6 

 TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỘI 

Điều 21. Nguyên tắc quản lý tài chính 

1. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, lấy thu bù chi.  

2. Thực hiện thu, chi theo Quy chế quản lý tài chính của Hội, Quy chế hoạt 

động của Hội và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

Điều 22. Quản lý tài chính của Hội 

1. Các nguồn thu của Hội: 

a) Tiền hội phí của các Hội viên;  

b) Các nguồn thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; 

c) Các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước; 

d) Tài chính của Hội do các hội viên dự nguyện đóng góp. 

2. Các khoản chi của Hội gồm:  

a) Chi cho các hoạt động thường xuyên của Hội;  

b) Các khoản chi cần thiết khác phục vụ hoạt động của Hội. 

3. Việc quản lý tài chính của Hội phải được thực hiện theo chế độ thống 

nhất, theo Quy chế quản lý tài chính do Ban chấp hành Hội quy định; tuân thủ 
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các quy định của pháp luật về kế toán thống kê. Các khoản thu, chi của Hội phải 

tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, được phản ánh trên hệ thống sổ sách theo 

quy định, thực hiện báo cáo công khai tại hội nghị thường kỳ hàng năm của Ban 

chấp hành Hội, cũng như trước Đại hội toàn thể Hội viên. 

Chƣơng 7 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 23. Khen thƣởng  

Hội viên có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của Hội được Ban 

chấp hành Hội quyết định khen thưởng hàng năm hoặc đề nghị các cơ quan nhà 

nước khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Kỷ luật 

1. Hội viên vi phạm Điều lệ, không thực hiện Nghị quyết, quyết định của 

Ban chấp hành Hội, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và quyền lợi của Hội sẽ 

tùy theo mức độ nặng, nhẹ phải chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến tạm đình 

chỉ sinh hoạt hoặc khai trừ ra khỏi Hội. 

2. Hội viên bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Hội phải thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ với Hội khi còn là hội viên. 

Chƣơng 8 

ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH 

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Ðại hội toàn thể hoặc Đại hội đại 

biểu của Hội nhất trí thông qua theo nghị quyết của Đại hội. 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

Điều lệ này có 08 Chương, 26 Điều đã được Đại hội toàn thể hội viên Hội 

sản xuất, kinh doanh bún, phở khô xã Minh Khai nhất trí thông qua ngày 

15/8/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Uỷ ban Nhân dân xã Minh 

Khai phê chuẩn./. 
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PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI SẢN XUẤT,  

KINH DOANH BÚN, PHỞ KHÔ XÃ MINH KHAI 

 

T

T 

Họ và tên Đơn vị TT Họ và tên Đơn vị 

1 Đỗ Văn Chung Minh Hòa 1 59 Nhữ Văn Hòa Minh Hiệp 1 

2 Đỗ Danh Chí Minh Hòa 1 60 Nguyễn Phi Thắng Minh Hiệp 1 

3 Đỗ Danh Quyết Minh Hòa 1 61 Đỗ Danh Khoáng Minh Hiệp 1 

4 Nguyễn Kim Dư Minh Hòa 1 62 Hoàng Kim Được Minh Hiệp 1 

5 Đỗ Khắc Khoa Minh Hòa 1 63 Phí Văn Mỡ Minh Hiệp 1 

6 Đỗ Đăng Đạt Minh Hòa 1 64 Nguyễn Kim 

Thịnh 

Minh Hiệp 1 

7 Đỗ Văn Huân Minh Hòa 1 65 Nhữ Văn Hậu Minh Hiệp 1 

8 Hồ Văn Hà Minh Hòa 1 66 Phùng Bá Tuân Minh Hiệp 1 

9 Đỗ Xuân Hân Minh Hòa 1 67 Đỗ Danh Nhân Minh Hiệp 1 

10 Đỗ Đăng Thường Minh Hòa 1 68 Hoàng  Kim 

Trường 

Minh Hiệp 1 

11 Hoàng Kim Chí Minh Hòa 1 69 Đỗ Đăng Cường Minh Hiệp 1 

12 Đỗ Khắc Thiệu Minh Hòa 1 70 Hồ Văn Mạnh Minh Hiệp 1 

13 Hồ Văn Vinh Minh Hòa 1 71 Đỗ Đăng Chính Minh Hiệp 1 

14 Hoàng Kim Hiện Minh Hòa 1 72 Nguyễn Phi Hiểu Minh Hiệp 1 

15 Hồ Văn Kiên Minh Hòa 1 73 Phí Văn Tuân Minh Hiệp 1 

16 Đỗ Thị Dung 

(Trung) 

Minh Hòa 1 74 Đỗ Xuân Đạo Minh Hiệp 2 

17 Đỗ Đăng Chì Minh Hòa 2 75 Nguyễn Chí Hồng Minh Hiệp 2 

18 Đỗ Đăng Tôn Minh Hòa 2 76 Nguyễn Văn Kiên Minh Hiệp 2 
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19 Phí Văn Lộc Minh Hòa 2 77 Nguyễn Văn Hưng Minh Hiệp 2 

20 Nguyễn Đình 

Cường 

Minh Hòa 2 78 Đỗ Văn Dự Minh Hiệp 2 

21 Đỗ Văn Hiệp Minh Hòa 2 79 Đỗ Danh Định Minh Hiệp 2 

22 Đỗ Đức Sinh Minh Hòa 2 80 Phí Đình Thắng Minh Hiệp 2 

23 Hoàng Kim Tuấn Minh Hòa 2 81 Viết Thị Hồng Minh Hiệp 2 

24 Phí Văn Soạn Minh Hòa 2 82 Nguyễn Tiến Vận Minh Hiệp 2 

25 Đỗ Xuân Hưng Minh Hòa 3 83 Phí Đình Uy Minh Hiệp 2 

26 Hồ Văn Đào Minh Hòa 3 84 Nguyễn Duy Lại Minh Hiệp 2 

27 Hồ Văn Tuấn Minh Hòa 3 85 Nguyễn Thị Thắng 

(Triệu) 

Minh Hiệp 2 

28 Đỗ Khắc Tuệ Minh Hòa 3 86 Đỗ Như Cương Minh Hiệp 2 

29 Hồ Văn Uyển Minh Hòa 3 87 Đỗ Văn Cường Minh Hiệp 2 

30 Phí Văn Hưng Minh Hòa 3 88 Nguyễn Chí Thiện Minh Hiệp 3 

31 Đỗ Đức Hiệp Minh Hòa 3 89 Đỗ Trung Quý Minh Hiệp 3 

32 Đỗ Danh Viên Minh Hòa 3 90 Nguyễn Chí Phùng Minh Hiệp 3 

33 Hoàng Kim 

Huynh 

Minh Hòa 3 91 Nguyễn Chí Khang Minh Hiệp 3 

34 Đỗ Đức Thủy Minh Hòa 3 92 Trần Mạnh Long Minh Hiệp 3 

35 Đỗ Văn Phương Minh Hòa 3 93 Đỗ Hoành Hồng Minh Hiệp 3 

36 Đỗ Văn Hướng Minh Hòa 3 94 Nguyễn Thị Hiên Minh Hiệp 3 

37 Hồ Văn Thắng Minh Hòa 3 95 Nguyễn Chí Chung Minh Hiệp 3 

37 Nguyễn Thị 

Khuyên 

Minh Hòa 3 96 Đỗ Danh Oanh Minh Hiệp 3 

39 Đỗ Văn Đại Minh Hòa 3 97 Nguyễn Trọng 

Thạch 

Minh Hiệp 3 

40 Đỗ Văn Lương Minh Hòa 4 98 Nguyễn Trọng Minh Hiệp 3 
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Thanh 

41 Phí Văn Bình Minh Hòa 4 99 Nguyễn Chí Toàn Minh Hiệp 3 

42 Đỗ Văn Hiệp Minh Hòa 4 100 Nguyễn Chí Hạnh Minh Hiệp 3 

43 Đỗ Đăng Tấn Minh Hòa 4 101 Nguyễn Vinh Nam Minh Hiệp 3 

44 Nguyễn Văn Bốn Minh Hòa 4 102 Đỗ Thị Dậu (Sáng) Minh Hiệp 3 

45 Đỗ Xuân Sinh Minh Hòa 4 103 Nguyễn Chí Thanh Minh Hiệp 3 

46 Đỗ Khắc Thịnh Minh Hòa 4 104 Đỗ Ngọc Thanh Minh Hiệp 3 

47 Nguyễn Thị 

Ngoan 

Minh Hòa 4 105 Đỗ Hùng Thanh Minh Hiệp 3 

48 Đỗ Đăng Tiết Minh Hòa 4 106 Phùng Văn 

Khuyến 

Minh Hiệp 3 

49 Đỗ Văn Tấn Minh Hòa 4 107 Đỗ Hoành Bàng Minh Hiệp 3 

50 Đỗ Khắc Hiền Minh Hòa 4 108 Đỗ Hoành Mùi Minh Hiệp 3 

51 Đỗ Khắc Tuyến Minh Hòa 4 109 Nguyễn Chí Tuyến Minh Hiệp 3 

52 Đỗ Thị Đông Hải Minh Hòa 4 110 ĐỗVăn Chinh Minh Hiệp 3 

53 Đỗ Xuân Thanh Minh Hòa 4 111 Nguyễn Chí Hiếu Minh Hiệp 3 

54 Phí Đình Chính Minh Hiệp 1 112 Nguyễn Chí San Minh Hiệp 3 

55 Hoàng Kim 

Nghiên 

Minh Hiệp 1 113 Đỗ Hùng Chiến Minh Hiệp 3 

56 Đỗ Đức Thức Minh Hiệp 1 114 Nguyễn Chí Lập 

(Hằng) 

Minh Hiệp 3 

57 Đỗ Xuân Mô Minh Hiệp 1 115 Đỗ Khắc Cường Minh Hiệp 3 

58 Hồ Văn Sang Minh Hiệp 1  
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PHỤ LỤC 6 

 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 

1. Phỏng vấn ngƣời làm thuê 

1.1. Những người đang làm nghề 

1. Ông (bà) đã làm tại cơ sở (công ty) này được bao nhiêu năm? Trước đó, ông 

(bà) làm cho cơ sở nào (làm nghề gì)?  

2. Tại sao ông (bà) lựa chọn làm việc với cơ sở (công ty) này? Ông (bà) có dư 

định thay đổi chỗ làm hay thay đổi công việc của mình không? Tại sao? 

3. Suy nghĩ của ông (bà) về cách quản lý, giao việc cho thợ của ông (bà) chủ?  

4. Ông (bà) chủ có thái độ phân biệt giữa người trong dòng họ, người trong làng 

và người nơi khác đến không? Biểu hiện của sự phân biệt đó như thế nào? Thái 

độ của ông (bà) trước sự phân biệt đó? 

5. Ông (bà) chủ có chế độ đãi ngộ với người làm tốt, xử phạt với người làm ẩu 

không, có động viên, khích lệ thợ làm việc không? 

6. Ông (bà) có bao giờ xảy ra mâu thuẫn với chủ? Nguyên nhân mâu thuẫn đó từ 

đâu? Thái độ của ông (bà) với chủ lúc đó như thế nào? 

7. Khi gia đình ông (bà) gặp khó khăn về tài chính, chủ có giúp đỡ gia đình ông 

(bà) không? Giúp đỡ bằng hình thức nào? Giá trị quà bao nhiêu? 

8. Khi gia đình chủ có việc lớn (cưới xin, tang ma), ông (bà) có đến thăm không? 

Giúp đỡ bằng hình thức nào? Trị giá món quà đó là bao nhiêu? 

9. Thu nhập bình quân hàng tháng của ông (bà) làm công việc này là bao nhiêu? 

Ông (bà) có hài lòng về mức thu nhập này không? Tại sao? 

10. Cuộc sống của ông (bà) hiện nay so với trước khi làm công việc này như thế nào? 

11. Ông (bà) có dự định chuyển sang làm việc cho một cơ sở khác hay chuyển 

nghề khác không? Tại sao? 

1.2. Người đã bỏ nghề 

1. Ông (bà) từng làm nghề chế biến nông sản được bao nhiêu năm? 

2. Tại sao ông (bà) lại bỏ nghề? 



203 

3. Thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi người thợ làm nghề ở từng công 

đoạn? Thu nhập bình quân hàng tháng của chủ hộ kinh doanh cá thể ở làng Mậu 

Hòa khoảng bao nhiêu? 

4. Khâu quan trọng nhất (bí quyết) của nghề làm miến (bún, phở khô) là gì? 

Khâu này chủ cơ sở thường giao cho người trong gia đình, dòng họ hay người 

cùng làng, khác làng? Vì sao? 

5. Trước kia, ông (bà) nhập nguồn nguyên liệu làm nghề từ đâu?  

6. Hiện nay các cơ sở lấy nguyên liệu tại làng hay nơi khác? Nguồn nguyên liệu 

có đảm bảo chất lượng không? Bằng cách nào các chủ cơ sở tìm được nguồn 

cung cấp nguyên liệu với giá thành hợp lý? 

7. Hiện nay các gia đình có sự dụng hóa chất trong quá trình sản xuất không? 

Nếu sử dụng hóa chất quá liều lượng cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người 

tiêu dùng như thế nào? 

8. Việc phơi sản phẩm trên đường đê có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng 

không? Độ cao của giàn phơi là bao nhiêu sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe 

người tiêu dùng? 

9. Việc xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất hiện nay ở làng đã đảm bảo vệ sinh 

môi trường chưa? Theo ông (bà), chính quyền và người làm nghề cần làm gì để 

khắc phục tình trạng đó? 

10. Giữa chủ và thợ thường xảy ra mâu thuẫn gì? Cách xử lý phổ biến của các 

chủ cơ sở là gì? Tại sao họ lại ứng xử như vậy? 

11. Các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh ở làng đã thống nhất với nhau trong việc 

tăng - giảm giá thành sản phẩm, tiền công cho thợ như thế nào? 

12. Bằng cách nào chủ các cơ sở thiết lập, duy trì, mở rộng thị trường tiêu thụ?  

13. Giữa các chủ cơ sở sản xuất với người tiêu thụ thường xảy ra mâu thuẫn gì? 

Cách xử lý mâu thuẫn đó của các chủ cơ sở? 

14. Những rủi ro mà nhiều chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đã gặp phải trong quá 

trình làm nghề là gì? Thái độ của các chủ cơ sở trước những rủi ro đó? 
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15. Vấn đề phức tạp nhất hiện nay của làng nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa là gì? 

16. Các cấp chính quyền đã hỗ trợ và giải quyết khó khăn cho các cơ sở sản xuất 

như thế nào? 

2. Phỏng vấn: Chủ cơ sở sản xuất, Giám đốc Công ty sản xuất hàng chế biến 

nông sản ở Mậu Hòa 

1. Ông (bà) làm nghề này từ năm nào? 

2. Tại sao ông (bà) chọn nghề làm bún, miến? 

3. Suy nghĩ của ông (bà) về vai trò của người cung cấp nguyên liệu? 

4. Khi mới vào nghề ông (bà) mua nguyên liệu ở đâu? 

5. Nhờ mối quan hệ nào mà ông (bà) tìm được nguồn nguyên liệu vừa đảm bảo 

chất lượng, giá thành lại hợp lý? 

6. Ông (bà) đã thay đổi người cung cấp nguyên liệu cho cơ sở của mình chưa? Tại 

sao? 

7. Đã bao giờ ông (bà) xảy ra mâu thuẫn với người cung cấp nguyên liệu? Ông 

(bà) đã xử lý mâu thuẫn đó như thế nào? 

8. Ông (bà) làm thế nào để duy trì mối quan hệ tốt với người cung cấp nguyên 

liệu? 

9. Cơ cấu tổ chức và cách vận hành bộ máy tại cơ sở sản xuất (công ty) của ông 

(bà) như thế nào? 

10. Suy nghĩ của ông (bà) về vai trò của thợ (người làm thuê)? 

11. Đội ngũ thợ làm trong xưởng của ông (bà) được tuyển chọn bằng hình thức 

nào (quen biết; do người khác giới thiệu; qua công ty môi giới; công ty trực tiếp 

phỏng vấn, sát hạch)?  

12. Bao nhiêu người làm thuê tại xưởng của ông (bà) là người cùng làng? Bao 

nhiêu người ở nơi khác đến? Bao nhiêu người là anh em trong dòng họ?  

13. Người trong gia đình, dòng họ đảm nhận công việc gì? Tại sao giao cho họ 

công đoạn đó? 
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14. Người làm thuê là người cùng làng làm công đoạn nào? Tại sao lại thuê họ 

làm công đoạn đó? 

15. Người khác làng làm công đoạn nào? Tại sao lại giao cho họ làm công đoạn 

đó? 

16. Đã bao giờ ông (bà) và thợ xảy ra mâu thuẫn? Ông (bà) xử lý mâu thuẫn đó 

như thế nào? 

17. Với người thợ từ nơi khác đến, cùng ăn, ở, sinh hoạt với gia đình, ông (bà) 

có hợp đồng hay giao kèo gì không? Nội dung chính của hợp đồng đó là gì? 

18. Ông (bà) làm thế nào giữ chân thợ có tay nghề cho cơ sở của mình? 

19. Khi người làm thuê gặp khó khăn về tài chính, ông (bà) giúp đỡ họ bằng cách 

nào? 

20. Khi gia đình người làm thuê và gia đình chủ có việc đại sự (cưới xin, tang 

ma), hai bên có đi lại thăm hỏi, giúp đỡ nhaukhông? Mừng quà gì? Trị giá quà 

mừng là bao nhiêu? 

21. Suy nghĩ của ông (bà) về vai trò của người tiêu thụ sản phẩm (khách hàng)? 

22. Sản phẩm của cơ sở (công ty) của ông (bà) được tiêu thụ ở đâu? 

23. Ông (bà) đã làm gì để giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng? 

24. Ông (bà) đã gặp được người tiêu thụ sản phẩm cho cơ sở mình trong hoàn cảnh 

nào? 

25. Mối quan hệ giữa gia đình ông (bà) với gia đình chủ đại lý tiêu thụ như thế 

nào? Hai bên có thường xuyên hỏi thăm, giúp đỡ khi có việc đại sự không? 

26. Khi đến dự các sự kiện lớn của gia đình đối tác (cướ xin, tang ma), ông (bà) 

thường tặng quà gì, trị giá bao nhiêu? Gia đình đối tác đón tiếp ông (bà) như thế nào? 

27. Ông (bà) đã từng tổ chức đi chơi cùng gia đình đối tác chưa? Mục đích của 

những chuyến đi đó là gì? 

28. Ông (bà) với chủ đại lý đã bao giờ xảy ra mâu thuẫn chưa? Vì Sao? Ông (bà) 

giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào? 
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29. Đã bao giờ ông (bà) bị đối tác nợ tiền hàng chưa? Ông (bà) xử lý việc này 

như thế nào? 

30. Trong quá trình làm ăn, cơ sở sản xuất (công ty) của ông (bà) bị người nơi 

khác làm nhái sản phẩm hay làm nhái nhãn mác của cơ sở (công ty) chưa? Ông 

(bà) giải quyết vấn đề này như thế nào? Tại sao? 

31. Khó khăn lớn nhất trong hoạt động nghề chế biến nông sản (miến, bún, phở 

khô) hiện nay tại cơ sở (công ty) của ông bà là gì?  

32. Ông (bà) có kiến nghị gì với các cấp chính quyền để tháo gỡ khó khăn đó? 

33. Ông (bà) làm thế nào để tạo dựng uy tín sản phẩm cho cơ sở của mình? Điều 

gì làm nên tên tuổi (uy tín) công ty (cơ sở) của ông (bà)? 

34. Suy nghĩ của ông (bà) về việc xây dựng thương hiệu cho làng nghề chế biến 

nông sản truyền thống ở Mậu Hòa? 

35. Ông (bà) đã làm gì để tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho cơ 

sở (công ty) mình? 

36. Ông (bà) tham gia tổ chức đoàn thể chính trị hay các nhóm, hội, câu lạc bộ 

nào không? Mục đích của việc tham gia này là gì? Ông (bà) đã nhận được sự 

giúp đỡ như thế nào từ thành viên các tổ chức, nhóm, hội, câu lạc bộ đó? 

37. Trong quá trình làm nghề, ông (bà) đã xử lý nước thải của cơ sở mình như thế 

nào? Có gặp khó khăn gì trong việc xử lý đó? Cách giải quyết khó khăn đó của ông 

(bà)? 

38. Sản phẩm của cơ sở (công ty) của ông bà có sử dụng chất phụ gia không? 

Chất phụ gia đó xuất xử từ đâu? Tỷ lệ sử dụng như thế nào? 

39. Sản phẩm của cơ sở ông (bà) được phơi ở đâu? Độ cao của giàn phơi là bao 

nhiêu (nếu phơi ngoài trời)? Mong muốn của ông (bà) về vấn đề sân phơi sản 

phẩm của cơ sở? 

40. Các tổ chức đoàn thể chính trị, các cấp chính quyền đã có cơ chế, chính sách 

gì hỗ trợ cho cơ sở (công ty) của ông (bà) trong quá trình làm nghề? Ông (bà) có 

kiến nghị gì thêm? 
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41. Khả năng quản lý, tổ chức sản xuất của ông (bà) với cơ sở (công ty) của 

mình là do đâu (gia truyền, tự học, được đào tạo qua trường lớp)? 

42. Ai là người giúp đỡ ông (bà) gây dựng cơ sở (công ty) trong ngày đầu tiên 

vào nghề? Ông (bà) đã học hỏi kỹ thuật làm nghề từ ai? 

43. Ông (bà) huy động vốn sản xuất từ nguồn nào? Khó khăn nhất khi huy động 

vốn sản xuất của ông (bà) là gì? 

44. Gia đình, dòng họ có vai trò gì trong việc phát triển vốn cho cơ sở sản xuất 

(doanh nghiệp) của ông (bà) hiện nay? 

45. Bạn bè hỗ trợ gì cho ông (bà) trong quá trình làm nghề (nhất là khâu tiêu thụ 

sản phẩm)? Ông (bà) làm thế nào để duy trì, thắt chặt mối quan hệ trong các 

mạng lưới (bạn bè trong các nhóm, hội)? 

46. Suy nghĩ của ông (bà) về chuyện may, rủi trong kinh doanh? Ông (bà) có 

thường xuyên đi lễ để cầu may không? 

47. Ông (bà) có tham gia đầy đủ các ngày lễ lớn ở làng không? Mục đích của 

ông (bà) khi tham gia các hoạt động chung ở làng là gì? 

48. Khi gặp rủi ro trong làm nghề, ông (bà) thường làm gì? Tại sao ông (bà) lại 

ứng xử như vậy? 

49. Ông (bà) muốn tiếp tục truyền nghề cho con cái không? Tại sao? 

50. Phương châm làm nghề của ông (bà) là gì? 

3. Phỏng vấn ngƣời cung cấp nguyên liệu và ngƣời tiêu thụ sản phẩm 

1. Ông (bà) đã hợp tác làm ăn với chủ cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa được bao nhiêu 

năm? 

2. Ông (bà) gặp chủ cơ sở sản xuất đó trong hoàn cảnh nào? 

3. Quan điểm làm ăn của ông (bà) (về chữ Tín: thời gian giao hàng, số lượng 

hàng được giao; chữ Tâm: chất lượng sản phẩm, thái độ ứng xử giao tiếp) với 

các chủ cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa? 

4. Đánh giá của ông bà về chất lượng sản phẩm và giá thành của hàng chế biến 

nông sản ở Mậu Hòa so với các địa phương khác? 

5. Nhận xét của ông (bà) về thái độ ứng xử của chủ cơ sở sản xuất ở Mậu Hòa 

với đối tác trong sinh hoạt hàng ngày? 
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6. Làm thế nào để ông (bà) giữ được mối quan hệ làm ăn lâu năm với chủ cơ sở 

ở Mậu Hòa? 

7. Hai bên có thường xuyên cùng nhau đi chơi, tổ chức gặp mặt, ăn uống không? 

Mục đích của những việc làm đó là gì? 

8. Khi gia đình ông (bà) có việc đại sự (cưới xin, tang ma), chủ cơ sở ở Mậu Hòa 

có đến hỏi thăm không? Họ tặng quà gì? Món quà trị giá bao nhiêu? 

9. Ông (bà) có bao giờ xảy ra mâu thuẫn với chủ cơ sở ở Mậu Hòa? Cách xử lý 

mâu thuẫn đó của chủ cơ sở ở Mậu Hòa như thế nào? 

10. Nhận xét của ông (bà) về tính cách của một số chủ cơ sở làm nghề ở làng 

Mậu Hòa? 

11. Ông (bà) có ý định chuyển sang hợp tác làm ăn với các chủ cơ sở khác 

không? Tại sao?  

4. Phỏng vấn cán bộ chính quyền địa phƣơng 

 (xã Minh Khai, huyện Hoài Đức) 

1. Đánh giá của chính quyền (xã, huyện) về những đóng góp của người làm nghề 

và các doanh nghiệp trên địa bàn xã đối với địa phương? 

2. Chính quyền xã (huyện) đã có những hỗ trợ gì (về vốn, tìm thị trường tiêu thụ) 

cho các cơ sở làm nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa (Minh Khai)? 

3. Quan điểm của chính quyền xã (huyện) về việc xây dựng thương hiệu làng 

nghề chế biến nông sản truyền thống ở Mậu Hòa (Minh Khai)?  

4. Chính quyền xã (huyện) có những biện pháp nào góp phần xây dựng thương 

hiệu làng nghề truyền thống ở Mậu Hòa (Minh Khai)? 

5. Biện pháp cụ thể của chính quyền xã (huyện) khi giải quyết các vấn đề về ô 

nhiễm môi trường hay xử lý mâu thuẫn giữa các cá nhân trong các cơ sở sản xuất 

ở Mậu Hòa (Minh Khai)? 

6. Chính quyền xã (huyện) tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý các hộ làm nghề vi 

phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm như thế nào? 

7. Hiện nay có những tệ nạn xã hội nào nảy sinh từ làm nghề không? Nếu có thì 

chính quyền xã (huyện) xử lý như thế nào? 
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8. Đánh giá chung của ông (bà) xu hướng phát triển nghề chế biến nông sản ở 

Mậu Hòa (Minh Khai) trong thời gian tới? 

9. Nhận định của ông (bà) về tính cách của người làm nghề (chủ cơ sở và người 

làm thuê) của làng Mậu Hòa (Minh Khai)? 
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PHỤ LỤC 7: PHỤ LỤC ẢNH 

 

Ảnh 1: Bản đồ hành chính huyện Hoài Đức 

(Nguồn: bando.com.vn (truy cập ngày 28/8/2019) 

 

Ảnh 2: Hình ảnh sơ đồ xã Minh Khai trên Google map 

(Nguồn: https://www.diachi123.com/ban-do/ha-noi.html?dId=17&wId=2222 

truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2019) 

https://www.diachi123.com/ban-do/ha-noi.html?dId=17&wId=2222
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Ảnh 3: Đường đê (ven sông Đáy xưa) dẫn vào làng Mậu Hòa ngày nay 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 2/2019) 

 

 

Ảnh 4: Sân phơi bún, miến trong các gia đình làm nghề ở Mậu Hòa 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 5/2016) 

 



212 

 

Ảnh 5: Các ruộng lúa ở Minh Khai được người làng Tây Tựu thuê đ  trồng hoa  

(Nguồn: tác giả chụp tháng 3/2019) 

 

Ảnh 6: Các ruộng lúa trở thành sân phơi sản phẩm của nghề chế biến nông sản 

ở Minh Khai 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 3/2019) 
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Ảnh 7: Đình Mậu Hòa ngày nay 

(Nguồn: fanpage Minh Khai xưa & nay) 

 

Ảnh 8: Đền Mậu Hòa ngày nay 

(Nguồn: fanpage Minh Khai xưa & nay) 
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Ảnh 9: Nhà thờ Tiến sĩ Nguyễn Ích Tốn và trưởng dòng họ Nguyễn Chí hiện nay 

(ngồi phía trong)  

(Nguồn: tác giả chụp tháng 1/2016) 

 

Ảnh 10: Lễ thức của phường Dừa ở Mậu Hòa (ảnh chụp năm 1996) 

(Nguồn: bà Đỗ Thị Quyên cung cấp) 



215 

            

Ảnh 11: Công đo n đùn bún 

(Nguồn: fanpage Minh Khai xưa & nay) 

 

Ảnh 12: Thợ phơi miến ở Mậu Hòa 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 7/2017) 
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Ảnh 13: Công đo n đóng gói 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 7/2017)  

 

 

Ảnh 14: Vận chuy n bún, miến đi tiêu thụ 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 5/2016) 
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Ảnh 15: Cơ sở sản xuất bún g o lứt của ông Hoàng Hữu Phương 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 7/2018) 

 

                        Ảnh 16:  ưởng sản xuất miến dong của ông Đỗ Đông Khương  

(Nguồn: tác giả chụp tháng 7/2017)     
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Ảnh 17: Sản phẩm miến khoai lang của công ty ông Nguyễn Minh Hân 

(Nguồn: tác giả chụp 3/2017) 

 

Ảnh 18: Bún g o của Mậu Hòa được tiêu thụ t i các siêu thị lớn ở Hà Nội 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 7/2019) 
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Ảnh 19: Các chủ đ i lý bao tiêu bún, phở khô làng Mậu Hòa cùng nhau dâng lễ 

t i đền Mậu Hòa  

(Nguồn: bà Đỗ Thị Hồng cung cấp)                                      

 
Ảnh 20: Các chủ đ i lý tiêu thụ ở Mậu Hòa luôn quan tâm việc dâng lễ vào ngày 

hội làng 

(Nguồn: bà Đỗ Thị Hồng cung cấp) 
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Ảnh 21: Các hộ làm nghề tham gia hội giã bánh giày đêm 26 tháng Năm ở làng 

Mậu Hòa 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 6/2018) 
 

 

Ảnh 22: Lễ vật của các thôn dâng lên Thành hoàng làng vào ngày hội 27 tháng Năm 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 6/2018) 
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Ảnh 23: Đối tác làm nghề đến dự đám cưới con trai ông Đỗ Đông Khương 

(ảnh chụp năm 2018) 

(Nguồn: gia đình ông Đỗ Đông Khương cung cấp) 

 

 

Ảnh 24: Bà Đỗ Thị Hồng dự đám cưới con của chủ đ i lý tiêu thụ bún khô  

(Nguồn: bà Đỗ Thị Hồng cung cấp)  
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Ảnh 25: Bà Na (ngoài cùng bên trái) - chủ cung cấp nguyên liệu mời gia đình bà 

Hồng và một số đ i lý làm bún, phở khô ở Mậu Hòa đi nghỉ mát ở Đồ Sơn (ảnh 

chụp năm 1998) 

(Nguồn: bà Đỗ Thị Hồng cung cấp) 

 
Ảnh 26: Ông Ba (đ i lý cung cấp nguyên liệu) mời bà Đỗ Thị Hồng và các chủ 

đ i lý làm hàng nông sản đi tham quan quê Bác (Nghệ An) (ảnh chụp năm 2010) 

(Nguồn: bà Đỗ Thị Hồng cung cấp) 
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Ảnh 27: Những bữa cơm gia đình thân mật giữa nhà chủ với người làm thuê 

 (Nguồn: gia đình ông Đỗ Đông Khương cung cấp) 

 
 

Ảnh 28: Chủ cơ sở sản xuất miến mời người làm bữa cơm tất niên 

(Nguồn: gia đình ông Đỗ Đông Khương cung cấp) 
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Ảnh 29: Chủ nhà và người làm thuê cùng vui vẻ ăn bát miến giữa ca chiều 

(Nguồn: gia đình ông Đỗ Đông Khương cung cấp) 

 
 

Ảnh 30: Chủ cơ sở với người làm thuê luôn giữ thái độ cởi mở, thân thiện 

(Nguồn: gia đình ông Đỗ Đông Khương cung cấp) 
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Ảnh 31: Người cùng làng đến giúp đỡ bày biện cỗ cưới 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 6/2018) 

 

Ảnh 32: Đám cưới là dịp củng cố mối quan hệ của người Mậu Hòa 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 7/2019) 
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Ảnh 33: Tổ chức gặp mặt hội đồng niên t i nhà ông Đỗ Đông Khương - chủ cơ 

sở sản xuất miến (Nguồn: gia đình ông Đỗ Đông Khương cung cấp) 

 

Ảnh 34: Bà Đỗ Thị Hồng cùng hội đồng niên đi du lịch t i Hà Giang 

(Nguồn: bà Đỗ Thị Hồng cung cấp) 
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Ảnh 35: Văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản  

qua việc đảm bảo an toàn thực phẩm 

 (Nguồn: tác giả chụp tháng 8/2017) 

 

Ảnh 36: Bi u hiện của chữ Tâm và chữ Tín  

của người làm nghề chế biến nông sản ở Mậu Hòa 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 8/2017) 


