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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử Việt Nam mang trong mình một nền 

văn hoá vô cùng đặc sắc trong đó thấm nhuần nền văn hoá nông nghiệp, nông 

thôn mà lịch sử hình thành và phát triển của nông thôn Việt Nam luôn gắn 

liền với các thôn làng và các làng nghề, ngành nghề truyền thống cùng với các 

sản phẩm của nó tạo nên sắc thái riêng của nền kinh tế và văn hoá của dân 

tộc. Do những đặc trưng về kinh tế- văn hoá- xã hội, tâm lý, tập quán và 

những điều kiện tự nhiên thuận lợi nên Việt Nam chúng ta đã tồn tại hàng 

trăm làng nghề truyền thống với bề dày lịch sử. 

Làng nghề nơi bảo lưu tinh hoa nghệ thuật và kĩ năng truyền từ đời này 

sang đời khác và mỗi làng nghề là một kho báu trong đó lưu giữ một khối 

lượng đáng kể những tinh hoa văn hoá của dân tộc, nhất là tinh hoa văn hoá 

cổ truyền. Trong các làng nghề đó đã hình thành, tồn tại và phát triển các làng 

nghề truyền thống, là một phần không thể thiếu trong tính đa dạng của làng xã 

Việt Nam. Phát triển làng nghề không những tạo động lực trực tiếp giải quyết 

việc làm, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lao động ở nông thôn mà còn 

giúp bảo tồn, duy trì và phát triển được nhiều ngành nghề truyền thống của 

dân tộc, tạo điều kiện và cơ hội phát triển đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi, bảo lưu 

và giữ gìn văn hoá dân tộc. 

Làng nghề luôn mang trong mình hai yếu tố cơ bản là truyền thống văn 

hoá và truyền thống nghề nghiệp. Hai yếu tố ấy hoà quyện không tách rời 

nhau đã tạo nên văn hoá làng nghề. Văn hoá làng nghề là sự kết tinh, hội tụ 

các tập quán xã hội, nghi lễ, lễ hội; tri thức dân gian; nghề thủ công truyền 

thống của cộng đồng, là sắc thái riêng có của từng cộng đồng, nhóm người ở 

trong mỗi làng nghề đó.  

Phú Xuyên là vùng đất nổi tiếng với ít nhất 15 nghề thủ công truyền 

thống (Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội, 2016), trong đó làng 

nghề mây tre đan xã Phú Túc là một làng nghề độc đáo, nổi tiếng. Các sản 

phẩm từ thiên nhiên như mây, tre, cỏ tế, giang… là những sáng tạo văn hóa có 

từ lâu đời được trao truyền và tồn tại cho đến tận ngày nay. Cũng với sự phát 

triển của đất nước trong những năm gần đây làng nghề truyền thống xưa dần 

thay đổi theo hướng mở rộng, phát triển kinh tế. Các sản phẩm ngày một 
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nhiều lên về số lượng, về loại hình. Nhưng tỷ lệ thuận với sự phát triển thì sự 

mai một của một số giá trị văn hóa cốt lõi tạo nên văn hóa làng nghề cũng ít 

đi và mai một. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa làng 

nghề như là những di sản văn hóa phi vật thể của làng xã, địa phương và quốc 

gia, tôi quan tâm đến vấn đề này và mong muốn được thực hiện đề tài nghiên 

cứu qua đó góp phần nhỏ bé của mình vào việc bảo tồn những giá trị văn hóa 

làng nghề đó. Vậy nên tôi mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài “Bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc, Phú 

Xuyên - Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Nghề thủ công truyền thống mây tre đan dù đã có lịch sử mấy trăm năm  

thế nhưng phải thừa nhận rằng mức độ quan tâm của các nhà chuyên môn 

cũng như sự đầu tư cho việc nghiên cứu để có thể đưa ra những công trình, 

những đầu sách mang tính chuyên sâu hay giáo trình giảng dạy thì hầu như 

chưa có, nếu có thì chỉ là những bài viết lẻ tẻ mang tính giới thiệu và quảng 

bá về nghề và làng nghề mà không hề có một hệ thống nhất định nào. Tuy 

nhiên mấy năm trở lại đây đã xuất hiện một số công trình nghiên cứu mang 

tính chuyên sâu hơn về làng nghề thủ công truyền thống như: 

Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội (2000) của tác giả Trần 

Quốc Vượng và Đỗ Thị Hảo đã đề cập đến các vấn đề liên quan của làng nghề 

thủ công, vị trí làng nghề trong diễn trình lịch sử Việt Nam và một số quan 

điểm phát triển làng nghề mới trong đó có nghề mây tre đan như sau: 

+ Duy trì hình thức sản xuất theo hộ gia đình vẫn là phương thức hiệu 

quả nhất với nghề thủ công mây tre đan nói riêng và nghề thủ công nói chung. 

+ Tác giả nêu ra một loạt khó khăn cho các làng nghề trong đó có mây 

tre đan. 

+ Hoàn thiện thể chế chính sách, tạo lập môi trường cho nghề thủ công 

phát triển là vấn đề cấp bách cần thực hiện sớm. Thúc đẩy du lịch làng nghề, 

khôi phục phát triển các giá trị làng nghề trong đó có mây tre đan. Đưa ra các 

giải pháp đi đôi với bảo vệ môi trường như vấn đề xử lý rác thải… 
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Cuốn“Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá” của tác giả Mai Thế Hởn, nhà xuất bản chính trị quốc gia 

Hà Nội 2003 chú tâm nghiên cứu về làng nghề truyền thống trước thách thức 

phát triển nhanh chóng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Nghề đan lát của người Khơ Mú ở Tây Bắc của tác giả Trần Bình đã 

không chỉ giới thiệu cho chúng ta một làng nghề mây tre đan ở miền núi Tây 

Bắc, mà còn đi sâu tìm hiểu ý nghĩa văn hóa trong các tạo dạng, trang trí sản 

phẩm của người dân tộc Khơ Mú. 

Trên Tạp chí Di sản văn hoá số 4 (2003) tác giả Lê Thị Minh Lý có bài 

viết “Làng nghề và việc bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể”ở đó tác giả 

đã nêu lên được tầm quan trọng trong việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn 

hoá vốn là di sản của dân tộc , như việc lưu truyền bí quyết nghề nghiệp trong 

phạm vi làng xã hay những giá trị tinh thần đậm nét được phản ánh qua các 

tập tục, tín ngưỡng… 

Những tư liệu viết về văn hoá làng nghề nhìn chung rất đa dạng và 

phong phú qua đó thấy được bức tranh toàn cảnh về lịch sử cũng như tình 

hình các làng nghề truyền thống ở nước ta hiện nay. Ngoài những công trình 

nghiên cứu có tính chất thống kê, khái quát về các ngành nghề thủ công thì đã 

có những khuyên khảo viết về một làng nghề cụ thể như Quê gốm Bát Tràng; 

làng Đại Bái gò đồng của tác giả Đỗ Thị Hảo. hai chuyên khảo này đã viết 

khá toàn diện từ phong tục tập quán tín ngưỡng thờ tổ nghề, lễ hội làng nghề 

đến diện mạo cảnh quan làng nghề, quy trình sản xuất và đặc trưng sản phẩm 

của làng nghề. 

Năm 2013, Tạp chí Doanh nghiệp và thương mại online có đăng bài 

“Đến với nghề mây tre đan Lưu Thượng xã Phú Túc” của tác giả Nguyễn Thị 

Ngọc Lan. Với cách tiếp cận văn hoá, tác giả bài viết đã đề cập đến một số 

vấn đề cơ bản của nghệ thuật tạo ra sản phẩm mây tre. Trong đó tác giả đi sâu 

nghiên cứu và tìm hiểu để thấy được người dân tại đây đã biết sáng tạo ra 

những sản phẩm độc đáo từ nguyên liệu thô sơ như cỏ mọc hoang, rồi qua quá 

trình phát triển họ đã biết kết hợp nhiều nguyên liệu khác như: sợi cói, bèo 

tây, mây, tre, giang… 

Trên Tạp chí của Bộ xây dựng (2010) có bài viết “Đặc sắc làng nghề 

mây tre đan ở Hà Nội” trong đó có viết về làng nghề mây tre đan Phú Túc 
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những năm gần đây việc xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế đã có 

những chuyển biến mạnh mẽ. Hơn nữa làng nghề còn là nơi thu hút số lượng 

lao động lớn và có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nét văn hoá truyền 

thống để từ đó có tiền đề phát triển thành điểm du lịch văn hoá làng nghề. 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu đều chú trọng đến nghề và làng 

nghề thủ công truyền thống Việt Nam, chứ chưa có công trình chuyên khảo nào 

nghiên cứu về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, giá trị di sản của làng nghề 

thủ công truyền thống ở Phú Túc. Tuy nhiên những công trình nghiên cứu nêu 

trên là cơ sở nền tảng, tư liệu quan trọng không chỉ giúp tôi định hướng mà 

còn có thể kế thừa, tiếp thu trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài. Thông 

qua nghiên cứu chuyên sâu về đề tài tôi hy vọng góp một phần nào đó vào công 

tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá cho sản phẩm thủ công truyền thống mang 

nhiều công sức và tâm huyết của người dân nơi đây trong thời kỳ công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở các tư liệu kết hợp với khảo sát thực địa: luận văn tập trung  

nghiên cứu về: 

 - Thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề 

truyền thống mây tre đan Phú Túc 

 - Đề ra các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng 

nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Với mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài tập 

trung giải quyết các vấn đề sau: 

- Nhận diện giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc 

những nguy cơ làm mai một, biến đổi giá trị. 
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- Thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề 

mây tre đan Phú Túc và những thách thức. 

- Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề mây tre đan 

Phú Túc trong sự phát triển bền vững. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

   Đề tài tập trung nghiên cứu về nghề, giá trị văn hoá và phương thức 

quản lý của làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi thời gian: Từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. 

Phạm vi không gian: Địa bàn khảo sát ở làng Lưu Thượng xã Phú Túc, 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điền dã, khảo sát thực tế: khảo sát cảnh quan làng nghề, 

lễ hội làng nghề, các sản phẩm mây tre đan, các cơ sở sản xuất… 

Phương pháp phỏng vấn: phỏng vấn cán bộ huyện Phú Xuyên và xã 

Phú Túc, các nghệ nhân, thợ nghề, học viên, khách tham quan… để tìm hiểu 

thông tin, số liệu liên quan đến vấn đề quản lý và phát triển. 

Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh: từ các nguồn ấn phẩm, sách 

báo, tạp chí, khoá luận,… phân tích tổng hợp để lấy các thông tin cần thiết kết 

hợp với kết quả điền dã từ đó hình thành đề mục viết luận văn. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn là công trình nghiên cứu có tính hệ thống về làng nghề mây 

tre đan Phú Túc từ sự hình thành và phát triển đến các đặc trưng văn hoá và 

đặc biệt là vấn đề quản lý hiện tại.  

- Nhận diện giá trị văn hoá của làng nghề Phú Túc trong các làng nghề 

truyền thống ở Việt Nam. 

- Góp phần nâng cao nhận thức về quản lý làng nghề thông qua các 

biện pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị làng nghề truyền thống mây tre đan 

Phú Túc. 
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- Qua khảo sát thực tế, luận văn có căn cứ đưa ra các lập luận khoa học 

và kiến nghị tới chính quyền huyện Phú Xuyên tham khảo nhằm hướng tới 

các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề . 

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm có 3 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Lý luận chung về văn hoá làng nghề và tổng quan làng 

nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc 

Chương 2: Thực trạng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá 

làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc 

Chương 3: Giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá 

làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc 
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Chương 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN HOÁ LÀNG NGHỀ VÀ TỔNG QUAN 

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG  MÂY TRE ĐAN PHÚ TÚC 

1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận văn hóa làng nghề  

1.1.1. Khái niệm bảo tồn 

Có nhiều khái niệm, định nghĩa về thuật ngữ “bảo tồn” và “phát huy” 

nhưng để làm rõ hơn khái niệm về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, ta có 

thể hiểu như sau: Bảo tồn giá trị văn hoá được hiểu như là các nỗ lực nhằm 

bảo vệ và gìn giữ sự tồn tại của giá trị văn hoá theo dạng thức vốn có của nó.  

Phát huy giá trị văn hoá có nghĩa là những hành động nhằm đưa giá trị 

văn hoá vào trong thực tiễn xã hội, coi đó như là nguồn nội lực, tiềm năng 

góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội, mang lại những lợi ích vật chất và tinh 

thần cho con người, thể hiện tính mục tiêu của văn hoá đối với sự phát triển 

của xã hội. 

Đối với quan niệm bảo tồn nguyên vẹn, bảo tồn văn hóa được hiểu là 

các nỗ lực nhằm bảo vệ, gìn giữ sản phẩm văn hóa (vốn được chắt lọc, chưng 

cất, được thử thách qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử) và không gian tồn 

tại của nó theo dạng thức vốn có. Nghĩa là, những sản phẩm của quá khứ nên 

được bảo vệ một cách nguyên vẹn như nó vốn có, cố gắng phục hồi nguyên 

gốc các di sản văn hóa vật chất và tinh thần cũng như cố gắng cách ly di sản 

khỏi môi trường xã hội đương đại. Song vấn đề đặt ra, văn hóa luôn gắn bó 

với đời sống con người, với môi trường xã hội trong sự vận động của nó. Bởi 

vậy, khuynh hướng bảo tồn nguyên vẹn cũng bộc lộ một số hạn chế là làm 

khô cứng các sản phẩm văn hóa. Đối với quan niệm bảo tồn trên cơ sở kế 

thừa, bảo tồn văn hóa được các học giả nước ngoài hiện quan tâm nhiều nhất 

là khi bàn đến di sản.   
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Hoạt động bảo tồn giá trị văn hóa là gìn giữ, lưu lại những giá trị văn 

hóa trong mối quan hệ với phát huy, mà không trở thành lực cản đối với sự 

phát triển xã hội. Với ý nghĩa đó, khái niệm bảo tồn giá trị văn hóa cần được 

hiểu đó là những nỗ lực nhằm lưu giữ và kế thừa những gì được xem là giá trị 

văn hóa truyền thống đã, đang và còn tiếp tục tạo nên năng lực nội sinh, là 

động lực cho sự phát triển văn hóa – xã hội hiện tại và tương lai của mỗi tộc 

người, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia dân tộc. 

1.1.2. Khái niệm phát huy  

Phát huy trên cơ sở sàng lọc, duy trì và làm phong phú thêm những nét 

đẹp văn hóa vốn có. Phát huy giá trị văn hóa là những hành động hướng đích 

nhằm đưa sản phẩm văn hóa vào trong thực tiễn xã hội, trở thành tiềm năng 

và nội lực góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, mang lại những lợi 

ích vật chất và tinh thần cho con người. 

Phát huy giá trị văn hóa - đó là những hành động hướng đích nhằm đưa 

giá trị văn hóa vào trong thực tiễn xã hội với tư cách vừa là môi trường an 

toàn để bảo tồn và làm giàu các giá trị văn hóa, vừa là năng lực nội sinh và 

tiềm năng mang lại những lợi ích về vật chất và tinh thần cho con người, góp 

phần thúc đẩy sự phát triển xã hội. 

1.1.3. Khái niệm giá trị văn hóa 

Giá trị văn hóa là sự đánh giá mang tính cộng đồng đối với những hiện 

tượng, sản phẩm văn hóa do con người tạo ra trong bối cảnh xã hội nhất định. 

Những giá trị đó được coi là tốt đẹp, là có ích, đáp ứng nhu cầu của con người 

trong mọi thời đại. Một khi những giá trị đó hình thành và được định hình thì 

nó có tác dụng chi phối những nhận thức, quan niệm, hành vi, tình cảm của 

con người trong mỗi cộng đồng ấy. Giá trị văn hóa về thực chất là sự khẳng 

định của con người đối với sự tồn tại vật chất và tinh thần trong đời sống xã 

hội, quan hệ, trật tự của mình, hành vi, thái độ của mình, khích lệ con người 

sống và phát triển theo thang giá trị mà cộng đồng xã hội tôn vinh.  

Bên cạnh những giá trị tổng quát (yêu nước, cộng đồng, cần cù, hiếu 

học, gắn bó huyết thống và làng bản) còn tồn tại giá trị bộ phận. Giá trị này 
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được thể hiện trong từng lĩnh vực hoạt động của con người như: trong khai 

thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong ăn uống, đi lại, phong tục tập quán, 

lễ hội… Những giá trị bộ phận không phải là những thực thể riêng biệt mà 

chúng góp phần chung đúc nên các giá trị văn hóa tổng quát và ngược lại. 

 1.1.4.  Quan điểm về bảo tồn 

1.1.4.1. Bảo tồn nguyên vẹn 

Trước đây đã từng có quan niệm bảo tồn nguyên vẹn, bảo tồn văn hóa 

được hiểu là các nỗ lực nhằm bảo vệ, gìn giữ sản phẩm văn hóa (vốn được 

chắt lọc, chưng cất, được thử thách qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử) và 

không gian tồn tại của nó theo dạng thức vốn có. Nghĩa là, những sản phẩm 

của quá khứ nên được bảo vệ một cách nguyên vẹn như nó vốn có, cố gắng 

phục hồi nguyên gốc các di sản văn hóa vật chất và tinh thần cũng như cố 

gắng cách ly di sản khỏi môi trường xã hội đương đại. Song vấn đề đặt ra, văn 

hóa luôn gắn bó với đời sống con người, với môi trường xã hội trong sự vận 

động của nó, nhất là di sản văn hóa phi vật thể. Chính vì vậy mà quan điểm 

bảo tồn nguyên vẹn sẽ không phải là cách tiếp cận của trường hợp nghiên cứu 

này. 

 Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Liêm có bài viết “Bảo tồn và phát huy” hay 

“kế thừa và phát triển” văn hoá dân tộc trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ 

nghĩa” được in trong cuốn kỷ yếu hội thảo 60 năm đề cương văn hoá Việt 

Nam (1943-2013) có nêu ra quan điểm: 

“Bảo tồn” là giữ lại, không để bị mất đi, không thể bị thay đổi, 

biến hoá hay biến thái…Như vậy, trong nội hàm của thuật ngữ 

này, không có khái niệm “cải biến”, “nâng cao” hoặc  “phát 

triển”. Hơn nữa, khi nói đối tượng bảo tồn “phải được nhìn là 

tinh hoa”, chúng ta đã khẳng định giá trị đích thực và khả năng 
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tồn tại theo thời gian, dưới nhiều thể trạng và hình thức khác 

nhau của đối tượng được bảo tồn”.[16,tr.269]. 

1.1.4.2. Bảo tồn trên cơ sở kế thừa 

Bảo tồn trên cơ sở kế thừa những giá trị độc đáo của quá khứ dường 

như là một xu thế khá phổ biến trong giới học giả hiện nay khi bàn đến giá di 

sản văn hoá nói chung và quản lý di sản văn hoá nói riêng. Quan điểm này 

dựa trên cơ sở mỗi di sản văn hoá cần phải thực hiện nhiệm vụ lịch sử của 

mình ở một thời gian và không gian cụ thể. Khi giá trị di sản văn hoá ấy tồn 

tại ở không gian và thời gian hiện tại, di sản văn hoá ấy cần phát huy giá trị 

văn hoá - xã hội phù hợp với xã hội hiện nay và phải loại bỏ đi những gì 

không phù hợp với xã hội ấy. 

Nếu như quan điểm bảo tồn nguyên vẹn gặp khó khăn trong việc xác 

định đâu là yếu tố nguyên gốc, đâu là yếu tố phát sinh, và giữ gìn nguyên gốc 

là giữ gìn những yếu tố nào, thì quan điểm bảo tồn trên cơ sở kế thừa gặp phải 

khó khăn trong khâu xác định yếu tố nào thực sự là giá trị cần phải kế thừa và 

phát huy, yếu tố nào không còn phù hợp, cần phải loại bỏ, cũng cần phải 

khuyến cáo rằng sự loại bỏ ấy có thể sẽ đánh mất những giá trị văn hoá mà 

chúng ta chưa hiểu biết một cách sâu sắc và thấu đáo. 

1.1.5. Quan điểm về phát huy 

Xung quanh vấn đề phát huy di sản văn hoá phi vật thể cũng đặt ra 

nhiều vấn đề. Song điều quan trọng hơn cả đối với việc phát huy những di sản 

văn hoá phi vật thể nói chung và giá trị văn hoá làng nghề nói riêng là làm sao 

khơi dậy được ý thức của cộng đồng, niềm tự hào của cộng đồng về di sản 

văn hoá phi vật thể, để di sản văn hoá ấy sống trong cộng đồng như đúng bản 

chất của nó. Trong công tác phát huy, vấn đề luôn được đặt ra đó là truyền 

dạy, tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ có những hiểu 

biết về làng nghề với những giá trị văn hoá truyền thống của nó. Chính đây là 

cây cầu để chúng ta đưa những giá trị văn hoá làng nghề với cộng đồng và 
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hơn thế cộng đồng chính là môi trường không chỉ sản sinh ra văn hoá làng 

nghề, mà còn là nơi tốt nhất bảo tồn, làm giàu thêm và phát huy nó trong đời 

sống xã hội. 

1.2. Làng nghề và văn hoá làng nghề 

 1.2.1. Khái niệm làng nghề 

 Làng nghề là một thiết chế kinh tế - xã hội ở nông thôn được cấu tạo bởi 

hai yếu tố làng và nghề. Làng là một đơn vị cư trú và một hình thức tổ chức xã 

hội quan trọng ở nông thôn nước ta, mà ở đó tồn tại những tập hợp dân cư cùng 

sinh sống, sản xuất và giữa họ có mối quan hệ khăng khít với nhau. Nghề ở đây 

là những nghề phi nông nghiệp được tiến hành trong phạm vị làng và gắn chặt 

với làng. Tuy nhiên không phải bất kỳ làng nào có nghề cũng được gọi là làng 

nghề. Để được công nhận là làng nghề thì làng nghề đó phải thể hiện được cả 

mặt định tính và định lượng của nó. Định tính của làng nghề chính là thể hiện 

sự khác biệt của làng nghề so với làng thuần nông, làng nghề có ngành nghề 

phụ quy mô nhỏ hoặc với phố nghề ở thành thị. Còn về mặt định lượng là nói 

đến quy mô và tính ổn định của làng nghề đó như thế nào. Cụ thể hơn ta có thể 

hiểu mặt định lượng của làng nghề chính là việc xác định số hộ, số lao động và 

giá trị thu nhập từ ngành nghề đó chiếm bao nhiêu phần trăm số lao động và 

tổng giá trị thu nhập của địa phương. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để xác 

định làng nghề. 

Từ xa xưa do đặc thù nền sản xuất nông nghiệp đòi hỏi phải có nhiều 

lao động tham gia đã khiến dân cư Việt cổ sống quần tụ lại với nhau thành 

từng cụm dân cư đông đúc, dần hình thành nên làng xã. Trong từng làng xã đã 

có dân cư sản xuất các mặt hàng thủ công, dần dần lan truyền ra cả làng xã 

tạo nên những làng nghề và truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Tác giả Lưu Tuyết Vân trong bài viết Một số vấn đề về làng nghề ở 

nước ta hiện nay đã nêu ra quan niệm về làng nghề như sau: 
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Làng nghề là một làng có nghề tiểu thủ công đã từng tồn tại 

trong lịch sử hoặc một thời gian nhất định, có sản phẩm hàng hoá 

nổi tiếng hoặc có khối lượng hàng hoá lớn có vai trò nhất định 

đối với thị trường trong nước và quốc tế, có số đông người trong 

làng cùng làm một hoặc nhiều nghề, dân làng sống chủ yếu bằng 

các nghề đó. Còn các làng nghề truyền thống trước hết phải là 

một làng nghề, nhưng phải có lịch sử tồn tại lâu dài, đến nay vẫn 

sản xuất một hoặc nhiều mặt hàng có giá trị trên thị trường trong 

nước và quốc tế [36,tr.64]. 

Khi bàn về làng nghề tác giả đã quan tâm đến ba đặc điểm cơ bản của 

làng nghề: 1/ Sản phẩm và việc tiêu dùng sản phẩm của làng nghề tại thị 

trường trong nước và quốc tế. 2/ Số lượng những người tham gia làm nghề so 

với tỷ trọng số lượng người dân trong làng. 3/ Làng có lịch sử hình thành và 

tồn tại lâu dài. Khi bàn về làng nghề truyền thống, tác giả nhấn mạnh hai vấn 

đề chính,  thứ nhất là lịch sử tồn tại lâu đời, thứ hai là về sản phẩm nổi tiếng 

trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Theo tác giả Phạm Côn Sơn trong cuốn “Làng nghề truyền thống Việt 

Nam” thì làng nghề được định nghĩa như sau:  

Làng nghề là một đơn vị hành chính cổ xưa mà cũng có nghĩa là 

nơi quần cư đông người, sinh hoạt có tổ chức, kỉ cương tập quán 

riêng theo nghĩa rộng. Làng nghề không những là làng sống chuyên 

nghề mà cũng hàm ý là những người cùng nghề sống hợp quần để 

phát triển công ăn việc làm. Cơ sở vững chắc của các làng nghề là 

sự vừa làm ăn tập thể, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn bản sắc 

dân tộc và các cá biệt của địa phương [20,tr11]. 

Tác giả Trương Minh Hằng đưa ra quan niệm về làng nghề như sau: 

Làng nghề gắn liền với các vùng nông nghiệp và người nông dân 

làm nghề thủ công để giải quyết hợp lý sức lao động dư thừa được 
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cơ cấu theo đặc trưng nông nghiệp là mùa vụ… một làng có nghề, 

đời sống của người dân ổn định và được nâng cao so với các làng 

thuần nông. Nghề thủ công từ vị trí chỉ là nghề phụ được tổ chức 

và thực thi vào những khi nông nhàn, rồi về sau nhiều nghề trở 

thành nguồn thu nhập chính của làng… Ở một góc độ nào đó, làng 

nghề còn mang tính chất của một làng buôn [9,tr.20-21]. 

Theo quan niệm trên cần quan tâm đến một số vấn đề cơ bản như sau: 

người dân trong làng nghề có đời sống ổn định và phần nào được nâng cao 

hơn so với các làng thuần nông. Nghề thủ công trong lịch sử có thể từ vị trí 

chỉ là nghề phụ, sau đó trở thành nguồn thu nhập chính của làng. Làng nghề 

còn mang tính chất là một làng buôn. Nhận định này xuất phát từ thực tiến 

khách quan, bởi trên thực tế người dân làng nghề sẽ phải mua các nguồn 

nguyên liệu để sản xuất hàng hoá và tổ chức tiêu thụ sản phẩm ở các thị 

trường trong vùng phụ cận của làng nghề. Chính đây là đặc trưng để tạo điều 

kiện cho làng nghề mở ra bên ngoài thị trường. 

1.2.2. Làng nghề truyền thống 

Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 2 năm 2006 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang 108 quy định rõ 

tiêu chí, thủ tục về việc công nhận làng nghề truyền thống, làng 

nghề, nghề truyền thống: 1/Có tối thiểu 30% số hộ hoặc 50% số 

lao động làm nghề; 2/Có tỷ trọng sản xuất từ ngành nghề công 

nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp tối thiệu 50% tổng giá trị 

sản xuất của làng trong năm; 3/Hoạt động kinh doanh ổn định, 

tối thiểu 02 năm liền tính đến thời điểm công nhận; 4/Chấp hành 

tốt các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương; 5/Tiêu chí 

công nhận làng nghề truyền thống: làng nghề truyền thống phải 

đạt các tiêu chí công nhận làng nghề theo quy định và có tối 
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thiểu 30% số hộ hoặc 50% số lao động làm nghề truyền 

thống.[22,tr.108]  

Tác giả Bùi Văn Vượng cho rằng: “Làng nghề truyền thống là làng cổ 

truyền làm nghề thủ công. Ở đấy không nhất thiết tất cả dân làng đều sản xuất 

hàng thủ công. Người thợ thủ công nhiều trường hợp cũng đồng thời làm nghề 

nông (nông dân). Nhưng yêu cầu chuyên môn hoá đã tạo thành những thợ 

chuyên sản xuất hàng truyền thống ngay tại làng của mình.”[31,tr.23]. 

 Theo tác giả làng nghề truyền thống phải là một làng có truyền thống 

lịch sử lâu đời (có thể từ trước năm 1945), có nhiều thợ giỏi và chính họ vừa 

làm nghề, lại vừa tham gia sản xuất nông nghiệp. Nhưng sản phẩm của những 

người thợ giỏi đã tạo nên bản sắc của làng nghề nổi tiếng trong và ngoài 

nước. 

Nhà nghiên cứu Trần Quốc Vượng cho rằng: 

Làng nghề là làng ấy, tuy có trồng trọt theo lối thủ công và chăn 

nuôi ( gà, lợn, trâu..) làm một số nghề phụ khác (thêu,đan lát..) 

song đã nổi trội một nghề cổ truyền, tinh xảo với một tầng lớp 

thợ thủ công chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp, có ông trùm, 

ông phó cả cùng một số thợ và phó thợ đã chuyên tâm, có quy 

trình công nghệ nhất định “sinh ư nghệ, tử ư nghệ”, “nhất nghệ 

tinh, nhất thân vinh” sống chủ yếu bằng nghề đó và sản xuất ra 

những hàng thủ công, những mặt hàng này đã có tính mỹ nghệ, 

đã trở thành sản phẩm hàng hoá và có quan hệ tiếp thị với thị 

trường là vùng rộng xung quanh với thị trường đô thị, thủ đô và 

tiến tới mở rộng ra cả nước rồi có thể xuất khẩu ra nước 

ngoài”[33,tr16]. 

Làng nghề thủ công truyền thống là trung tâm sản xuất hàng thủ công, 

nơi quy tụ các nghệ nhân và nhiều hộ gia đình chuyên làm nghề mang tính lâu 

đời, được truyền đi truyền lại qua các thế hệ, có sự liên kết hỗ trợ trong sản 
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xuất, bán sản phẩm theo kiểu phường hội, hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

thậm chí là bán lẻ, họ có cùng tổ nghề, các thành viên luôn có ý thức tuân 

theo những hương ước, chế độ, gia tộc, cùng phường nghề trong quá trình lịch 

sử phát triển đã hình thành nghề ngay trên đơn vị cư trú trong xóm của họ. 

Làng nghề ở đây không nhất thiết là tất cả mọi người dân trong làng 

đều sản xuất thủ công, người thợ thủ công cũng có thể là người nông dân làm 

thêm nghề phụ trong lúc nông nhàn. Tuy nhiên do yêu cầu về tính chuyên 

môn hoá cao đã tạo ra những người thợ thủ công chuyên nghiệp, chuyên sản 

xuất hàng thủ công truyền thống ngay tại quê hương của mình. Nghiên cứu 

một làng nghề thủ công truyền thống là phải quan tâm đến nhiều mặt, tính hệ 

thống, toàn diện của làng nghề thủ công truyền thống đó, trong đó yếu tố 

quyết định là nghệ nhân của làng, sản phẩm thủ công, thủ pháp kĩ thuật sản 

xuất và nghệ thuật. 

Làng nghề thủ công truyền thống thường có đại đa số hoặc số lượng 

lớn dân cư làm nghề cổ truyền, thậm chí là 100% dân cư làm nghề thủ công 

hoặc một vài dòng họ chuyên làm nghề lâu đời, kiểu cha truyền con nối. Sản 

phẩm của họ không những ứng dụng cao mà còn là sản phẩm độc đáo, ấn 

tượng, tinh xảo. 

Ngày nay trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Làng nghề thực sự là 

đơn vị kinh tế tiểu thủ công nghiệp có vai trò tác động tích cực rất lớn đến đời 

sống kinh tế của người dân. 

1.2.3. Văn hoá làng 

Văn hóa làng Việt truyền thống rõ nét nhất là văn hóa làng Việt Bắc 

Bộ. Làng Việt Bắc Bộ là nơi bao đời nay cư dân Việt cư trú, lao động, sản 

xuất và tổ chức mọi sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tinh thần; đồng thời là nơi cố 

kết quan hệ dòng tộc, xóm giềng. Làng là mô hình để người xưa theo đó mà 

mở rộng ra xây dựng tổ chức quốc gia, đô thị. Làng còn là pháo đài để chống 

giặc ngoại xâm cùng mọi yếu tố ngoại lai, bảo vệ sự bình yên cho dân tộc, 
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cho đất nước. Văn hóa làng chính là hệ thống những giá trị hình thành qua 

bao đời trong toàn bộ các hoạt động đó, và đến lượt mình, nó cũng chính là 

công cụ, là phương tiện tổ chức và duy trì toàn bộ các hoạt động này. Nó đi 

vào ký ức người Việt Nam bằng hàng loạt những giá trị vật chất và tinh thần 

rất gần gũi và thân thương. 

Thế giới đầy mầu sắc của văn hóa làng được quy ước thành lệ làng, đúc 

kết trong hương ước làng, bộc lộ một cách phong phú qua hội làng. Tất cả 

chắt lọc lại, tạo nên bản sắc văn hóa làng, mà trong đó tính cộng đồng làng và 

tính tự trị của làng là những giá trị nổi trội nhất. Bên cạnh đó còn là các phẩm 

chất quan trọng khác như: tính ưa hài hòa, khuynh hướng thiên về âm 

tính (mà tính trọng tình, hay tình làng là một biểu hiện của nó), tính tổng hợp 

và tính linh hoạt. 

Trải qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc, văn hóa làng Việt đã chứng tỏ 

sức sống mãnh liệt của mình. Sau lũy tre làng, bên giếng làng, dưới mái đình 

làng, trong bầu khí thân thương của những ngày hội làng, mọi người sống với 

nhau nặng tình nặng nghĩa, giúp đỡ nhau lúc tắt lửa tối đèn. Tình làng nghĩa 

xóm, quan hệ láng giềng ràng buộc con người trong nếp sống làng, xã có kỷ 

cương, trong sáng và thanh cao. 

Văn hoá làng được sản sinh từ các làng tụ cư cổ truyền ở nông thôn của 

người Việt. Từ khi xuất hiện làng của người Việt cổ cũng là lúc xuất hiện văn 

hoá làng, bởi vì văn hoá là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần cộng đồng 

dân cư sáng tạo ra trong quá trình tồn tại và phát triển. Đó là những phong 

tục, tập quán, lối sống, nếp sống, tín ngưỡng, tôn giáo, ma chay, cưới xin …  

Tác giả Vũ Ngọc Khánh cho rằng: 

Văn hoá làng đã hình thành và phát huy tác dụng như một thực 

thể trong lịch sử văn hoá Việt Nam trong các tập thể cộng đồng 
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và các cá nhân. Khi nghiên cứu nội dung văn hoá làng nên khai 

thác qua các bình diện văn hoá xã hội, văn hoá tư tưởng, văn hoá 

nghệ thuật. Ở từng bình diện ấy nông thôn xưa đã xuất hiện 

nhiều hiện tượng văn hoá, có cái đã thành biểu trưng mang giá trị 

truyền thống. Từ đó hình thành văn hoá của những làng khác 

nhau mà không làng nào giống làng nào, mặc dù họ sống rất gần 

nhau về địa lý và thành phần dân cư.[13,tr.27] 

Tác giả Hà Văn Tấn cho rằng: “Văn hoá xóm làng là văn hoá nông dân 

hay văn hoá nông thôn? Đó là văn hoá được biểu hiện ra trong xóm làng hay 

là văn hoá được đặc trưng bằng kết cấu xóm làng? Vì không có định nghĩa rõ 

ràng, hiện tại chúng ta không thể đánh giá cái gọi và văn hoá xóm làng” 

[24,tr69]. 

Tác giả Hà Văn Tấn nhận định: “Văn hoá làng chính là văn hoá nông thôn 

mà diện mạo của nó chính là cây đa, bến nước, sân đình… là tâm tình của người 

nông dân biểu hiện trong kho tàng văn hoá dân gian, trong đất lề quê thói vốn là  

sản phẩm của kết cấu xóm làng với vô số những quan hệ khác nhau”. 

Tác giả Trần Quốc Vượng cho rằng: “Văn hoá Việt Nam cổ truyền, về 

bản chất là một nền văn hoá xóm làng. Là sức mạnh, vừa là điểm yếu của 

truyền thống Việt Nam cũng là ở đó” [34,tr101]. 

 Sức mạng được biểu hiện qua sự gắn bó ngàn đời của các thành viên 

trong cộng đồng qua những biểu tượng văn hoá truyền thống, song ở một bình 

diện khác lại là mặt hạn chế của những kết cấu có tính bảo thủ, trì trệ và chậm 

đổi mới. 

Tác giả Phan Đại Doãn cho biết: “Văn hoá làng có nội dung cực kỳ 

phong phú. Nhiều khi làng đã giải thể nhưng văn hoá làng thì vẫn tiếp tục tồn 

tại lâu dài” [3,tr19].  

Qua đó để thấy sức sống lâu bền của văn hoá làng trong mỗi con người 

cá thể và cộng đồng làng. Tác giả cho rằng văn hoá làng là những giá trị văn 
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hoá vật thể và phi vật thể do dân làng sáng tạo ra, hội tụ, lưu truyền trong lịch 

sử tồn tại, phát triển của làng. Nó phản ánh cuộc sống dựng làng, giữ làng 

trong lịch sử dựng nước và giữ nước của toàn đất nước. Nó thể hiện tâm tư, 

nguyện vọng, tình cảm, tư tưởng, trí tuệ và thế ứng xử của dân làng đối với 

cộng đồng, gia đình, dòng họ, xóm làng, đối với con người và cuộc sống 

ngoài làng, đối với môi trường tự nhiên và thế giới siêu nhiên. Nó là nội lực 

gắn kết và duy trì sự tồn tại, phát triển làng trong lịch sử. 

Như vậy, văn hoá làng ở Việt Nam được phát triển và tồn tại cùng với 

sự xuất hiện của cộng đồng cư dân làng xã, nó xuất hiện vào thời cổ đại và 

tồn tại trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế văn hoá làng 

là một thực thể luôn vận động và phát triển qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. 

Các thế hệ trong cộng đồng luôn có ý thức bảo tồn giá trị cổ truyền của văn 

hoá làng, song ở một góc độ nào đó thì những thế hệ kế tiếp luôn có ý thức 

phát huy, phát triển nền tảng văn hoá cổ truyền để phù hợp với cuộc sống, xã 

hội hiện đại. Đặc biệt trong tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá hiện nay, 

nhiều đơn vị hành chính làng xưa đã chuyển thành phố, phường. Vì vậy có 

những biến đổi có thể nhận diện được, như mối quan hệ giữa các thành viên 

trong cộng đồng làng, tinh thần cố kết đã có những biến đổi nhất định, không 

còn khép kín, chặt chẽ như những thời kỳ trước đây. Các thành tố khác của 

văn hoá làng cũng diễn ra theo xu hướng nêu trên. Sự biến đổi văn hoá làng 

cũng nằm trong qua luật chung của biến đổi văn hoá, mà biến đổi văn hoá 

được hiểu là quá trình vận động của tất cả các xã hội trong phạm vi không 

gian nhất định (một làng hoặc nhiều làng). Đơn vị làng tuy là một mức độ 

phân tích nhỏ nhất nhưng đó lại chứa đựng nhiều vấn đề về sự tác động của 

công nghiệp hoá, đô thị hoá đến sự biến đổi văn hoá làng. 

 1.2.4. Văn hoá làng nghề 

Trong cuốn “Từ điển Bách khoa Văn hoá học” của A.A.Radugin xuất 

bản vào những năm 90 của thế kỷ XX có định nghĩa về thủ công mỹ nghệ dân 
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gian như sau: “Thủ công mỹ nghệ dân gian là một bộ phận quan trọng của nền 

văn hoá dân gian, dựa trên sáng tạo tập thể phát triển truyền thống văn hoá tại 

địa phương” [1,tr.521]. 

Trong công trình “Văn hoá dân gian trong các nghề” của tác giả Robert 

MsCart đăng trong tác phẩm “Một số thuật ngữ đương đại” của hai tác giả 

Ngô Đức Thịnh và Frank Proschan đã nêu ra quan niệm về nghề thủ công: 

“Các khía cạnh biểu cảm của nơi làm việc với sự chú trọng đến đặc biệt đến 

các chuyện kể, kĩ xảo và nghi lễ được biết đến bằng cách không chính thức và 

được trao truyền từ thế hệ người lao động này đến thế hệ người lao động 

khác…” [26,tr393]. 

Qua hai khái niệm của các học giả đã nêu trên đây có thể thấy rằng việc 

nghiên cứu văn hoá nghề ở Châu Âu và Hoa Kỳ khác hẳn với nghiên cứu 

nghề ở Việt Nam. Bởi lẽ họ đã trải qua thời kỳ tiền tư bản rất lâu nên nghề thủ 

công ở Phương Tây chủ yếu tập trung ở thành thị và các trung tâm lớn, vì vậy 

các học giả chỉ nghiên cứu văn hoá nghề với các thành tố như chuyện kể, kỹ 

xảo và nghi lễ của nghề. Nghề thủ công Việt Nam gắn liền với làng xã nên 

việc định dạng thuật ngữ làng nghề là điều tất yếu. Văn hoá làng nghề bao 

gồm văn hoá làng và văn hoá nghề trong đó văn hoá làng là nền tảng còn văn 

hoá nghề được coi là nhân tố quyết định cho sự hình thành nên đặc trưng của 

văn hoá làng nghề. 

Các yếu tố cấu thành văn hoá làng gồm: Cơ cấu tổ chức, diện mạo làng 

xã… văn hoá vật thể gồm: đình, đền, miếu, chùa, ngà thờ họ, nhà ở; văn hoá 

phi vật thể: luật tục, phong tục tập quán, ứng xử giữa xóm làng, lễ hội, tín 

ngưỡng dân gian…Các yếu tố cấu thành văn hoá nghề: thợ thủ công đặt trong 

mối quan hệ với nghề nghiệp với làng xóm, gia đình, dòng họ…; phường/ hội 

nghề, bí quyết và quy trình nghề, tín ngưỡng thờ tổ nghề, tập tục riêng biệt của tổ 

nghề. 
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Trong tác phẩm “Nghề thủ công mỹ nghệ đồng bằng Sông Hồng tiềm 

năng, thực trạng và một số kiến nghị” của tác giả Lê Hồng Lý đã nêu khái 

quát những nét cơ bản về văn hoá làng nghề:  

Có một thực tế phổ biến là ở hầu hết các làng nghề vốn văn hoá 

truyền thống được gìn giữ bền lâu hơn những làng khác. Vốn văn 

hoá ấy lại phong phú với nhiều loại hình khác nhau. Hiện nay 

các làng còn giữ được những nét văn hoá truyền thống nhất lại là 

những làng nghề. Từ di tích, phong tục cùng các tiềm năng văn 

hoá khác đều được giữ gìn khá tốt so với các làng làm nông 

nghiệp thuần tuý, làng nghề có điều kiện nhiều hơn về kinh tế. 

Hơn nữa họ có tay nghề cho nên các di tích ở các làng ấy thường 

xuyên được tu bổ nhờ sự giúp đỡ của nhiều “mạnh thường quân” 

hơn và được công đức nhiều hơn. Đặc biệt là một số phong tục, 

nghi lễ mang tính nông nghiệp sơ khai và rất cổ lại do chính 

quyền các làng lưu giữ nhiều hơn là các làng nông nghiệp thuần 

tuý. Thờ cúng tổ nghề là một nét văn hoá khác của làng nghề, 

gần như không có một làng nghề nào mà không thờ một vị tổ sư 

của làng nghề mình. Cùng với tổ nghề là lễ hội làng nghề, nếu 

ngày giỗ tổ nghề đồng thời là ngày hội làng thì lễ hội làng ấy có 

quy mô khá lớn.. Vốn dĩ là làng nông nghiệp nên làng nghề đã có 

đặc tính của làng xã nông thôn Việt Nam. Vì vậy khi trở thành 

làng nghề do nhu cầu bảo vệ nghề và việc phải cố kết làm ăn 

trước các cộng đồng nghề khác, nên tính cộng đồng của họ ở mặt 

nào đó còn cao hơn ở làng nông nghiệp. Văn hoá làng nghề 

ngoài lễ hội, khoán ước và lễ giỗ tổ nghề còn nhiều loại hình 

khác phong phú như ca dao, ngạn ngữ nói về nghề, những truyền 

thuyết về những vị tổ nghề, ca dao của làng nghề. [17,tr135-145]. 



25 

 

Có thể nói khái niệm văn hoá làng thường gắn liền với hình ảnh làng xã 

cổ truyền ở Việt Nam với ba đặc trưng cơ bản: ý thức cộng đồng làng (ý thức 

dân chủ làng xã, cộng đồng trong sản xuất bảo vệ xóm làng, xây dựng văn 

hoá, lối sống đạo đức…) ý thức tự quản (thể hiện rõ nhất trong việc xây dựng 

hương ước) và tính đặc thù độc đáo rất riêng của mỗi làng (có khi hai làng 

gần nhau nhưng không hề giống nhau).  

Văn hoá làng được thể hiện thông qua các biểu trưng văn hoá mang giá trị 

truyền thống: Từ cây đa, bến sông, con đê, mái đình, giếng nước đến các bản gia 

phả, hương ước, tập tục, hội hè đình đám, tín ngưỡng, các nghề thủ công truyền 

thống, những làn điệu dân ca, dân vũ, những người giỏi văn, giỏi võ… Văn hoá 

làng mang những giá trị đẹp giàu tính truyền thống, đồng thời cũng cần xoá bỏ 

những tập tục cổ hũ, lạc hậu trong đời sống của người dân. 

Chúng ta đều biết rằng làng nghề nào cũng có những câu ca dao hay ca 

ngợi về làng, về nghề và những con người tài năng của làng nghề đó. Có một nét 

đặc sắc trong văn hoá làng nghề đó là sự năng động linh hoạt, chuyển đổi rất 

nhanh nhạy trước những biến động của thời cuộc, của thị trường. Thực tế lịch sử 

đã chứng minh điều đó chỉ cần xem xét cụ thể một làng nghề trong các giai đoạn 

lịch sử sẽ thấy được tình trạng chung của các làng nghề khác.  

Từ nghiên cứu các học thuyết của học giả, tôi đưa ra quan niệm về văn 

hoá làng nghề như sau: Văn hoá làng nghề là tổ hợp các thành tố, trong đó có 

quang cảnh/không gian văn hóa làng xóm, di tích, nhà ở, lễ hội, phong tục, 

tín ngưỡng, thờ tổ nghề, mối quan hệ của người dân làng nghề, bí quyết nghề 

nghiệp, kỹ thuật truyền nghề, biểu tượng văn hoá trong các sản phẩm của 

làng nghề… tất cả có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành tổng thể di sản 

văn hoá làng nghề. 

 1.3. Tổng quan làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc 

 1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

 1.3.1.1. Vị trí địa lý 
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Xã Phú Túc là một xã nghề có vị trí địa lý nằm ở phía Tây huyện Phú 

Xuyên, xã có vị trí địa lý quan trọng về an ninh - quốc phòng, thuận lợi về 

giao lưu phát triển kinh tế xã hội. Xã nằm cách trung tâm Hà Nội chừng 30km 

về phía Đông Bắc. 

- Phía Đông giáp với xã Tri Trung 

- Phía Nam giáp với xã Hoàng Long 

- Phía Tây giáp với xã Quảng Phú Cầu -  huyện Ứng Hòa 

- Phía Bắc giáp với xã Hồng Dương - huyện Thanh Oai 

Là một xã có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, là nơi trung tâm giao lưu 

văn hóa -kinh tế - xã hội giữa 3 huyện (Phú Xuyên - Ứng Hòa - Thanh Oai). 

Xã có 8 thôn: Trình Viên, Đường La, Phú Túc, Tư Sản, Lưu Thượng, 

Lưu Đông, Lưu Xá, Hoàng Xá, cả 8 thôn đều được UBND tỉnh Hà Tây cũ và 

thành phố Hà Nội công nhận làng nghề, trong đó có làng Lưu Thượng là làng 

nghề truyền thống. Các thôn nằm trải dài trên đường trục chính của xã với 

chiều dài 4,2km, chiều rộng 2,5km (Nguồn:ban thống kê  xã Phú Túc, 2016) 

 1.3.1.2. Đất đai - địa hình 

   Trong 3 năm từ 2013 đến 2015, tình hình sử dụng đất đai của xã biến động 

không nhiều, chủ yếu là một phần diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích 

sử dụng sang đất ở và đất nông nghiệp khác (đất chuyển đổi). 

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 752,91 ha. Trong đó có 575,29 ha 

diện tích đất nông nghiệp năm 2014, giảm  ha 0,07 ha so với năm 2013, tốc 

độ giảm trung bình hàng năm là 99,98%. Diện tích đất cây trồng hàng năm 

giảm 99,66%, diện tích đất nuôi trồng thủy sản giữ nguyên. Trong tổng diện 

tích đất tự nhiên thì diện tích đất phi nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp khoảng 

23,59%, tương đương với 177,55 ha năm 2013. Đất phi nông nghiệp bao gồm 

đất ở nông thôn và diện tích đất chuyên dùng (sản xuất phi nông nghiệp, công 

nghiệp, đất tôn giáo tín ngưỡng, đất cho mục đích công, đất nghĩa trang nghĩa 

địa,...). Trong 3 năm vừa qua, diện tích đất phi nông nghiệp có xu hướng tăng 

do diện tích đất ở tăng lên, phần diện tích đất tăng này được chuyển từ quỹ 

đất nông nghiệp. Điều này là do việc chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp.  
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Nhìn chung về tình hình biến động đất đai trong 3 năm vừa qua (2013-

2015) không có nhiều thay đổi lớn, chỉ có một số biến động nhẹ là giảm diện 

tích đất nông nghiệp được chuyển thành diện tích đất ở và đất chuyển đổi. 

Tuy nhiên, để nhằm phát triển mạnh hơn các thế mạnh của xã về phát triển 

các ngành Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thì xã cần có kế 

hoạch phân bổ thêm phần diện tích đất cho khu vực sản xuất các ngành trên 

để có thể đem lại hiệu quả cho sản xuất cao hơn. 
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Diễn giải 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tốc độ phát triển 

DiệnTích 

(ha) 

Cơ 

Cấu 

(%) 

Diện 

Tích 

(ha) 

Cơ 

Cấu 

(%) 

Diện 

Tích 

(ha) 

Cơ 

Cấu 

(%) 

14/13 15/14 
Bình 

Quân 

Tổng diện tích đất tự nhiên 752,91 100 752,91 100 752,91 100 100 100 100 

I. Đất nông nghiệp 575,36 76,41 575,29 76,41 575,12 76,38 99,99 99,97 99,98 

1.Đất cây trồng hằng năm 548,79 95,38 547,53 95,17 545,06 94,77 99,77 99,55 99,66 

2. Đất nuôi trồng thủy sản 24,16 4,20 24,16 4,20 24,16 4,20 100 100 100 

3. Đất nông nghiệp khác (đất chuyển 

đổi) 
2,41 0,42 3,6 0,63 5,9 1,03 149,37 163,88 156,45 

II. Đất phi nông nghiệp 177,55 23,59 177,62 23,592 177,79 23,62 100,04 100,09 100,06 

1. Đất ở 54,48 30,68 54,66 30,77 54,93 30,9 100,33 100,49 100,41 

2. Đất chuyên dùng 123,07 69,32 122,96 69,23 122,86 69,1 99,91 99,92 99,91 

III. Đất chưa sử dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bảng 1.3.1 Tình hình sử dụng đất đai của xã qua 3 năm 2013 - 2015 

(Nguồn: Ban thống kê xã Phú Túc, 2016) 
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1.3.2. Văn hoá -  xã hội 

1.3.2.1. Dân số  

Cùng với đất đai, dân số và lao động là yếu tố có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong mọi quá trình sản xuất. Vai trò này càng được thể hiện rõ hơn 

trong sản xuất nông nghiệp, khi mà trình độ cơ giới hóa còn chưa theo kịp đòi 

hỏi của thực tế sản xuất. Đi đôi với sự phát triển của lực lượng lao động đó là 

chất lượng lao động và vấn đề việc làm cần được giải quyết như thế nào? Đây 

là vấn đề khó khăn trong điều kiện dân số tăng nhanh. 

Hiện nay, Phú Túc là xã bao gồm 8 thôn, dân cư phân bố đồng đều. 

Qua bảng 3.2  ta thấy nhân khẩu của xã qua 3 năm 2013-2015 đều tăng, 

tốc độ tăng bình quân 0,2%. Cụ thể trong năm 2013 là 9434 nhân khẩu, năm 

2014 tăng lên 9452 nhân khẩu và đến năm 2015 tăng lên 9471 nhân khẩu. 

Trong cơ cấu của tổng số nhân khẩu thì nữ giới chiếm 54,99% năm 

2013, 58,58% năm 2014 và năm 2015 là 60,59%. Tổng số nhân khẩu nam 

giới chiếm 45,01% năm 2013, 41,42% năm 2014 và năm 2015 là 39,41%. 

Như vậy, về cơ cấu số nhân khẩu nam giới thấp hơn nữ giới điều này tạo điều 

kiện thuận lợi cho địa phương phát triển ngành công nghiệp – xây dựng và 

ngành công nghiệp nhẹ như mây tre đan. 

Tổng số hộ của xã năm 2013 là 2366 hộ. Trong đó hộ nông nghiệp là 1528 

hộ (chiếm 64,58%), hộ phi nông nghiệp là 838 hộ (chiếm 35,42%). Đến năm 2015, 

tổng số hộ của xã là 2407 hộ, tốc độ tăng bình quân 3 năm là 0,86%, trong đó hộ 

nông nghiệp tăng 0,39% và hộ phi nông nghiệp tăng 1,71%. 

Số lao động của xã qua 3 năm tăng đáng kể. Bình quân 3 năm tăng 3,13% 

trong đó lao động trong nông nghiệp có xu hướng giảm, thay vào đó lao động phi 

nông nghiệp tăng đáng kể. Bình quân 3 năm tăng 43,76%. Các ngành thương mại, 

dịch vụ kinh doanh của xã ngày một đa dạng. Thu hút rất nhiều lao động vào lĩnh vực 

này. 
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Bảng 1.3.2 Tình hình dân số và lao động của xã qua 3 năm 2013-2015 

Diễn giải 
Đơn 

vị tính 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tốc độ phát triển 

Số 

lượng 

Cơ 

Cấu 

(%) 

Số 

lương 

Cơ 

Cấu 

(%) 

Số 

Lượng 

Cơ 

cấu 

(%) 

14/13 15/14 
Bình 

Quân 

Tổng số nhân khẩu Người 9434 100 9452 100 9471 100 100,19 100,20 100,2 

Nữ Người 5188 54,99 5537 58,58 5739 60,59 106,72 103,65 105,2 

Nam Người 4246 45,01 3915 41,42 3732 39,41 92,20 95,32 93,76 

Tổng số hộ Hộ 2366 100 2390 100 2407 100 101,01 100,71 100,86 

Hộ nông nghiệp Hộ 1528 64,58 1536 64,26 1540 63,98 100,52 100,26 100,39 

Hộ phi nông nghiệp Hộ 838 35,42 854 35,74 867 36,01 101,9 101,52 101,71 

Tổng số lao động 
Lao 

động 
4803 100 4921 100 5109 100 102,45 103,802 103,13 

Lao động nông 

nghiệp 

Lao 

động 
2816 74,04 2638 53,6 2530 49,52 93,68 95,91 94,79 

Lao động phi Nông 

nghiệp 

Lao 

động 
1987 25,96 2283 46,4 2579 50,48 178,73 108,79 143,76 

Một số chỉ tiêu bình 

quân 
          

Số khẩu/hộ Người 3,98  3,95  3,93  99,25 99,49 99,37 

Số lao động/hộ 
Lao 

động 
2,03  2,05  2,12  100,98 103,41 102,2 

Nguồn: Ban thống kê xã Phú Túc, 2016) 

 1.3.2.2. Văn hoá - xã hội 

Văn hoá: Phú Túc là mảnh đất truyền thống văn hóa yêu nước và đấu tranh 

cách mạng kiên cường. Cũng giống như các làng, xã truyền thống ở vùng châu thổ 

sông Hồng, bên cạnh lễ hội, người dân ở Phú Túc còn chung đúc nên nhiều thuần 

phong mỹ tục. Trong những dịp vui như cưới xin, làm nhà mới, dân làng tới chung 

vui, chúc tụng, động viên. Khi buồn như gặp sự tang ma hay hoạn nạn, mọi người 

lui tới thăm hỏi, quyên góp tiền của, công sức chia sẻ nỗi buồn, tình làng, nghĩa 

xóm rất sâu nặng. Nằm gần thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, văn hóa của cả 



31 

 

nước, có điều kiện tiếp cận, giao thoa văn hóa với nhiều vùng. Truyền thống hòa 

hiếu, tôn trọng đạo lý, lá lành đùm lá rách luôn là mạch nguồn chạy suốt từ quá 

khứ đến hiện tại trên mảnh đất Phú Túc ngày nay. 

Dân cư ở đây đã sinh sống ở Phú Túc ngay từ thời buổi đầu xây dựng làng 

nghề truyền thống, trải qua bao thăng trầm của lịch sử- xã hội, dựa vào tự nhiên đê 

sinh tồn, cộng đồng dân cư nơi đây đã sáng tạo, củng cố và hoàn thiện được những 

đặc trưng văn hoá của riêng mình. Phong tục tập quán, tín ngưỡng và hệ thống lễ 

hội của họ đã hình thành, tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm. Ngày nay nó 

vẫn được duy trì củng cố và hoàn thiện trong hoàn cảnh mới. 

Xã Phú Túc có 8 thôn, từ năm 2012 xã đã chỉ đạo 8 thôn xây dựng quy ước 

nông thôn mới và UBND xã đã in ấn cấp cho mỗi hộ gia đình một quyển Quy ước 

nông thôn mới. Toàn xã có 9 chùa và 4 miếu, trong đó có 5 đình và 2 miếu được 

công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp Thành phố. Đội ngũ cán bộ xã được chuẩn 

hoá có trình độ chuyên môn từ cao đẳng và đại học.  

Xã Phú Túc hiện có hai tôn giáo cùng tồn tại là Phật giáo và Thiên chúa 

giáo. Trong dòng lịch sử, người Công giáo Phú Túc đã có nhiều đóng góp cho quê 

hương đất nước. Trong xây dựng bảo vệ chính quyền người công giáo luôn tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi đường lối, chủ trương chính sách 

của Đảng và Nhà nước. Cùng với truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng, 

người dân Phú Túc còn nổi tiếng với truyền thống hiếu học và đoàn kết. Chính sự 

cần cù lao động đã hun đúc cho nhân dân Phú Túc nhiều giá trị văn hóa mà đời đời 

về sau vẫn phải ghi nhận. 

1.3.3. Cuộc sống và con người nơi làng nghề 

Cũng như bao làng quê khác trên đất nước Việt Nam, con người Phú Túc 

vẫn chân chất mộc mạc, con người sống yêu thương gắn bó, chia sẻ và đùm bọc 

nhau trong cuộc sống, luôn tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, là một 

cuộc sống “tối lửa tắt đèn có nhau”. Đến với làng nghề Phú Túc ta vẫn bắt gặp 

những cảnh “người người gọi nhau”, họ gọi nhau,đến với nhau và cùng ngồi với 
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nhau miệng thì không ngớt những câu chuyện, những tiếng cười và đặc biệt là đôi 

tay của họ thì không ngừng nghỉ, vẫn cứ thoăn thoắt lướt trên sản phẩm mây tre 

của mình, từng sợi mây, từng mũi kim đan vào vẫn chính xác đến không ngờ, 

những sản phẩm cuối cùng cho ta thấy độ chính xảo và hoàn thiện vô cùng. Mặc dù 

nằm cách thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá, dược xem là 

nơi phồn hoa đô hội có sức lan toả mạnh mẽ thế nhưng Phú Túc vẫn giữ được 

những nét bình dị của một làng quê, vẫn cây đa - bến nước - sân đình, ao bèo và 

đường làng quanh co. Tất là là nhờ Phú Túc còn giữ được nghề của mình. Đến với 

Phú Túc ngày nay chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay, đường 

làng gần như được bê tông hoá, đã có điện thắp sáng cả ở những con đường nho 

nhỏ hun hút và đặc biệt là Phú Túc ngày nay đã có không ít những nhà cao tầng 

mọc lên giữa thôn xóm cho thấy sự “ăn nên làm ra” của người dân Phú Túc và điều 

đáng nói ở đây chính là trong cuộc sống họ vẫn giữ được mối quan hệ hàng xóm, 

láng giềng với nhau, họ giúp đỡ tương trợ nhau trong cuộc sống cũng như trong lao 

động sản xuất. 

1.3.4.  Lịch sử hình thành và phát triển làng nghề 

Từ loại cây guột mọc hoang dại tại các vùng rừng núi phía Bắc và một số 

tỉnh miền Trung, người dân xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bằng đôi bàn 

tay khéo léo, tài hoa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng rổ, rá, tủ, bàn ghế, 

khungảnh, lọ hoa, con giống...Làng Lưu Thượng (xã Phú Túc) là nơi khởi đầu nghề 

truyền thống mây tre đan guột từ thế kỷ XVII. Từ Lưu Thượng, nghề mây tre đan 

guột phát triển lan ra cả xã Phú Túc và các vùng phụ cận tồn tại đến tận ngày nay.  

Làng nghề mây tre đan xã Phú Túc đứng vững được như ngày nay cũng đã 

trải qua bao thăng trầm. Trước 1945, thời kỳ Pháp đô hộ nước ta, cuộc sống của 

người dân hết sức nghèo khổ, lầm than. Họ phải tự vươn lên làm nghề để kiếm 

sống. Sự bươn chải và nhạy cảm với nghề đã khiến người dân trong xã sáng tác ra 

nhiều mẫu mã. Sản phẩm ngày một hoàn thiện, lúc đó thị trường tiêu thụ chủ yếu là 

trong nước, hàng hóa đã được thống nhất về giá được chở bằng xe bò kéo đem ra 

Hà Nội rồi chuyển khắp trong nước cứ thế duy trì cho đến năm 1954. 
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Sau khi hoà bình lập lại, các ngành nghề thủ công được Đảng và Nhà nước 

ta đặc biệt quan tâm hợp tác xã Phú Túc được thành lập. Bước đầu đã có tổ sản 

xuất (do xã quản lý) và thực hiện sản xuất theo dây chuyền: Người làm quai, đáy 

hay nắp… Tuy nhiên, nghề cũng chưa phát huy được vì mới bước đầu. Đến năm 

1963, hợp tác xã thủ công ra đời có ban quản trị, các tổ làm theo công điểm và bán 

tập trung.  Sản phẩm làm ra do các trạm xuất khẩu thu mua rồi xuất cho Nhà nước. 

Đời sống người dân nhờ vậy mà tạm thời đi vào ổn định, và rồi một lần nữa  hoạt 

động của nghề gần như ngừng hẳn bởi sự tác động trực tiếp của hoàn cảnh xã hội. 

Đó là vào thời điểm những năm 1979-1980, thị trường khối Châu Âu rạn nứt. 

Hàng không xuất đi được đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề của xã. Hợp tác 

xã lúc ấy gặp nhiều khó khăn do hàng không thanh toán được dẫn đến công nợ 

chồng chất. Đến năm 1990, khi việc tiêu thụ hàng gặp nhiều khó khăn thì cũng là 

lúc những con người thông minh, nhanh nhạy của đất Phú Túc đã có được bước 

tìm tòi phát triển thành nghề mây tre giang của quê hương. 

Hiện nay toàn xã có 8/8 thôn được UBND thành phố Hà Nội công nhận là 

làng nghề. Bên cạnh đó có nhiều nghệ nhân của làng được nhà nước phong tặng và 

đạt danh hiệu bàn tay vàng, bàn tay bạc tại hội chợ trong nước và các tổ chức quốc 

tế tổ chức. 

1.3.5. Vai trò của văn hoá làng nghề với gắn kết cộng đồng 

Có thể nói lịch sử phát triển của văn hoá làng nghề luôn gắn liền với quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trước tiên làng nghề là phương thức 

sản xuất truyền thống có bề dày lịch sử lâu đời, là nơi hội tụ và kết tinh những nét 

văn hoá truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Mỗi làng nghề có một nét lịch sử về 

nguồn gốc hình thành và phát triển tạo nên bản sắc văn hoá riêng của mỗi làng 

nghề. Nhiều làng nghề đã nổi bật lên trong lịch sử văn hoá, văn minh của Việt 

Nam. 

Văn hoá làng nghề còn thể hiện nét văn hoá qua hoạt động lễ hội, hoạt động 

mua bán sản phẩm và phong cảnh của làng nghề, các hoạt động lễ hội thụ hưởng 

thành quả lao động sau một năm làm việc vất vả hay hoạt động giỗ tổ bày tỏ sự tri 

ân đến ông tổ của làng nghề hàng năm là những hoạt động mang đậm nét văn hoá, 
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thu hút nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó những mối quan hệ truyền thống, 

tương trợ lẫn nhau giữa những người sản xuất ở làng nghề và các hoạt động mua 

bán phường hội hàng ngày tạo nên bản sắc riêng của các làng nghề. Cảnh quan của 

làng nghề với hình ảnh cây đa, bến nước sân đình và chùa chiền cũng thể hiện nét 

văn hoá đặc trưng của mỗi làng nghề. 

Xét về góc độ vai trò của văn hoá làng nghề đối với phát triển kinh tế - xã 

hội thì chúng ta rõ ràng nhận thấy rằng làng nghề không chỉ là nơi sản xuất hàng 

hoá mà còn là môi trường phát triển văn hoá- kinh tế - xã hội, đồng thời là chiếc 

nôi của công nghệ truyền thống. Những nét văn hoá này từ lâu không thể thiếu và 

làm phong phú văn hoá của Việt Nam, nhiều làng nghề đã đi vào thơ ca, được đề 

cập trong các tác phẩm văn học - lịch sử. Ngành nghề truyền thống đặc biệt là các 

nghề thủ công truyền thống chính là di sản quá giá mà ông cha ta đã tạo lập để lại 

cho thế hệ sau. Làng nghề là môi trường bảo tồn và lưu giữ những bí quyết, tinh 

hoa nghề truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác tạo nên những lớp nghệ nhân 

tài năng của làng nghề. 

Làng nghề còn gắn với văn hoá bởi sản phẩm làng nghề đa dạng, phổ biến 

và gần gũi với sinh hoạt thường ngày của người dân như: Mây tre, thêu, gốm sứ, 

gỗ mỹ nghệ. Mỗi sản phẩm làng nghề phản ánh sinh động sinh hoạt của dân cư, 

những phong cảnh, phong tụ tập quán hay sự kiện nổi bật của Việt Nam. Làng 

nghề gắn với giá trị văn hoá và lịch sử của địa phương nên rõ ràng có thể phát triển 

kinh tế - xã hội như phát triển du lịch làng nghề để thu hút khách du lịch. Du khách 

muốn đến làng nghề tham quan phong cảnh, nếp sống sinh hoạt và công nghệ sản 

xuất truyền thống của làng nghề, nhiều du khách muốn đến làng nghề để quan sát 

những thao tác khéo léo của các nghệ nhân và được tận tay làm ra sản phẩm thủ 

công truyền thống. Như vậy có thể thấy rằng văn hoá làng nghề chi phối rất nhiều 

yếu tố để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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Hiện nay do hầu hết các làng nghề có khởi nguồn từ sáng tạo của dân cư địa 

phương nên trong sản phẩm làng nghề từ kiểu dáng, mẫu mã đều có dấu ấn riêng 

về bản sắc văn hoá của từng địa phương. Lịch sử phát triển của các làng nghề 

truyền thống gắn với lịch sử phát triển văn hoá dân tộc, nhiều sản phẩm truyền 

thống có tính nghệ thuật cao, trong đó thể hiện những sắc thái riêng của mỗi làng 

nghề. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống làng nghề chính là sự kế 

thừa phát huy đội ngũ nghệ nhân có bàn tay khéo léo cũng những bí quyết nghề 

quý giá và thông qua đó bảo tồn những nét độc đáo của bản sắc dân tộc Việt Nam 

nói chung. Ngoài việc tạo sản phẩm, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá, 

nhiều làng nghề đã hình thành việc liên kết có tính cộng đồng theo từng nhóm làng 

nghề, duy trì các truyền thống, lễ hội theo nhóm ngành nghề. Thông qua việc tạo ra 

các sản phẩm của làng nghề, cộng đồng dân cư trở nên gắn bó hơn trong cuộc 

sống, góp phần hạn chế và đẩy lùi những tiêu cực của văn hoá ngoại lai, không 

lành mạnh . 

Với vai trò quan trọng của văn hoá làng nghề trong phát triển kinh tế- xã hội, 

việc định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá làng nghề trong xu thế hội 

nhập kinh tế quốc tế là việc làm cần thiết hiện nay. Để bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hoá làng nghề hiện nay cần khôi phục sản xuất tại những làng nghề đã và đang 

bị mai một nhưng trên thị trường có nhu cầu, chú trọng một số nghề truyền thống, 

làng nghề truyền thống có từ lâu đời mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Bên cạnh 

đó cần có hướng chuyển đổi đối với một số ngành nghề, làng nghề khó khăn về thị 

trường thông qua sự hỗ trợ về vốn đầu tư, đào tạo nghề, tổ chức sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm tạo điều kiện cho các làng nghề được khôi phục và phát triển, đảm bảo ổn 

định và cải thiện đời sống của người lao động ở nông thôn. Từ đó nâng cao vai trò 

của văn hoá trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung. 

Nhằm giữ gìn và lan toả các giá trị văn hoá làng nghề, những năm qua 

Thành phố Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để làng nghề hồi sinh, phát triển, 
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đồng thời xây dựng làng nghề trở thành các điểm đến du lịch để từ đó phát triển 

kinh tế xã hội địa phương nói riêng và thành phố nói chung. Đến làng nghề mây tre 

đan Phú Túc du khách có thể tự tay làm ra sản phẩm của mình, tham quan các công 

trình di tích hay nghe nghệ nhân giới thiệu về nghề… 

Chia sẻ với chúng tôi trong chuyến thăm quan lễ hội làng nghề mây tre đan 

Phú Túc vào dịp lễ hội làng nghề vừa qua, chị Đinh Thu Thuỷ đến từ Lương Sơn 

(Hoà Bình) cho biết: “Điều thú vị nhất khi đến thăm một số làng nghề nổi tiếng ở 

Hà Nội không phải là việc mua những sản phẩm tinh xảo, độc đáo mà là được trải 

nghiệm làm ra sản phẩm hàng hoá và sống trong không gian văn hoá làng nghề”. 

Hiện nay hầu hết lễ hội truyền thống trong khu vực Hà Nội đều có ý nghĩa 

tưởng nhớ tổ nghề và vinh danh nghề truyền thống, nên việc tổ chức các lễ hội hàng 

năm nhằm tuyên truyền giáo dục cho người dân ý thức giữ nghề, đồng thời góp phần 

giới thiệu quảng bá giá trị lịch sử - văn hoá của Hà Nội.  

Cũng vì mục đích này từ năm 2013 đến nay Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội 

phối hợp với các làng nghề, các địa phương tổ chức liên hoan văn hoá làng nghề 

truyền thống. Liên hoan có quy mô hơn 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản 

phẩm làng nghề, thu hút hàng nghìn lượt khách trong nước, quốc tế đến tham quan, 

mua sắm. Như vậy, đây được đánh giá là kênh quảng bá văn hoá, kích cầu du lịch 

làng nghề hiệu quả để đưa nền kinh tế - xã hội địa phương và thành phố ngày càng 

phát triển hơn trong tương lai. 

Để phát huy vai trò và giá trị của văn hoá làng nghề trong tiến trình hội 

nhập, trước hết phải xây dựng chiến lược phát triển sau: 

- Đẩy mạnh phát triển các thiết chế văn hoá xã hội đang tồn tại và có xu 

hướng phát triển, đồng thời khôi phục lại các thiết chế ở những làng nghề 

đang bị mai một do quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn 

đem lại. Khuyến khích và tuyên truyền nếp sống văn hoá mới cho toàn 

thể người dân địa phương. 
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- Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội phải chú trọng tới đời sống của 

người nông thôn, cần đáp ứng được nhu cầu tâm linh của người dân từ đó 

tạo tiền đề vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Trong quá trình phát triển kinh tế và xây dựng văn hoá mới, cần gìn giữ 

các giá trị văn hoá làng nghề như: bảo vệ và tôn tạo di tích, cảnh quan 

làng nghề cổ, đồng thời khôi phục và phát huy các phong tục tập quán tốt 

đẹp của làng nghề 

- Với vai trò và tầm quan trọng của văn hoá làng nghề trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội thì cần có các chính sách công nhận và khuyến 

khích nghệ nhân dân gian, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá 

dân tộc thông qua các sản phẩm của làng nghề truyền thống địa phương. 

Có thể nói phát triển văn hoá làng nghề là mục tiêu quan trọng của quá trình 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn. Sự biến đổi văn hoá làng nghề minh 

chứng vai trò quan trọng của văn hoá truyền thống trong đời sống xã hội đương 

đại, nó vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tạo ra bản sắc văn hoá 

của dân tộc. 
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Tiểu kết  

Kế thừa thành tựu khoa học của các học giả đi trước và nhằm hệ thống hoá 

kiến thức cho đề tài, trong Chương 1 luận văn đã đưa ra và phân tích các khái niệm 

liên quan tới công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề như: 

Khái niệm bảo tồn và phát huy, quan điểm về bảo tồn và phát huy, khái niệm về làng 

nghề, làng nghề truyền thống và văn hóa làng nghề… nhìn chung các khái niệm đã 

trở thành công cụ chính trong luận văn. 

Làng nghề là một thiết chế kinh tế - xã hội ở nông thôn được cấu tạo bở hai 

yếu tố làng và nghề. Làng là một đơn vị cư trú và một hình thức tổ chức xã hội quan 

trọng ở nông thôn nước ta, mà nó tồn tại những tập hợp dân cư cùng sinh sống, sản 

xuất và giữa họ có mối quan hệ khăng khít với nhau. 

Văn hoá làng nghề là tổ hợp các thành tố, trong đó có quang cảnh/không gian 

văn hoá làng xóm, di tích, nhà ở, lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, thờ tổ nghề, mối 

quan hệ của người dân làng nghề, bí quyết nghề nghiệp, kỹ thuật truyền nghề, biểu 

tượng văn hoá trong các sản phẩm của làng nghề…có mối quan hệ chặt chẽ với nhau 

tạo thành tổng thể di sản văn hoá làng nghề. 

Đối với quan niệm bảo tồn nguyên vẹn, bảo tồn văn hóa được hiểu là các nỗ 

lực nhằm bảo vệ, gìn giữ sản phẩm văn hóa (vốn được chắt lọc, chưng cất, được 

thử thách qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử) và không gian tồn tại của nó theo 

dạng thức vốn có. Nghĩa là những sản phẩm của quá khứ nên được bảo vệ một 

cách trọn vẹn như nó vốn có, cố gắng khục hồi nguyên gốc các di sản văn hoá vật 

chất và tinh thần cũng như cố gắng cách ly di sản khỏi môi trường xã hội đương 

đại. 

Phát huy giá trị văn hóa - đó là những hành động hướng đích nhằm đưa giá 

trị văn hóa vào trong thực tiễn xã hội với tư cách vừa là môi trường an toàn để bảo 

tồn và làm giàu các giá trị văn hóa, vừa là năng lực nội sinh và tiềm năng mang lại 

những lợi ích về vật chất và tinh thần cho con người, góp phần thúc đẩy sự phát 

triển xã hội. 

Như vậy có thể thấy rằng vai trò của văn hoá làng nghề đối với sự phát triển 

chung của đất nước là vấn đề vô cùng quan trọng. Bởi lẽ nó là sợi dây gắn kết cộng 

đồng, là cơ sở để nhân dân trong địa phương có trách nhiệm hơn về việc gìn giữ và 
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phát huy giá trị trị văn hoá dân tộc ngày càng mạnh mẽ, phát triển sâu rộng cùng 

với đà hội nhập kinh tế của đất nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN 

HOÁ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG MÂY TRE ĐAN PHÚ TÚC 

2.1. Các thành tố của văn hoá làng nghề 

2.1.1. Tín ngưỡng thờ tổ nghề và lễ hội. 

Tín ngưỡng thờ tổ nghề và lễ hội ở làng nghề thường gắn liền với tự nhiên 

và những quy luật riêng của từng làng xã. Nó là biểu hiện các giá trị văn hoá - xã 

hội của làng nghề, tái xác định những mối liên hệ mật thiết giữa gia đình và xã hội 

ngày càng gắn bó và liên kết các thành viên với nhau trong làng qua các mùa lễ hội 

được diễn ra. 

 2.1.2. Văn hóa ứng xử trong làng nghề 

Văn hóa ứng xử trong làng nghề được thể hiện ở cách ứng xử của những 

người trong làng nghề với nhau, giữa con người với xã hội và giữa họ với môi 

trường sống xung quanh. Ở một cấp độ nào đó, nó thể hiện cách ứng xử của những 

người thợ thủ công làng nghề với thiên nhiên, xã hội và chính bản thân họ. 

 2.1.3. Văn hóa tổ chức sản xuất trong làng nghề 

Văn hóa tổ chức sản xuất trong làng nghề thường được xem như cách sống, 

cách nghĩ chung của mọi người trong tổ chức sản xuất của làng nghề, nó còn là 

một loạt các quy phạm và hệ thống giá trị chung nhằm kiểm soát tương tác giữa 

các thành viên trong tổ chức và những người bên ngoài tổ chức đó. Văn hóa tổ 

chức sản xuất làng nghề là hệ thống những niềm tin và giá trị chung, hệ thống ý 

nghĩa chung, luật lệ và những kiến thức chung trong tổ chức sản xuất làng nghề.  
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Văn hóa tổ chức sản xuất làng nghề còn là hệ thống những niềm tin và giá trị 

chung được xây dựng trong tổ chức và hướng dẫn hành vi của những người thợ thủ 

công trong tổ chức. 

2.1.4. Tri thức và kinh nghiệm trong sản xuất ở làng nghề 

Tri thức và kinh nghiệm trong sản xuất làng nghề có tính gia truyền từ đời 

này sang đời khác. Các công đoạn trong quy trình kỹ thuật thường sử dụng các 

công cụ thủ công. Nhiều loại sản phẩm phải dựa hoàn toàn vào bàn tay khéo léo 

của người thợ từ khâu đầu đến khâu cuối sản phẩm. 

2.2. Thực trạng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền 

thống mây tre đan Phú Túc 

2.2.1. Tín ngưỡng thờ tổ nghề và lễ hội 

Có thể nói khi đời sống kinh tế phát triển, xã hội ổn định, người dân làng 

nghề sẽ nhìn nhận lại các giá trị văn hoá tinh thần và họ sẽ phát triển chúng ở một 

tầm cao mới. Đó là các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng mà biểu hiện đỉnh cao là 

việc tổ chức lễ hội làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc được diễn ra từ 

ngày 28-30 tháng 10 năm 2016. 

Thực tế cho thấy tôn vinh tổ nghề là một việc làm phổ biến của người dân 

các làng nghề ở Việt Nam. Đó là việc ca ngợi những anh hùng lao động giỏi, tri ân 

đến những người đã có công gây dựng và phát triển nghề. Việc “thần thánh hoá 

những người thợ thủ công tài giỏi” về ý nghĩa nó thể hiện nguyện vọng của nhân 

dân muốn biểu dương, ca ngợi những thành quả lao động, lý tưởng hoá, nâng lên 

thành những mẫu mực đẹp đẽ…thể hiện cao đẹp của truyền thống “uống nước nhớ 

nguồn” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

Nói đến làng nghề, đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ bí thư Đảng Uỷ UBND xã 

Phú Túc cho biết: “Chuyện kể rằng vào (thế kỷ XVII) làng Giầu Tế dân cư thưa 

thớt, đất đai hoang hoá mọc đầy cỏ dại, có người đàn bà họ Nguyễn đến an cư lập 

nghiệp đã phát hiện cây mây tre, cỏ tế có thể đan lát thành đồ dùng và đánh bắt cá, 
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cua. Dân làng từ đó học theo và truyền từ đời này sang đời khác. Cây mây được 

dùng để làm nhiều đồ dân dụng trong làng và bán đi khắp nơi. Ghi ơn người có 

công phát hiện ra cây mây tre, cỏ tế. Người dân trong làng coi bà là tổ nghề với tên 

là Nguyễn Thảo Lâm và thờ phụng bà tại đình Lưu Thượng xã Phú Túc, hàng năm 

vào ngày 14 và ngày 15 tháng mười âm lịch đan làng vẫn tổ chức giỗ tổ nghề với 

nghi thức chính là lễ rước kiệu từ đình đi xung quanh làng sau đó về yên vị tại 

đình, lễ tế”. 

Từ nguyên liệu vô cùng hoang sơ nhưng với bàn tay tài hoa của người lao 

động đã biết kết hợp với nguyên liệu khác như cói, bẹ ngô, bèo, bẹ chuối… đã tạo 

ra tám loại sản phẩm với hơn 2.000 mẫu mã bán khắp tỉnh thành trong nước và 

xuất ra nước ngoài. Về xã Phú Túc đâu đâu người ta cũng thấy những vật liệu của 

mây tre đan bày la liệt khắp nơi, bất kể người già hay trẻ nhỏ ở Phú Túc ai cũng 

biết đến nghề mây tre. Người già nhất vẫn còn làm nghề ở Phú Túc hiện nay đã 

ngót nghét trăm tuổi, còn trẻ nhất là những em bé mới lên sáu, lên bảy. Hiện nay 

các hộ sản xuất chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong xã theo 

hình thức nhận nguyên liệu về làm tại gia đình. Việc tham gia vào các tổ hợp sản 

xuất với quy mô nhỏ và vừa hoặc quy mô hộ gia đình đã khẳng định tính liên thông 

giúp gắn kết cộng đồng xã hội lại gần nhau hơn và tạo ra sức mạnh tổng hợp trong 

sản xuất và xuất khẩu. Để có được chỗ đứng như hiện nay trong thời điểm cạnh 

tranh khốc liệt của thị trường, một phần không nhỏ vào tình yêu nghề của người 

dân Phú Túc, những thế hệ tiếp nối nghề truyền thống dẻo dai, bền bỉ, tâm huyết. 

 Cụ Nguyễn Văn Ngài, người nghệ nhân mây tre thuộc thế hệ đầu tiên của 

làng những năm nghề bắt đầu phát triển mạnh và xuất khẩu, cụ đã từng mở nhiều 

lớp học ở trong xã, trong thôn và các huyện lân cận cho nhiều thế hệ người làm 

nghề, cụ đã từng nói:“Chặng đường phát triển bước đầu gặp phải không ít khó 

khăn do chưa thực sự nắm bắt được nhu cầu của thị trường, với hạn chế về tay 

nghề làm hàng xuất khẩu. Nhưng sau một thời gian ngắn bằng chất lượng sản 

phẩm của mình, hàng hoá Phú Túc dần có uy tín và thương hiệu, bắt đầu có những 

hợp đồng xuất khẩu lớn”.  

Trong đặc điểm sinh hoạt văn hoá tinh thần của làng nghề hầu như làng nghề 

nào cũng có tín ngưỡng thờ tổ nghề gắn liền với lễ hội với các hoạt động văn hoá 

dân gian khác nhau. Trên tạp chí Di sản Văn hoá số 4 của tác giả Lê Thị Minh Lý 

viết một số làng nghề như: 
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Thợ kim hoàn ở làng chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình) thờ tổ nghề 

Nguyễn Kim Lâu, hàng năm vào ngày 5/1 âm lịch là ngày giỗ tổ nghề, 

đúng ngày đó thợ Đồng Xâm dù làm ăn sinh sống ở đâu cũng phải về 

quê làm lễ tổ bằng chính sản phẩm độc đáo nhất mà mình làm ra. Tại 

lễ tổ này có trao đổi kinh nghiệm, có đánh giá kết quả và đặc biệt là có 

xem xét việc giữ gìn những luật lệ của làng nghề, hội nghề. Thưởng 

cho nhưng ai có công và phạt những người vi phạm với các hình thức 

từ khiển trách trước phường hội đến đánh ba mươi roi trước sân đình. 

Những người bỏ bê giỗ tổ nghề thì bị coi là kẻ “phản tổ”…Ở làng 

Châu Khê (Hải Dương) một làng kim hoàn nổi tiếng cũng có lệ đối 

với việc cúng tổ nghề Lưu Xuân Tiến với một năm có hai dịp tế lễ là 

Xuân tế từ ngày 1-12 tháng hai (âm lịch) và Thu tế từ ngày 1-12 tháng 

tám (âm lịch) [18,tr42]. 

Như vậy làng nghề ngoài yếu tố sản xuất còn mang đậm yếu tố văn hoá và 

yếu tố tâm linh phù hợp. Ở đó những người dân làng nghề đã hình thành nên 

những hội, phường buôn. Cho dù buôn đâu, bán đâu, những người này vẫn có 

những mối liên hệ chặt chẽ với những người làng. Làng nghề là một cộng đồng có 

sự liên kết bền chặt bởi những mối liên hệ chằng chịt về: lãnh thổ (nơi cư trú), 

huyết thống (dòng họ), kinh tế (sản xuất hàng hóa có tính chuyên môn), văn hóa và 

tâm linh (phong tục tập quán, nếp sống và đặc biệt là cùng có sự bảo hộ của thành 

hoàng làng và vị tổ nghề). Họ xây những nơi thờ vọng tổ nghề ngay tại nơi sinh 

sống, buôn bán hàng ngày. Bên cạnh đó, họ cũng đóng góp nhiều cho việc xây 

dựng các công trình công cộng, hỗ trợ tổ chức các hoạt động cộng đồng tại làng. 

Những lễ hội được tổ chức rầm rộ hơn, dài ngày hơn, nhiều hoạt động hơn. Các 

sinh hoạt mang tính cộng đồng đa dạng và phong phú này không chỉ thắt chặt mối 

quan hệ giữa dân làng với những người đi buôn, bán ở xa mà còn giúp cho người 

dân trong làng liên kết chặt chẽ hơn. Ngoài đặc trưng chung của làng là nơi cộng 

cảm, cộng cư, trong làng nghề thủ công truyền thống còn là nơi cộng nghề (nơi của 

những người cùng làm chung nghề). Những người thợ thủ công liên kết với nhau 

qua các phường, hội. Họ liên kết lại, ngoài việc cùng chia sẻ các công việc liên 

quan đến nghề thì đó cũng là một sự hợp lực quan trọng, cần thiết và hữu ích để tạo 

nên sức mạnh chung của làng nghề. Các tổ chức này cũng chính là nơi để giải 

quyết những mối bất hòa, xung đột trong quá trình cùng làm nghề, buôn bán. Việc 

hình thành các tổ chức như phường hội cũng góp phần vào việc củng cố, ổn định 
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các mối quan hệ làng xã góp phần vào việc tạo ra sức mạnh tập thể. Quan hệ làng 

xã được gắn kết tạo lập niềm tin giữa các thành viên trong cùng một cộng đồng, đó 

là tiền đề quan trọng để các thành viên dễ ràng giải quyết những vấn đề tập thể có 

liên quan tới lợi ích của cả cộng đồng, từng hộ kinh tế gia đình và các thành viên. 

 Tác giả Nguyễn Thị Thanh trong Tạp chí Văn hoá Nghệ Thuật số 385 có bải 

viết“Tín ngưỡng tổ nghề trong đời sống người Việt ở Hà Nội” cho rằng tín ngưỡng 

thờ tổ nghề còn có vai trò quan trọng trong việc tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong 

sản xuất kinh doanh. 

Trong sản xuất kinh doanh, mỗi phường nghề đều có những hoạt động 

nhằm giúp đỡ  lẫn nhau khi trong phường nghề có người gặp khó khăn 

về nguồn vốn, nguồn nguyên liệu, khách hàng hoặc việc làm… 

Tinh thần tương trợ ấy xuất phát từ tình cảm gắn bó, ràng buộc lẫn 

nhau của mỗi phường thợ, tình đồng hương, tình làng nghĩa xóm của 

những người xa quê hay nói cách khác đi chính là tình người, tình 

cảm tốt đẹp của người Việt Nam từ ngàn đời nay trong việc tương 

thân, tương ái… 

Việc trao đổi kinh nghiệm sản xuất, buôn bán được các phường nghề 

gặp gỡ vào dịp giỗ tổ nghề, hoặc lễ tế xuân thu nhị kỳ. Đối với mỗi 

phường nghề, lễ giỗ tổ là ngày quan trọng nhất (nếu phường nghề nào 

không có ngày giỗ tổ thì lấy hai kỳ lễ xuân thu làm ngày lễ chính). 

Trong những ngày này, ngoài thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân cũng là 

dịp đoàn viên của các phường nghề ôn lại quá trình sản xuất trong một 

năm, trao đổi phổ biến những kinh nghiệm hay, những bí quyết nghề 

để cải tiến chất lượng sản phẩm. Và quan trọng hơn cả, trong dịp nghỉ 

lễ các phường nghề thường có lễ trình nghề, một hình thức giới thiệu, 

tiếp thị những sản phẩm mới của nghề mình. Qua đó có nhiều mối làm 

ăn buôn bán được thiết lập, tạo dựng niềm tin, thương hiệu của mỗi 

nghề. [23,tr.2]. 

Như đã thành thông lệ, từ năm 2011 huyện Phú Xuyên đã chọn ngày 28/10 

là ngày vinh danh các làng nghề truyền thống và mỗi năm sẽ tổ chức lễ hội làng 

nghề cho các xã đan xen. Năm nay (2016) xã Phú Túc vinh dự được chọn là nơi tổ 

chức lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống lần thứ nhất diễn ra trong 3 ngày (từ 
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28-30/10/2016). Đây không chỉ là dịp tri ân các bậc tiền nhân đã có công truyền 

nghề, tôn vinh những người làm nghề đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh 

tế - văn hoá - xã hội của địa phương mà còn là dịp để Phú Túc quảng bá, giới thiệu 

những sản phẩm thủ công độc đáo của địa phương tới du khách gần xa, thúc đẩy 

làng nghề phát triển.  

Lễ hội quy tụ hơn một trăm gian hàng của các làng nghề trong và ngoài 

huyện với các nhóm sản phẩm nghề tiêu biểu. Ngoài phần trưng bày sản phẩm  

truyền thống, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hoá như: màn rước kiệu làng nghề 

(Phụ lục 4 - ảnh số 2), đội hình biểu diễn của xã Phú Túc, liên hoan văn nghệ, biểu 

diễn tay nghề giỏi, tổ chức trung kết hội thi công tác dân vận trong xây dựng nông 

thôn mới, lễ rước vinh danh tổ nghề và tri ân các bậc tiền nhân, chương trình giao 

lưu “Nghệ nhân, doanh nhân và thế hệ trẻ huyện Phú Xuyên với nghề truyền 

thống”; Hội thao tay nghề của các bậc nghệ nhân… Một số hoạt động văn hoá, 

nghệ thuật mang đậm bản sắc truyền thống huyện Phú Xuyên cũng sẽ được tổ chức 

như: Hò cửa đình, múa hát bài bông, ca trù Chanh thôn, hội thi nặn tò he, thao diễn 

tay nghề… 

Thông qua những hoạt động trên, ông Nguyễn Chí Quân, Phó Chủ Tịch 

UBND huyện Phú Xuyên cho chúng tôi biết trong cuộc trò chuyện trước thềm lễ 

hội làng nghề Phú Túc: “Tổ chức lễ hội vinh danh các làng nghề truyền thống là 

hoạt động thường niên. Chúng tôi phối hợp với Công ty cổ phần thương mại Gia 

Phạm, cứ hai năm tổ chức cấp huyện một lần, những năm còn lại sẽ vinh danh các 

làng nghề, những nghệ nhân cống hiến cho sự nghiệp giữ gìn và phát triển làng 

nghề”.  

Đến nay lễ hội làng nghề truyền thống lần thứ nhất của huyện và hai xã Phú 

Túc và Phú Yên đã thành công ngoài sức mong đợi. Sau mỗi lần tổ chức lễ hội đã 

mang đến những cơ hội kinh doanh mới cho các làng nghề. Sản phẩm các làng 

nghề truyền thống trong huyện đã được nhiều nơi biết đến, thị trường tiêu thụ sản 

phẩm được mở rộng hơn. Chính điều đó đã giúp cho các làng nghề trong huyện trụ 

vững trước những khó khăn của cơ chế thị trường hiện nay. Không chỉ thu hút du 

khách tới thăm quan, mua sắm và hơn hết đó chính là thu hút nhiều du khách là thợ 

lành nghề tại các làng nghề truyền thống trong cả nước đến giao lưu tay nghề. Đây 

là cơ hội để các nghệ nhân, thợ nghề trong huyện được giao lưu, học hỏi kinh 

nghiệm của bạn bè trong nghề, nâng cao trình độ cho bản thân, góp phần thiết thực 
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đẩy mạnh tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống, 

tuyên truyền phát triển làng nghề gắn với du lịch làng nghề, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV. Và hơn thế giá trị cốt lõi 

trong lễ hội làng nghề còn là hoạt động nhằm tri ân các bậc tiền nhân, các vị tổ 

nghề đã có công tạo dựng nghề, giữ nghề và truyền nghề. Du khách đến với lễ hội 

còn được mua sắm những sản phẩm của làng nghề truyền thống, được tự tay sáng 

tạo tác phẩm yêu thích dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, được tìm hiểu nét tài 

hoa từ tay nghề của nghệ nhân làng nghề… 

Dù rất bận rộn cho công tác chuẩn bị lễ hội, song ông Bùi Hồng Luyến, chủ 

tịch UBND xã Phú Túc vẫn cố gắng dành cho chúng tôi những chia sẻ đáng quý về 

mảnh đất vùng chiêm chũng mà giàu tình người, ông nói: “Xã Phú Túc có nghề 

truyền thống mây - tre – giang - nhưng cũng là xã dẫn  đầu việc tổ chức sản xuất 

hai vụ lúa và một vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất và đạt năng suất cao của 

huyện. Thành công từ nông nghiệp đã tạo được khí thế cho người dân vùng chiêm 

chũng này”. 

Như vậy làng nghề ngoài phạm vi đơn vị sản xuất và khái niệm đơn vị hành 

chính còn có đặc trưng riêng biệt là tính cộng đồng cư trú, cộng đồng lợi ích và 

cộng cảm rất cao. Có nhiều điểm lợi ích khi chúng ta trở về nghiên cứu di sản vốn 

có của ông cha làm nền tảng cho giáo dục thẩm mỹ, một là cung cấp nhiều vốn kiến 

thức cho sinh viên, qua đó giáo dục nên ý thức tự tôn dân tộc, tự hào những giá trị văn 

hoá mà mỗi thế hệ trẻ phải biết phát huy và sáng tạo không ngừng nhằm nuôi dưỡng 

những giá trị nghệ thuật đó sống mãi với thời gian. 

 Có thể nói một trong những yêu cầu của bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa chính là đẩy mạnh công tác tổ chức bộ máy quản lý lễ hội, giáo dục, đào 

tạo con người. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ 

thuật du lịch của thành phố Hà Nội cần có các chương trình giảng dạy về việc tổ 

chức quản lý lễ hội, nhằm đào tạo các cán bộ quản lý văn hóa có trình độ và khả 

năng quản lý lễ hội, xử lý đúng các tình huống xảy ra trong công tác quản lý lễ hội 

ở địa phương. 
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Tăng cường quản lý lễ hội làng nghề bằng cách hoàn thiện các thể chế luật 

pháp - chính sách, chúng ta mới có thể có những chế tài phù hợp, không gây tranh 

cãi để xử lý các vi phạm và tôn vinh những hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hoá của lễ hội. Các cơ quan chức năng cụ thể là chính quyền địa phương kết 

hợp với ban ngành thuộc lĩnh vực quản lý văn hoá huyện cần sâu sát và nâng cao 

năng lực chuyên môn, nắm rõ và triệt để chủ trương của Đảng và Nhà nước về tự 

do tín ngưỡng để định hướng cho hoạt động của nhân dân trong việc tổ chức lễ hội, 

nhất là với một lễ hội tôn vinh những người có công gây dựng làng nghề. Chính 

quyền địa phương và nhân dân cần chấp hành nghiêm chính sách, đường lối của 

Đảng và Nhà nước về văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng. 

Kinh nghiệm thực tiễn ở xã Phú Túc đã chỉ rõ vấn đề tổ chức lễ hội làng 

nghề có thành công hay không, hạn chế được những tiêu cực hay không đều phụ 

thuộc phần lớn ở ban tổ chức. Ban tổ chức lễ hội đóng một vai trò rất quan trọng 

không thể thiếu được trong tổ chức lễ hội, vì thế dù lễ hội ở cấp độ nào đều cần 

phải có ban tổ chức. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng cần đề cao vai trò tự quản của 

người dân, tôn trọng cộng đồng, thu hút được toàn dân tham gia vào việc tổ chức, 

quản lý lễ hội. Tránh tình trạng coi việc tổ chức lễ hội là nhiệm vụ của các cấp 

chính quyền hoặc nhiệm vụ của ban tổ chức mà quên mất vai trò chủ chốt của 

người dân địa phương. 

Trong thời gian tới huyện Phú Xuyên sẽ phối hợp với UBND xã Phú Túc 

tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ để các làng nghề truyền thống trên toàn địa 

bàn huyện phát triển bền vững, người nông dân có thể phát triển kinh tế và làm 

giàu chính đáng từ nghề truyền thống của quê hương mình, từ đó có cơ sở để người 

dân ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc. 

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của lễ hội làng nghề có hiệu quả 

thì các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Phú Túc cần:  
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- Thực hiện hiệu quả Luật Di sản văn hóa (ban hành năm 2001, sửa đổi năm 

2009), vận dụng linh hoạt các Thông tư, Nghị định, Quyết định của Chính phủ và 

các cấp có liên quan trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của lễ hội 

truyền thống gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.  

- Cần có sự phối hợp đồng bộ và thống nhất của các cấp chính quyền, các 

ban ngành có liên quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội.  

- Xác định rõ ràng chế tài trong việc xâm phạm và làm mai một các giá trị 

văn hóa như: xâm phạm di tích văn hóa làm nơi kinh doanh, làm biến tướng một số 

nghi thức, biểu tượng trong lễ hội... Bên cạnh đó cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng 

cho những cá nhân, tổ chức có công trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

của lễ hội.  

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ làm công tác quản lý văn hóa đối 

với cộng đồng người dân ở Phú Túc. Các ban ngành có liên quan cần mở các lớp 

tuyên truyền, tập huấn cho người dân thấy được quyền lợi và trách nhiệm của họ 

trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội làng nghề. Từ đó, giúp cho 

người dân có ý thức và những hành động thiết thực nhất trong việc bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa của lễ hội này. 

- Cần có sự phối hợp giữa ngành văn hóa với các cơ quan báo chí, phát 

thanh truyền hình trong huyện và thành phố thực hiện các chương trình về bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội làng nghề ở Phú Túc.  

Về Phú Túc ngày nay, đường làng ngõ xóm đều đã bê tông hoá, các hộ dân 

đều có cơ ngơi khang trang, tiện nghi. Mây tre đan nâng bước các em đến trường 

và nâng cánh những ước mơ hoài bão vươn xa, và cây mây tre với lịch sử hàng 

trăm năm thăng trầm cùng Phú Túc đang biến một làng quê nghèo thành một vùng 

có nền kinh tế hàng hoá phong phú, sầm uất, sôi động và giàu có góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế thủ đô ngàn năm văn hiến cùng các giá trị văn hoá làng nghề 

mãi trường tồn cùng thời gian. 
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 2.2.2. Văn hoá ứng xử trong làng nghề 

 2.2.2.1. Ứng xử với nghề 

 Phú Túc là một làng nghề truyền thống được hình thành trước còn nghề mây 

tre đan xuất hiện sau do nhu cầu thực tế của đời sống những người dân trong làng. 

Lúc đầu chỉ là một vài người trong làng có nghề về dạy cho người trong nhà trong 

họ, sau đó là trong xóm trong làng về nghề đan lát. Nghề mây tre đan ở Phú Túc dần 

phát triển và có những tác động tích cực đến sự giàu mạnh của xã Phú Túc ngày nay. 

Tuy Phú Túc là làng kết hợp giữa làm ruộng với nghề thủ công lúc nông nhàn 

nhưng mỗi người thợ thủ công đều trân trọng giá trị làng nghề, họ luôn nhắc nhở con 

cháu phải sống chết với nghề, vì với họ nghề mây tre đan như hơi thở, như một nét 

truyền thống văn hóa không thể nào thiếu. Dù đã có những lúc trong lịch sử, do 

những biến động xã hội mà nghề phải trải qua những thăng trầm biến cố tưởng như 

không thể gượng nổi nhưng với lòng yêu nghề, những người thợ thủ công làng nghề 

Phú Túc đã gìn giữ được nét văn hóa làng nghề cho đến tận ngày nay, điều này thể 

hiện rõ nhất thông qua lịch sử trăm năm tồn tại và phát triển của nghề mây tre đan 

nơi đây. Trân trọng các giá trị làng nghề còn được thể hiện ở việc người dân Phú Túc 

từ lâu đời đã có những thiết chế tôn vinh các nghệ nhân trong làng có công lưu giữ 

và truyền dạy những bí quyết nghề gia truyền bằng hình thức ghi công vào gia phả 

của làng nghề. 

Mặt khác, do nhu cầu giữ nghề đảm bảo sự độc quyền về sản xuất kinh doanh 

của làng nghề, hộ nghề, tộc nghề, nghệ nhân, thợ cả nên làng nghề truyền thống mây 

tre Phú Túc xưa chỉ dạy nghề cho con cháu trong nhà, trong làng nhằm đảm bảo đời 

sống và việc làm ổn định cho người trong nhà trong họ trong làng mãi mãi về sau.  

Đó là việc giữ bí mật nghề hay bí quyết nghề nghiệp (bao gồm bí quyết kĩ 

thuật và thủ pháp nghệ thuật) luôn luôn được đặt ra và thực hiện hết sức nghiêm 
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ngặt. Người thợ thủ công nơi đây những năm về trước nhất nhất tuân thủ quy định 

dưới hình thức lời thề, lời nguyền trong gia tộc của mình hay dưới hình thức hương 

ước của làng. Lợi ích của mỗi hộ nghề, tộc nghề, làng nghề do đó được đảm bảo lâu 

dài tránh được sự sao chép, bắt trước rồi quay lại cạnh tranh của người khác, làng 

khác. Đồng thời, nó đã tạo ra sự khác biệt về sản phẩm của Phú Túc với các làng 

mây tre đan khác. Sản phẩm của làng nghề này thường không giống sản phẩm của 

làng nghề kia; Sản phẩm của nhà này khác xa nhà kia; Sản phẩm của nghệ nhân này 

có nét đặc sắc riêng biệt không hề giống với nét đặc sắc của nghệ nhân khác.  

Việc giữ bí quyết không chỉ là giữ nghề mà nó còn chi phối cả mối quan hệ 

khác trong xã hội như quan hệ hôn nhân, trước đây dân làng không lấy người ở địa 

phương khác, hoặc việc truyền nghề chỉ đóng khung cho một số đối tượng cụ thể, 

như chỉ truyền cho con trai, hoặc chỉ truyền cho con trưởng hoặc cháu đích tôn. 

Theo các cụ trong làng kể lại thì có một thời gian, làng nghề Phú Túc coi hôn nhân 

nội hạt là bất biến, hay việc phân chia thứ bậc cho nhiệm vụ truyền nghề với hậu thế 

thì chỉ có trưởng phường nghề mới có quyền quyết định việc truyền nghề và chỉ có 

những thợ cả trong làng mới có tư cách truyền dạy nghề (dưới thợ cả còn có 6 bậc 

thợ nữa). Trong đó, thợ học nghề là thợ con và phải ứng xử theo đạo thầy trò rất 

khuôn phép. Những qui định này được hình thành từ những ước lệ đến qui ước 

miệng rồi thành văn ghi trong hương ước. 

Điều này đã tạo nên trật tự và những nét văn hóa nghề riêng của làng nghề 

mây tre đan Phú Túc. Trong mỗi gia đình thợ thủ công được truyền từ đời này sang 

đời khác, các khâu cần khéo léo, tỉ mỉ thường do người phụ nữ đảm nhận. Dù đã 

từng có những khoảng thời gian nghề mây tre đan Phú Túc gặp nhiều sóng gió, 

nhưng theo anh Xuân một chủ cơ sở sản xuất mây tre đan trong làng cho biết: “Khi 

Đông Âu sụp đổ, hàng thủ công nói chung và hàng mây tre đan Phú Túc nói riêng 

cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, nhiều gia đình lâm vào cảnh lao đao, hàng hóa chất 
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đống, không sử dụng cũng chả bán được đi đâu, nhưng những người thợ mây tre đan 

trong làng vẫn sống chết với nghề, vẫn bám trụ với nghề, cốt để giữ lấy cái nghề mà 

tổ tiên truyền lại” 

Chúng ta biết rằng nghề thủ công truyền thống là một thành tố cơ bản của 

văn hoá dân gian nên cũng góp phần vào việc hình thành và phát triển các giá trị 

văn hoá nơi cộng đồng làng xã. Sản phẩm thủ công không chỉ thể hiện sự khéo léo 

ở kỹ thuật mà còn có yếu tố nghệ thuật. Chính điều này làm nên chất nghệ sĩ của 

người thợ thủ công và tính văn hoá cao của nghề truyền thống mây tre đan. Tính 

văn hoá đó trước hết thể hiện ngay chính trong tổ chức xóm nghề, giữa các thợ thủ 

công với nhau và với nghề, tính tổ chức đó cao hơn hẳn so với nghề nông, từ sự 

phân công tự giác và rạch ròi giữa thợ cái và thợ cả và thợ phụ ngay trong một lò 

xưởng đến việc liên kết giữa các nhóm thợ chuyên các sản phẩm khác nhau tạo nên 

một thiết chế xã hội nghề nghiệp trong đó có mối quan hệ ứng xử mật thiết giữa 

con người với con người tương tự như các thiết chế xã hội khác. 

Trong thiết chế xã hội này quan hệ ứng xử của người nông dân thể hiện trên 

hai phương diện: Ứng xử với tự nhiên và xã hội. 

 Trước tiên với tự nhiên, trong truyền thống người nông dân gắn kết với nó 

theo duy lý thuận, hoà đồng. Tín ngưỡng dân gian, lễ hội truyền thống và phương 

thức lao động nghề đã phản ánh đặc điểm trên.  

Còn trong mối quan hệ xã hội, lối ứng xử giữa người dân lao động nghề luân 

mang nặng đặc tính làng xã, tính cộng đồng khu vực. Các yếu tố gia đình, làng, xã 

đã quyện vào nhau trong mỗi cá nhân và cộng đồng lao động tại làng nghề. Lối 

sống trọng tình, trọng đức, trọng sự hoà hiếu được hình thành trên cơ sở đó, hay 

giữa các thành viên có chất kết dính hết sức mạnh mẽ đó chính là lòng yêu nghề và 

sự tri ân các thế hệ đã có công tạo dựng và phát triển nghề thủ công truyền thống 

mây tre đan mà biểu hiện rõ nhất trong mối quan hệ ứng xử, đoàn kết với nhau 

giữa các hộ dân trong làng nghề chính là tín ngưỡng thờ cúng tổ nghề. Mỗi dịp 

cúng tổ nghề là một lần củng cố thiết chế xã hội của các người thợ, giúp họ có điều 

kiện thay đổi, học hỏi kinh nghiệm, là dịp hội tụ các thành viên trong cộng đồng 

làng xã để ngày càng gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa con người với nhau hơn. 

Hơn thế, giá trị văn hoá của các nghề thủ công truyền thống nói chung và 

làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc nói riêng còn thể hiện ở lối sống, 
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phong tục của từng cộng đồng. Một điểm đặc biệt trong lối sống của làng nghề 

truyền thống mây tre đan đó là tính cộng đồng và tính nhân văn cao. Một sản phẩm 

thủ công mây tre đan được hoàn thiện phải qua nhiều công đoạn, mọi người cùng 

có trách nhiệm, công việc của người này có liên quan đến chất lượng công việc của 

người kia. Vì thế luôn luôn có mối quan hệ ràng buộc giữa những người thợ với nhau 

tạo nên một lối sống cộng đồng có trách nhiệm. Tính cộng đồng là cơ sở nguồn gốc 

hình thành và vun đắp giá trị yêu nước, tinh thần dân tộc và giá trị nhân văn của người 

dân lao động chính là yếu tố tạo nên sức mạnh nội sinh của con người. 

Lối ứng xử, xây dựng cộng đồng nghề với tự nhiên và xã hội của người dân 

nơi đây được nảy sinh, phát triển trên cơ sở nền kinh tế nông nghiệp nông thôn phụ 

thuộc nhiều vào sự biến đổi thuận hoà từ tự nhiên lại bị ràng buộc trong khuôn khổ 

làng xã, bởi vậy giá trị ứng xử truyền thống mà người dân làng nghề nơi đây luôn 

trọng tình trong lao động nghề nghiệp, sống gắn bó trong luỹ tre làng đã trở thành 

thuộc tính, giá trị ứng xử cộng đồng nghề trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc 

Việt Nam ta. 

Xây dựng mối quan hệ trong cộng đồng làng xã là một trong những yếu tố 

quyết định đến sự tồn tại của văn hoá làng nghề. Trước tiên xét về góc độ kinh tế thì 

việc tiêu thụ sản phẩm của làng nghề tạo ra mối quan hệ đa chiều, đó là văn hoá kinh 

doanh, văn hoá ứng xử trong việc trao đổi buôn bán sản phẩm làng nghề. Trước đây 

dân làng nghề kinh doánh sản phẩm tạo ra bằng cách đem gánh đi bán ở các chợ 

phiên, bán trong vùng lân cận. Thời điểm này người dân làng nghề rất đề cao ba yếu 

tố tạo ra sản phẩm và được thị trường khá quan tâm, đó là việc giữ chữ tín, đảm bảo 

chất lượng sản phẩm, cạnh tranh về giá cả mua bán. Nhưng hiện nay ngoài ba yếu tố 

trên, vấn đề thương mại được quan tâm như ngoài việc ứng xử với khách hàng tại thị 

trường trong nước thì phải quan tâm đến thị phần của thị trường nước ngoài, do vậy 

xuất hiện thêm việc ứng xử trong giao dịch thương mại giữa người mua và người bán 

sản phẩm…bên cạnh đó làng nghề nơi đây cũng cần tiếp cận với đối tác, đặc biệt là 

đối tác nước ngoài để có thể hiểu được văn hoá truyền thống của họ để sản xuất ra các 

sản phẩm mà họ hướng tới quan tâm.  

Từ vấn đề thị trường nêu trên, trong quá trình tồn tại và phát triển thị trường 

làng nghề làng nghề đã xuất hiện những người dân chuyên làm việc kinh doanh sản 

phẩm làng nghề trong hoạt động thương mại ở trong và ngoài nước. Do vậy bản thân 

làng nghề cũng có những biểu hiện về mặt ứng xử trong quá trình tổ chức và điều 
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hành sản xuất,  điển hình là các mối quan hệ khác nhau như: giữa những người chủ và 

thợ, giữa những người thợ sản xuất hàng thủ công với nhau; giữa chủ sản xuất, thợ 

làm nghề với khách mua hàng, giữa chủ sản xuất với chính quyền địa phương. Đối 

với các cơ sở sản xuất, việc ứng xử các mối quan hệ lại càng được quan tâm, đặc biệt 

là xây dựng mối quan hệ trong cộng đồng làng xã. 

Nghề thủ công truyền thống mây tre đan thể hiện rất cao qua cách thức tổ 

chức sản xuất. Mỗi thành viên trong làng không lao động đơn lẻ mà người này học 

hỏi người kia, kinh nghiệm được trao đổi cho nhau. Qua đó tình làng nghĩa xóm 

ngày càng đậm đà, mối quan hệ ứng xử giữa người với người trong làng nghề ngày 

càng gắn kết nhau hơn. 

 2.2.2.2. Ứng xử của người dân làng nghề với xã hội 

Ứng xử của những người làm nghề tại Phú Túc với xã hội đầu tiên được thể 

hiện ở chữ tín trong kinh doanh. Dân ta có câu: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”. 

Hương ước của làng nghề mây tre đan Phú Túc ghi rõ: Người nào làm đồ giả để lừa 

người khác, gây sự bất tín thì phải phạt thật nặng, đem đánh đòn và xóa tên khỏi 

phường nghề. Điều này chứng tỏ chữ tín luôn được dân làng nghề Phú Túc coi 

trọng, nhưng chữ tín của người thợ thủ công không chỉ dừng lại ở sự coi trọng mà 

còn chính là đạo đức nghề nghiệp. 

Chữ tín đối với người dân làng được đánh giá qua chất lượng sản phẩm, bởi 

thời gian giao hàng, quan hệ khách hàng, bạn hàng, quan hệ giữa một bên là cung 

cấp nguyên nhiên liệu, một bên là người sản xuất và những người làm thuê. Tất cả 

những yếu tố này được thể hiện rõ nhất qua số lượng sản phẩm tiêu thụ và chất 

lượng sản phẩm. Số lượng sản phẩm bao nhiêu và chất lượng sản phẩm bao nhiêu 

thể hiện uy tín của làng. Muốn giữ uy tín thì phải có sản phẩm tốt, muốn làm được 

như vậy thì người thợ thủ công phải tỉ mẩn trong từng công đoạn, từ việc chọn lựa 

nguyên liệu cho đến khâu thành phẩm.  
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Ứng xử với xã hội của người dân Phú Túc còn được thể hiện thông qua ý thức 

bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Lịch sự phát triển nghề mây tre đan Phú Túc 

luôn gắn liền với lịch sự phát triển nền văn hóa Việt Nam nhiều bản sắc. Văn hóa 

làng nghề mây tre đan Phú Túc với các thể chế cộng đồng chứa đựng những quan hệ 

huyết thống, láng giềng, hôn nhân, nghề nghiệp, phong tục tập quán, góp phần tạo 

nên bản sắc văn hóa truyền thống đậm đà của dân tộc Việt Nam. Nhiều sản phẩm 

mây tre đan Phú Túc được sản xuất ra mang tính nghệ thuật cao, mang đặc tính riêng 

có của làng nghề và những sản phẩm đó đã vượt qua được giá trị hàng hóa đơn 

thuần, trở thành sản phẩm văn hóa, là những hiện vật được coi là biểu tượng đẹp đẽ 

của truyền thống dân tộc Việt Nam như sản phẩm Thúng, Mủng, Nơm bắt cá được 

làm từ mây tre trưng bày trong triển lãm hàng thủ công tại lễ hội làng nghề Phú Túc 

năm 2016 (Xem phụ lục 4 , ảnh số 6 và ảnh số 7) 

Hơn thế nữa, các sản phẩm mây tre đan đều được các nghệ nhân sáng tạo từ 

tre, nứa, mây… trong đó tre được coi là biểu tượng văn hóa của người dân Việt Nam 

nói chung của làng xóm Bắc Bộ nói riêng. Nghề mây tre đan phát triển còn giải 

quyết việc làm cho rất nhiều người lao động ở Phú Túc, giảm thiểu cho xã hội những 

thực trạng về nghèo đói, có ý nghĩa rất to lớn trong phát triển văn hóa xã hội. Bao 

đời nay, nghề mây tre đan Phú Túc đã đóng góp không nhỏ trong việc tăng giá trị 

tổng sản phẩm hàng hóa cho nền kinh tế xã nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói 

chung.  

Ứng xử của người dân làng nghề mây tre đan Phú Túc còn được thể hiện 

thông qua ưu điểm của nghề đan lát là rất sạch sẽ, không làm ảnh hướng đến môi 

trường. Việc khai thác nguồn nhiên liệu từ các sản phẩm tự nhiên như nứa, giang, 

song, mây… là việc thuận lợi cho thiên nhiên, tạo điều kiện cho các nhóm nguyên 

liệu đan có sức phát triển. Ngoài ra đồ đan bằng nguyên liệu thực vật có nguồn gốc 

hữu cơ bởi vậy trong quá trình khai thác, tạo dựng, sử dụng cho đến khi hỏng, thải ra 
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môi trường chúng sẽ bị phân hủy hoàn toàn, càng làm giàu thêm độ mùn cho đất, 

góp phần làm môi trường trong sạch hơn. 

Nhưng xét trên đà phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, chúng ta 

cần có cách nhìn nhận thực tế hơn trong mối quan hệ của người dân với xã hội mà 

trước tiên về mặt huyết thống, dòng họ và hàng xóm láng giềng sẽ có nhiều thay 

đổi trong tương lai. Trước những thay đổi về cách thức lao động nghề nghiệp, tiêu 

dùng, những giá trị ứng xử của lối sống truyền thống vẫn còn lưu đậm, đặc biệt là 

trong cộng đồng làng nghề truyền thống. Nhưng xen vào đã có những biến đổi, tiếp 

biến không nhẹ trong lối sống hay trong sản xuất phát triển, sản phẩm làng nghề 

bán ra thị trường nhiều, tính cạnh tranh lớn, các đơn hàng được đặt trên nguyên tắc 

pháp lý, yếu tố tình cảm bị giảm đi. 

Sự phát triển của kinh tế thị trường đã dẫn đến sự cạnh tranh giữa các làng 

nghề, giữa các gia đình trong làng nghề với nhau. Do sản xuất cùng một loại hàng 

hoá, các gia đình trong làng nghề thường cạnh tranh nhau trong việc thu hút khách 

hàng, giá cả sản phẩm, các chế độ hậu mãi… dó đó nhiều khi đã xảy ra các hành vi 

ứng xử không lành mạnh trong kinh doanh buôn bán để tranh giành khách hàng. 

Mặt trái ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ ứng xử của hộ gia đình sản xuất.  

Nhiều yếu tố tác động đến sự phát triển của làng nghề truyền thống Việt 

Nam nói chung và làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc nói riêng đã dẫn 

đến mối quan hệ xã hội, cách ứng xử trong cộng đồng làng xã, giao lưu văn hoá  

làng nghề đã có nhiều chuyển biến tiêu cực, giá trị văn hoá trong cộng đồng làng 

xã bị phai mờ như quan hệ làng xóm bị rạn vỡ, tình làng nghĩa xóm có xu hướng bị 

mờ nhạt, ứng xử văn hoá của một số cá nhân trong làng bị chi phối quá nhiều bởi 

đồng tiền mà bất chấp tất cả, quan hệ ứng xử trong huyết thống, họ hàng không 

còn được gắn bó như xưa. Từ thái độ thuận theo tự nhiên để tồn tại thì ngày nay 

dần chuyển sang khai thác sự ưu đãi của tự nhiên, cải biến tự nhiên theo sự đòi hỏi 

gấp gáp của con người và mong muốn làm chủ nó một cách vô thức. Do đó con 

người với sức mạnh của trí tuệ và tính cộng đồng không chỉ dừng ở việc thích ứng 

và chống đỡ tự nhiên, mà đã chủ động gây ra các hành vi ngược với lẽ thuận mà tự 

nhiên vốn có .  

Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường ở khu vực nông thôn, tính cộng 

đồng, thái độ trọng tình, thân hữu vẫn được coi là gốc để xây dựng sự phát triển 

bền vững trong môi trường xã hội đang dần khai thác và phát huy sức mạnh xây 
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dựng cụm nông thôn mới. Chính vì đẩy mạnh việc thích ứng được với môi trường 

“nóng lạnh” do tác động của đô thị hoá cho nên đã nảy sinh ra những hạn chế, bất 

cập trong cuộc sống hiện tại ngay chính trong cộng đồng dân cư. Mặt khác, trước 

đây các gia đình cùng anh em, họ hàng đều tập trung sản xuất mặt hàng, nhưng 

hiện nay và trong tương lai xu hướng cá thể hoá các hộ gia đình sẽ diễn ra mạnh 

mẽ vì mục đích lợi nhuận, quan hệ hàng xóm bị nới lỏng, do thời gian dần ít đi 

người dân không có điều kiện gặp gỡ nhau khiến cho sự thân thiết giữa các hộ gia 

đình làm nghề với nhau đi vào tính khép kín, ít quan tâm đến nhau, thờ ơ với vụ 

việc của nhau… hay một bộ phận lao động trẻ tại cộng đồng nghề nhất là nhóm 

người thuộc thế hệ trẻ đang có sự suy giảm về tính trách nhiệm cộng đồng và lối 

sống mang nhiều biểu hiện của văn hoá ngoại lai. Tính cá nhân đang có nhiều cơ 

hội phát triển, thậm chí trở thành chủ nghĩa cá nhân và lối sống thực dụng. Điều 

này thể hiện ở sự thờ ơ, vô cảm, thiếu nhiệt huyết với những hoạt động tập thể, xây 

dựng mối quan hệ cộng đồng làng xã ngay chính trên mảnh đất quê hương mình. 

Tình trạng này sẽ diễn ra mạnh mẽ trong tương lai nếu không có sự điều tiết 

kịp thời của cơ quan quản lý và cộng đồng cư dân tại chính làng nghề. Trong tương 

lai, mối quan hệ dòng họ, làng xóm sẽ bị phai mờ do thời đại mới mang lại, cùng 

với việc người dân từ làng lên phố dẫn đến kéo theo các mối quan hệ người dân 

trong làng sẽ đơn giản hoá và mang yếu tố kinh tế thị trường là chính. Như vậy 

trong quan hệ ứng xử với tự nhiên, con người đã vươn lên làm chủ tự nhiên và 

đồng thời cũng phá tan môi trường tự nhiên như việc đổ xả chất thải ra hệ thống 

sông ngòi và nguồn nước… Trong quan hệ xã hội thì con người làm chủ xã hội, 

làm chủ bản thân. Tính cá nhân, tình thực dụng dần được khẳng định trong ứng xử 

với cộng đồng nghề. 

 2.2.2.3. Sự biến đổi văn hóa ứng xử trong làng nghề 

 Nếu như trước đây ở Phú Túc việc giữ gìn bí quyết và truyền nghề chủ yếu 

được bảo lưu trong gia đình thì hiện nay phương thức truyền nghề tương đối mở 

hơn. Phương thức truyền nghề cha truyền con nối trước đây chỉ truyền cho con 

cháu, người trong gia đình hoặc trong cùng phường nghề, nếu như người ngoài 

muốn học trước tiên phải được sự đồng ý của trùm nghề, rồi nộp học phí, bái sư 

phụ, phải học từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp. Hiện nay, tất cả các thành 
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viên trong gia đình ai muốn học nghề đều được truyền dạy không phân biết nam 

nữ, dâu rể, những ai muốn học nghề đều được truyền dạy bài bản. 

Nghề mây tre đan vốn là một nghề đơn giản, nên ở Phú Túc từ trẻ nhỏ đến 

người già đều có thể học được. Tuy nhiên, mỗi cơ sở sản xuất lại có một thế 

mạnh, một thị trường tiêu thụ riêng, nên việc giữ gìn mẫu mã cũng như bí mật 

về kiểu dáng màu sắc đến khi sản phẩm được bàn giao lại rất nghiêm ngặt.  

Về Phú Túc, bạn sẽ bắt gặp những hộ gia đình chỉ chuyên làm các công đoạn 

đơn giản như đan, vót… ngược lại có những gia đình có xưởng riêng, có nhà thiết 

kế, có xưởng may gia cố thêm sản phẩm để đảm bảo sản phẩm được bán ra thị 

trường vừa thời trang, vừa đẹp, bền... đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

-  Quan niệm về trình độ học vấn của người thợ mây tre đan ở Phú Túc 

Trước đây nếu chỉ dựa vào nông nghiệp thì người nông dân Phú Túc chỉ có 

thể đủ ăn, có khi còn thiếu đói và không phải ngẫu nhiên mà dân gian xưa có câu 

“Có thực mới vực được đạo”, gia đình không khá giả không đủ ăn thì không thể 

cho con cái học hành đến nới đến chốn. Trong thời kỳ bao cấp, nghề mây tre đan 

Phú Túc tập trung vào làm nghề, số người đi học và số người có bằng cấp trong 

làng còn hạn chế, còn hiện nay phần lớn con em trong làng đều học hết cấp 3, từ 

những năm 1990, những người có tâm huyết với quê hương, với sự nghiệp học 

hành của con mình với sự sống còn và phát triển của nghề, đã sớm nhận thức được 

vai trò vị trí của công tác khuyến học. Họ cùng nhau vận động chăm lo việc học 

cho con em mình. 

- Quan hệ gia đình: Mỗi con người sinh ra đều có một vị trí quan trọng trong 

xã hội từ gia đình, dòng họ, làng xóm đến đất nước. Gia đình là đơn vị nhỏ nhất 

của xã hội, ở đây hình thành nên phẩm chất, tri thức, tín ngưỡng của mỗi cá nhân.  
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Vì vậy, khi xem xét sự biến đổi cơ cấu tổ chức nghề ở Phú Túc, vấn đề gia 

đình, dòng họ của thợ thủ công là vấn đề không thể thiếu. Đặc trưng của gia đình 

trong làng chịu ảnh hưởng nét tư tưởng nho giáo, vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn 

vị kinh tế. Các thành viên trong gia đình cùng có chung một cơ sở kinh tế, có 

chung sở hữu đối với tài sản dùng trong sinh hoạt và đối với tư liệu sản xuất (công 

cụ, đất đai, nhà xưởng…). Lao động trong phạm vi gia đình với mục đích không 

phải để lấy tiền công mà là để đóng góp một phần của mình vào sản lượng chung 

của cả gia đình. Mỗi thành viên đều có trách nhiệm với gia đình, thành quả lao 

động chính là tổng thu nhập. Điểm khác biệt là sản phẩm của gia đình ở Phú Túc 

làm ra không phải lúa gạo, mà là sản phẩm mây tre, sản phẩm này sẽ được bán ra 

thị trường, đem lại lợi nhuận nhất định thì mới có được thành quả lao động của cả 

gia đình. 

 Trong gia đình người thợ thủ công ở Phú Túc hầu hết công việc do hai vợ 

chồng bàn bạc quyết định, chỉ trừ công việc liên quan đến sửa sang phần mộ tổ tiên 

là do chủ gia đình quyết định, điều này cho thấy xu hướng bình quyền giữa vợ 

chồng ngày càng rõ rệt. Mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình cũng thay đổi, 

sự độc lập kinh tế dẫn đến quyền giám sát của thế hệ trước có xu hướng giảm đi. 

- Quan hệ làng xóm: Trong cuộc sống của người dân Phú Túc, ngoài mối 

quan hệ gia đình và họ hàng còn mối quan hệ xóm giềng là mối quan hệ xã hội 

mang tính truyền thống của người Việt. Trong thời phong kiến, mỗi con người sinh 

ra đều bị ràng buộc bởi các mối quan hệ dòng họ, hướng ước…Thời kỳ bao cấp 

mối quan hệ này có phần mờ nhạt.  

 2.2.3. Văn hoá tổ chức sản xuất trong làng 
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 2.2.3.1. Sản xuất theo hộ gia đình  

Trong diễn trình lịch sử, làng Phú Túc đã trải qua các giai đoạn hình thành và 

phát triển phù hợp với yếu tố văn hóa vùng châu thổ Sông Hồng. Đây cũng là quá 

trình chuyển đổi từ làng thuần nông sang làng nghề. Nghiên cứu thực tế cho thấy 

Phú Túc là một làng nghề chưa tách khỏi nông nghiệp vì thế tâm lý cộng đồng làng 

nghề Phú Túc có ảnh hưởng rất lớn từ tâm lý trọng nông của người nông dân. Nền 

tảng nông nghiệp và tư duy tiểu nông của người thợ biểu hiện rõ nét nhất ở cách tổ 

chức sản xuất. Trong làng các hộ gia đình được coi là một đơn vị sản xuất, các thành 

viên là những người thợ mây tre đan, được phân công lao động tùy thuộc lứa tuổi, 

giới tính và trình độ tay nghề. Đây là một trong những cách lưu truyền và gìn giữ 

nghề nghiệp. Trong làng Phú Túc, một số hộ sản xuất thuê thêm thợ thủ công trong 

làng hoặc làng bên nhưng các khâu quan trọng nhất trong quá trình hoàn thiện mẫu 

mã sản phẩm vẫn là người thợ cả do chủ gia đình đảm nhận 

Làng Phú Túc cũng như nhiều làng nghề thủ công truyền thống khác, hoạt 

động sản xuất chủ yếu theo từng hộ gia đình. Mỗi gia đình như một xưởng sản xuất, 

trong đó người chịu trách nhiệm là thợ cả sắp xếp công việc cho từng thành viên 

thực hiện các công đoạn của quy trình sản xuất. Nhìn chung không có sự phân công 

rạch ròi giữa các thành viên đối với từng khâu công việc 

Hình thức sản xuất theo hộ gia đình ở Phú Túc: Các thành viên trong gia đình 

cùng có chung một cơ sở kinh tế, có chung sở hữu đối với tài sản dùng trong sinh 

hoạt và đối với tư liệu sản xuất (công cụ, đất đai, nhà xưởng…). Lao động trong 

phạm vi gia đình với mục đích không phải để lấy tiền công mà là để đóng góp một 

phần của mình vào sản lượng chung của cả gia đình. Mỗi thành viên đều có trách 

nhiệm với gia đình, thành quả lao động chính là tổng thu nhập. Với hình thức này tất 

cả các thành viên trong gia đình đều được huy động vào làm các công việc khác 

nhau của quá trình sản xuất - kinh doanh. Người chủ gia đình thường đồng thời là 
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thợ cả, mà trong số họ hầu hết là nghệ nhân. Tùy theo nhu cầu công việc, hộ gia đình 

có thể thuê mướn thêm lao động thường xuyên hoặc thời vụ trong chính làng. Tổ 

chức sản xuất - kinh doanh theo hộ gia đình đảm bảo được sự gắn bó quyền lợi và 

trách nhiệm, huy động được mọi lực lượng có khả năng lao động tham gia và nhu 

cầu đầu tư thấp (sử dụng ngay nhà ở làm nơi sản xuất). Đây là hình thức sản xuất 

truyền thống nối tiếp giữa các thế hệ trong cùng một gia đình. Người thợ cả đứng 

đầu mỗi tổ chức sản xuất này không chỉ có quyền quyết định mọi việc trong sản xuất 

như sản xuất mặt hàng nào, sản xuất như thế nào, kỹ thuật gì… mà còn quyết định 

được việc truyền nghề cho ai. Sau khi người thợ cả đứng đầu già yếu, họ sẽ chọn 

một người kế nghiệp xứng đáng trong gia đình để thay thế họ quản lý công việc. Tổ 

chức sản xuất hộ gia đình kiểu này được phổ biến tại Phú Túc cho đến tận ngày nay. 

 2.2.3.2. Sản xuất tập trung 

Trước đây, nghề mây tre đan Phú Túc được hình thành từ chính nhu cầu cuộc 

sống, giao lưu, buôn bán… của những người dân trong làng. Trong giai đoạn đầu, kỹ 

thuật nghề hầu như chỉ được truyền bá giữa những thành viên gia đình của các nghệ 

nhân đi trước. Sau đó, do nhu cầu phát triển và bảo tồn nghề, nghề mây tre đan đã 

phát triển rộng dài khắp xóm làng, vì mang đặc tính dễ làm, dễ học nên nghề mây tre 

đan đã phát triển từ phạm vi gia đình tới phạm vi làng xóm. Để dành được vị trí xã 

hội, giữ vững bí quyết làng nghề, các hộ sản xuất đã tập hợp thành phường hội thủ 

công dưới sự chỉ dẫn của người đứng đầu gọi là hội trưởng. 

Phường hội thủ công: Một hình thức tổ chức sản xuất truyền thống. Trước 

đây, người thợ thủ công làng nghề Phú Túc không chỉ chịu sự ràng buộc của hương 

ước mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của nghề. Các mối quan hệ 

trong nghề được duy trì ổn định. Đứng đầu là hội trưởng có tay nghề cao, có uy tín 

trong làng. Mục đích của hội này là giữ tình đồng nghiệp, cùng để giúp đỡ nhau khi 

hội viên có việc vui hay buồn. Khi gia đình một hội viên có chuyện hiếu hay hỉ thì 
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các hội viên cùng chung tay, giúp sức, động viên, quan tâm, chia sẻ nhau những lúc 

cần. Điều này còn làm tăng thêm tình làng nghĩa xóm tại Phú Túc, khi những người 

dân làng không đơn thuần chỉ là hàng xóm nữa, họ còn là những người cùng tham 

gia một tổ chức kinh tế và có người quản lý giúp họ định hướng sản xuất. 

 Tuy nhiên, phường hội chỉ là một nhóm nghề thủ công, không phải hiệp hội 

kinh doanh. Phương thức sản xuất chủ yếu của người dân Phú Túc là sản xuất số 

lượng và kiểu loại sản phẩm hạn chế. Các hộ trong phường vẫn mang tính gia đình 

đơn lẻ, chưa tìm thấy nhiều điểm chung trong các phường hội, dẫn đến không nhìn 

thấy sự hợp tác giữa các hộ nghề với nhau. 

Đến năm 1978, Sau khi tổ chức phường hội tan rã, ở Phú Túc tồn tại thêm 

một hình thức gọi là hợp tác xã mây tre đan. Hợp tác xã bao gồm nhiều tổ ở từng 

thôn, mỗi tổ có một tổ trưởng là người được tín nhiệm bởi các xã viên ở thôn đó. 

Các xã viên được nhận tiền công và xếp loại A, B, C cho các sản phẩm. Các sản 

phẩm được phân loại, sản phẩm đẹp chất lượng xếp loại A, các sản phẩm không đẹp 

bằng xếp loại B còn lại xếp loại C. Các xã viên sẽ được nhận công hàng tháng theo 

chính số lượng và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, hợp tác xã đã bộc lộ nhiều hạn 

chế như: cung cấp nguyên vật liệu không đủ, việc đánh giá, bình bầu phát sinh tiêu 

cực, thu nhập của thợ thủ công thấp nên kìm hãm sự phát triển chung của làng. Vì 

vậy, đến năm 1990 hợp tác xã không thể duy trì và bị xóa bỏ tại Phú Túc 

 2.2.4. Tri thức và kinh nghiệm trong sản xuất 

         2.2.4.1. Kinh nghiệm chọn vật liệu 

         Đã từ lâu rồi cây tre là người bạn thân thiết của người nông dân cũng như nhân 

dân Việt Nam. Tre có mặt trên khắp mọi miền đất nước và trở thành biểu tượng của 

quê hương đất Việt. Cùng với mái đình, cây đa, bến ước, một hình ảnh quen thuộc 

thân thương của làng Việt cổ miền Bắc là luỹ tre xanh quanh làng. Cây mây, cây 

tre không chỉ đi vào thơ ca, nhạc hoạ, trở thành máu thịt trong đời sống, sinh hoạt 
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của người Việt Nam mà mặt hàng này còn vươn ra thị trường các nước Châu Âu 

trở thành “đặc sản” trên thị trường thế giới, nội thất của nhiều khách sạn, quán ăn 

đắt tiền… đó phải kể đến làng nghề mây tre đan Phú Túc, một trong những tinh 

hoa nghệ thuật dân gian của dân tộc Việt. 

Có thể nói với bất kỳ một ngành nghề nào nguồn nguyên liệu tạo nên sản 

phẩm cũng là vấn đề vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của 

ngành nghề đó. Đặc biệt đối với các ngành nghề thủ công truyền thống, vấn đề 

nguồn nguyên liệu càng trở nên quan trọng gấp bội. Nguyên liệu ở làng nghề thủ 

công truyền thống thường là nguyên liệu có sẵn tại địa phương, quá trình khai thác, 

vận chuyển dễ dàng, thuận tiện. Bởi trong điều kiện xã hội phong kiến trước đây 

luôn đề cao tính khép kín của làng xã, các phương tiện vận chuyển, đường xá giao 

thông đều là những đường mòn, đường thiên lý nhỏ hẹp, thông thương gặp rất 

nhiều khó khăn, thì việc phát triển một làng nghề mà không có nguồn nguyên liệu 

đi kèm là một việc không tưởng. Ví dụ khi nói đến nghề rèn ta có thể hiểu rằng 

vùng đó hoặc các vùng lân cận đó có nguồn quặng khoáng sản khá lớn để cung cấp 

nguyên liệu cho nghề. Hoặc nói đến nghề dệt lụa có thể chắc chắn rằng vùng đó 

trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ… 

Đối với sản phẩm mây tre đan Phú Túc cũng vậy, làng nghề nơi đây đã nói 

lên đầy đủ rõ ràng về nguồn nguyên liệu để tạo ra sản phẩm của làng nghề này. Đó 

là cây mây, cây tre, một trong những nguyên liệu truyền thống của làng nghề mây 

tre đan Phú Túc. Chúng ta có thể thấy rằng những nguyên liệu này rất dễ kiếm và 

quen thuộc với bất kỳ người Việt Nam nào, bởi lẽ tất cả các làng quê xưa đều có 

cây tre, cây mây, thậm chí cây tre đã trở thành một hình ảnh ví von đi vào tâm thức 

của người dân mỗi khi nhắc đến làng quê Việt. Do đó có thể hiểu vì sao làng nghề 

mây tre đan có sức sống qua hàng thế kỷ cùng với lịch sử mây tre đan có sức sống 

qua hàng thế kỷ cùng với lịch sử dân tộc. Song bên cạnh đó cũng cần nhận thấy 

rằng, với một nguồn nguyên liệu sẵn có và phong phú như vậy, tại sao chỉ ở Phú 

Túc mới có nghề mây tre đan mạnh mẽ, có lịch sử lâu dài. Điều đó chính là minh 

chứng cho sự khéo léo, đầy sự sáng tạo và yêu nghề hết mình của người dân nơi 

đây. Khi nghề mây tre đan đã có bước phát triển nhất định, đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng của thị trường trong và ngoài địa phương thì các sản phẩm của làng nghề nơi 

đây cũng theo đó mà phong phú, đa dạng hơn trong sản phẩm. 
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Trước đây sản phẩm từ mây tre của người dân trong làng chủ yếu là những 

thúng, mủng, dần, sàng, túi, hộp…các đồ dùng phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng 

ngày. Ngày nay cuộc sống càng phát triển nhu cầu của người dân ngày một cao nên 

những sản phẩm mỹ nghệ từ mây tre đan như các đồ vật trang trí, chao đèn, rèm 

cửa, tranh chân dung, phong cảnh, hoành phi, câu đối cũng từ đó đã ra đời.  

Với truyền thống lâu đời, ở Phú Túc nhà nào cũng có người làm nghề mây 

tre đan, từ thanh niên trai tráng, phụ nữ đến người già, trẻ nhỏ đều có thể tham gia 

vào một công đoạn nào đó của nghề. Cha truyền con nối, học nghề theo lối “cầm 

tay chỉ việc” nên bao đời nay người Phú Túc vẫn sống chết với nghề mây tre đan. 

Hiện nay làng nghề mây tre Phú Túc đã sáng tạo được hàng trăm mẫu hàng, 

xuất khẩu gồm các loại như đĩa mây, lẵng mây, chậu mây, bát mây… Không thể 

phủ nhận nghề truyền thống mây tre đan đã giải quyết công ăn việc làm cho một 

lượng lớn lao động nông thôn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.  

Từ tri thức trong vấn đề chọn nguyên vật liệu để làm ra được sản phẩm mây 

tre xuất khẩu ra nước ngoài là cả một vấn đề lớn. Trước tiên theo kinh nghiệm dân 

gian không nên chọn nan đan bằng loại cây bị cụt ngọn (cây tre cộc) vì cây này bị 

sâu, các thớ đã bị sần sùi, không liền thớ nên rất giòn, khó chẻ vì nan dễ gãy. 

Nứa khi mua không được chọn cây đốt ngắn vì như vậy sẽ khó cho việc pha, 

chẻ. Việc chọn nứa phải chọn nứa bánh tẻ, tức là những cây không quá già mà cũng 

không quá non (khoảng 12 tháng tuổi trở lên). Lúc này cây có đủ độ cứng, chắc, ít 

co ngót mà nan vẫn rất dẻo, dễ chẻ, dễ đan mà không mục, mọt có thể tạo ra những 

đồ dùng tinh xảo và trang trí các mảng hoa văn tùy hứng. Nếu chọn cây non sẽ dễ bị 

quắt hoặc cây quá già nan sẽ giòn, khó chẻ, khó đan dù cây già sẽ cho sản phẩm có 

độ bền chắc. 

Đối với cây mây không chỉ dùng làm nan đan lát mà còn dùng làm dây nức, 

cạp có độ bền và mang tính thẩm mỹ cao. Từ cây non đến cây bánh tẻ hay cây già 

đều thích hợp với các loại hình đan lát. Sợi mây trước khi chẻ phải được phơi và sấy 

kỹ, nếu sấy quá khói hoặc non khói sợi mây cũng đều bị đỏ. Khi phơi sợi mây gặp 
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mưa thì sợi mây mất vẻ đẹp hoặc quá nắng sợi mây mất vẻ tươi. Các cụ chuyên phơi 

mây kể rằng nếu phơi sợi mây chưa tới khô thì nước da mây sẽ úa, nếu phơi quá khô 

thì nước da mấy kém phần óng ả. Có sợi mây phơi sấy tốt rồi, người chẻ mây nếu 

chẻ đôi, chẻ tư thì dễ nhưng chẻ ba chẻ năm, chẻ bảy mới thật khó, Sợi mây khi chẻ 

ra sợi nào cũng phải giống sợi nào,vì vậy muốn có sợi mây để đan đòi hỏi người chẻ 

mây phải có tài, thật khéo léo và kỹ thuật. 

Như vậy có thể thấy rằng dù bất kể với nghề thủ công truyền thống nào cũng 

đòi hỏi kỹ thuật trong vấn đề chọn nguyên liệu cho sản phẩm. Từ đó người nghệ 

nhân mới chú tâm sáng tạo mẫu mã sản phẩm để đem ra thị trường những mặt hàng 

độc đáo và giàu ý nghĩa văn hoá truyền thống. Vậy nên mỗi thế hệ con người được 

sinh ra từ làng phải luôn biết trân trọng và gìn giữ những kinh nghiệm quý báu mà 

ông cha để lại, biết mở rộng và nâng tầm giá trị văn hoá dân tộc ngày càng sâu 

rộng hơn nữa từ chính người nghệ nhân đã sáng tạo trên chính sản phẩm của mình  

và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn trên đà hội nhập kinh tế - văn hoá cúa đất 

nước. 

 2.2.4.2. Kinh nghiệm trong xử lý vật liệu 

Nói mây tre đan là một nghề đặc biệt của nước ta có lẽ bởi nó độc đáo từ khâu 

nguyên liệu cho đến cách các nghệ nhân tạo ra một sản phẩm thực sự. Từ lâu, dân ta 

đã biết đến sự hiện diện của loài tre, mây bởi chúng mang hình ảnh, dáng dấp của 

làng quê nông thôn Việt Nam đồng thời cũng mang vẻ đẹp chất phác và mộc mạc 

của người dân quê. Mang trong mình vẻ đẹp là thế, người dân Phú Túc còn biết 

dùng chúng để tạo tác nên những vật dụng phổ biến trong gia đình cho đến những 

đồ trang trí, đồ lưu niệm, đồ nội thất… với đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề cao. Thật 

khó để tưởng tượng rằng chỉ từ những sợi mây, tre trắng muốt với đôi bằng bàn tay 

tài hoa và con mắt nghệ thuật của mình, những nghệ nhân nơi đây đã khéo léo tạo 

ra các đồ thủ công mỹ nghệ mang đậm chất thôn quê mộc mạc, giản dị nhưng vô 

cùng tinh tế. Để cho ra được sản phẩm hay nói chính xác hơn là một tác phẩm nghệ 

thuật đòi hỏi các nghệ nhân phải thao tác rất nhiều công đoạn, quy trình khác nhau 

như phơi, sấy, chẻ nhỏ sợi rồi đan thành đồ vật. Phải là người thợ có đủ kinh 
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nghiệm mới có thể đảm bảo các thao tác được diễn ra đúng kỹ thuật lại vừa đủ thời 

gian để sợi mềm, dẻo có màu sắc đẹp mắt. 

Mây và tre đều là loại cây có chất đường nên dễ bị mọt ăn, chính vì vậy 

khâu xử lý nguyên liệu cũng hết sức quan trọng. Mây tre sau khi mua về được lựa 

chọn để đi sấy. Ở làng nghề dân làng sử dụng phương pháp sấy thủ công tre trong 

lò kín, phương pháp này giúp loại bỏ lượng đường trong nguyên liệu, sản phẩm 

không bị mối mọt mà lại có độ bền chắc. Khi sấy khói nhiều quá hoặc ít quá mây 

cũng bị đỏ, nếu làm đúng kĩ thuật mây tre được sấy sẽ có độ trắng sáng đẹp mắt. 

Sau đó mây tre được đem ra chẻ thành các nan mỏng, chẻ nan mây là một kĩ thuật 

khó đòi hỏi người thợ có tay nghề cao. Tuỳ theo từng sản phẩm mà người thợ có 

cách chẻ nan riêng, sợi nan lúc thì chẻ thành những ống tròn, lúc thì chẻ thành bảy 

hoặc chín nan mỏng. Hay cách tạo màu cho nguyên liệu thì trước tiên nguyên liệu 

chưa đan ngay có thể để hong trên gác bếp, trước khi đan chỉ cần nhúng qua nước 15 

phút nan sẽ phẳng, dẻo trở lại. Nan đan nếu được hong trên gác bếp lâu ngày thì 

chúng sẽ tạo thành màu nâu sẫm, màu vàng đậm hoặc màu mận chín đẹp. Nếu muốn 

giữ màu cần sấy bằng diêm sinh cũng sẽ tránh được mục, mọt. Cũng có thể dùng 

khói hun chống mốc, mọt cho cả nan và sản phẩm nan. Các sản phẩm đang dùng sau 

mỗi lần sử dụng người ta thường gác lên vách bếp, gác bếp để hong khói thì sản 

phẩm dùng sẽ bền hơn. Đôi khi các nan đan được phơi nắng tùy theo yêu cầu sản 

phẩm. Nếu nguyên liệu để quá khô hay quá ướt sẽ ảnh hưởng việc đan lát. 

Cách xử lý nguyên liệu truyền thống thứ hai là nhuộm bằng lá cây: loại này 

có độ bền khá lâu, từ 60 - 80 năm. Gồm các loại lá sau: 

- Lá non cây bàng: 40% 

- Lá cây sòi: 30% 

- Lá cây soài: 15% 

- Lá cây ổi: 10% 

Tất cả các lá khoảng 3kg, băm nhỏ cho vào nồi đun sôi 30 phút. Sau đó, ta 

nhúng nguyên liệu vào rồi lại đem phơi khô, rồi lại nhúng tiếp, cứ thế nhúng 12 lần 
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rồi đem ngâm vào bùn đen thêm 12 tiếng. Cuỗi cùng rũ sạch, phơi khô để dùng vào 

đan.  

Tóm lại khâu xử lý vật liệu để làm ra sản phẩm hàng thủ công mây tre đan là 

vấn đề rất quan trọng, bởi ở đó có đầy đủ các kinh nghiệm từ chọn vật liệu đến 

khâu xử lý được đúc kết từ chính những người nghệ nhân gạo cội ở làng nghề 

truyền lại. Do đó chúng ta nên biết ơn, trân trọng và bảo lưu lại những tinh hoa 

nghề nghiệp mà ông cha để lại, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của thế hệ kế tiếp 

xứng đáng với những công lao to lớn việc gây dựng và phát triển nghề truyền 

thống mây tre đan Phú Túc mấy trăm năm tồn tại đến ngày nay. 

 2.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn  

 2.3.1. Thuận lợi 

Thứ nhất, xã Phú Túc nằm trong địa bàn tương đối thuận lợi. Là nơi trung 

tâm giao lưu văn hóa - kinh tế - xã hội giữa 3 huyện (Phú Xuyên - Ứng Hòa - 

Thanh Oai), lại gần địa bàn Hà Nội là một thuận lợi lớn không phải địa phương 

nào cũng có. Sản phẩm trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ dễ dàng 

cho khâu tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện bộ mặt xã. 

Thứ hai, xã Phú Túc có điều kiện đất đai, địa hình, khí hậu thuận lợi cho 

viêc phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất chuyên canh và thâm canh 

tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển làng nghề mây tre đan 

giúp nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn 

xã. 

Thứ ba, Xã Phú Túc là một xã có truyền thống văn hóa lâu đời, nhân dân cần 

cù chịu khó biết tự mình vượt lên khó khăn. Đến nay cơ bản đời sống đại bộ phận 

người dân trong xã là ổn định. Hệ thống điện được chú trọng đầu tư. Văn hóa giáo 

dục ngày càng được quan tâm nhiều hơn, từng bước đa dạng các loại hình giáo dục 

đảm bảo 100% số trẻ em trong độ tuổi được đến trường. 

Thứ tư, Các chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng được HĐND, 

UBND xã bám sát đúng với điều kiện thực tế của địa phương, công tác điều hành 
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đã kịp thời và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và cán bộ công chức 

tại địa bàn xã. 

Thường xuyên triển khai thực hiện các nội dung Pháp lệnh 

34/UBTVQHK11 trên các lĩnh vực được bàn bạc công khai dân chủ, cán bộ đảng 

viên và nhân dân đều tích cực tham gia vào việc xây dựng chính quyền. Nội bộ cán 

bộ Đảng, chính quyền đoàn kết, phối hợp giải quyết các công việc một cách kịp 

thời đạt kết quả cao. 

Nhìn chung làng nghề mây tre đan Phú Túc, giày da Phú Yên hay làng Mộc 

Tân Dân là những làng nghề truyền thống đã tồn tại từ nhiều thế kỉ trước và được 

lưu truyền phát triển đến ngày nay. Ở nơi đây từng người dân luôn có ý thức truyền 

nghề nhằm gìn giữ những gì mà tổ tiên để lại đồng thời cũng giữ cho con cháu một 

nghề mang lại thu nhập ổn định. Những người thợ, những nghệ nhân ở các làng 

nghề với tay nghề khéo léo đã tạo ra những sản phẩm không những bền, đẹp mà 

còn ngày càng phong phú và đa dạng. Xã hội phát triển tạo cơ hội cho lớp trẻ có 

tâm huyết với nghề cổ truyền được học hỏi nghiên cứu và thổi hồn vào sản phẩm 

đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm và tinh xảo có mặt trên thị trường trong và ngoài 

nước và đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng, đóng góp 

một phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của làng nghề. Những điểm mạnh 

này cũng đã tạo cho làng nghề ở Phú Xuyên nói chung và làng mây tre đan Phú 

Túc nói riêng những cơ hội nhất định trong việc hợp tác tiêu thụ những sản phẩm 

mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ...đáp ứng được nhu cầu của một tầng lớp có thu nhập 

cao và góp phần nâng cao mức sống cho người dân làng nghề. 

 2.3.2. Khó khăn 

Thứ nhất, ngành nghề, dịch vụ tại địa phương chưa được đầu tư mở rộng 

quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ còn nhỏ lẻ. 

Thứ hai, do thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh xẩy ra thường 

xuyên. Nguồn thu ngân sách địa phương còn thấp và tăng chậm; nhu cầu chi ngân 

sách ngày càng lớn; khả năng cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn cũng gặp khó 

khăn. 

Thứ ba, là xã có nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động ngày càng 

được cải thiện. Tuy nhiên, trình độ của người lao động vẫn còn thấp, thiếu nguồn 

lao động có chất lượng cao nên chưa đáp ứng được nhu cầu sản phẩm của thi 

trường, do đó mà số sản phẩm mây tre đan còn thấp. 
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Thứ tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở hạ tầng tuy đã được sửa chửa, 

nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nên khó 

vận động bà con tham gia nhiệt tình các hoạt động tổ chức cho công tác phát triển 

làng nghề. 

Bên cạnh những thuận lợi thì làng nghề còn gặp không ít những khó khăn, 

cần khắc phục. Đó là công nghệ còn lạc hậu tốn thời gian làm tăng giá thành sản 

phẩm, chiến lược marketing sản phẩm còn nhiều hạn chế nên thu hút khách hàng 

còn chậm, trình độ quản lý của chủ hộ sản xuất chưa cao gây khó khăn cho việc 

tiếp cận công nghệ mới cũng như thị trường mới. Những khó khăn đó sẽ tạo cho 

làng nghề nơi đây những thách thức cần phải vượt qua để tồn tại và phát triển bền 

vững. Đó là làng nghề có thể bị mai một, sản phẩm làng nghề sẽ bị giảm giá, làm 

giả làm nhái do đó làm mất niềm tin của khách hàng, mẫu mã sản phẩm không 

theo kịp thị hiếu sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm với hàng hoá thay 

thế khác, hay khó khăn về nguồn nguyên liệu đối với làng nghề mây tre... 

Tóm lại ngoài những thuận lợi, những cơ hội thì bên cạnh đó còn có rất 

nhiều những khó khăn và thách thức đòi hỏi nhiều cấp, ngành cũng như địa 

phương và những chủ cơ sở sản xuất cần tham gia cũng nhau giải quyết để làng 

nghề truyền thống nơi đây được phát triển và tồn tại mãi cũng thời gian. 

Tiểu kết   

Phú Túc được thiên nhiên ban tặng các điều kiện thuận lợi về giao thông địa 

lý, khí hậu, đặc điểm văn hoá để phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Nghề đan lát 

ở Phú Túc trước đây chủ yếu là các hộ gia đình nhỏ lẻ đứng đầu là người thợ cả, giỏi 

hất, các thành viên trong nhà tùy từng khả năng được phân công nhiệm vụ phù hợp 

và cùng lao động cho tổ chức nhỏ này. Mặt khác do nhu cầu độc quyền, hạn chế 

cạnh tranh nên nghề được cha truyền con nối có trọn lọc và được ghi chép lại trong 

gia phả, hương ước làng. Đây được coi là một đặc trưng cơ bản của văn hóa nghề 

mây tre đan ở Phú Túc nhìn từ góc độ truyền thống. 

Phú Túc cũng giống như các làng nghề mây tre đan khác ở khu vực châu thổ 

sông Hồng luôn chứa dựng những thành tố văn hoá như cách ứng xử văn hoá của 
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cộng đồng, tín ngưỡng thờ tổ nghề và lễ hội, văn hoá tổ chức trong làng nghề, tri 

thức trong kinh nghiệm và xử lý vật liệu. 

Ngày nay để có được các sản phẩm cung cấp cho thị trường trong nước và 

xuất khẩu người ta đều phải trải qua quá trình thu mua nguyên liệu rồi xử lý, pha, 

cắt, chẻ đan. Tất cả những chuỗi công việc đó tưởng như dễ mà lại khó. Sự dễ dàng 

cũng là ưu điểm của nghề đan lát đó là ai cũng làm được, từ lớp người già cho đến 

các cháu nhỏ, vì vậy giải quyết được công ăn việc làm tại chỗ cho địa phương vừa 

giúp ích trong vấn đề bảo lưu giá trị văn hoá của dân tộc được thể hiện ngay trên 

chính sản phẩm của mình. Ngoài những nét chung trên thì làng nghề mây tre đan 

Phú Túc có điểm đặc sắc riêng bởi những sản phẩm bền, đơn giản mà lại đẹp, bao 

gồm các sản phẩm truyền thống như rổ, rá,vật dụng gia đình…Trang trí những 

đường vân ngang, vân dọc rất đơn giản không quá cầu kỳ nhưng lại tạo ra giá trị 

thẩm mỹ của các sản phẩm này. Do vậy vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá 

dân tộc nói chung và văn hoá làng nghề nói riêng, luôn là vấn đề cấp bách không 

chỉ riêng ngành quản lý văn hoá mà là của nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ đó chúng 

ta sẽ thấy rõ hơn tầm quan trọng của văn hoá đối với sự tồn tại và phát triển chung 

của làng nghề trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập hiện nay.  
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Chương 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ 

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG MÂY TRE ĐAN PHÚ TÚC 

3.1. Một số vấn đề đặt ra trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá 

làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc. 

3.1.1.  Vấn đề phát triển nghề 

3.1.1.1.  Xây dựng chiến lược phát triển cho nghề mây tre đan Phú Túc 

 Để phát huy vai trò của nghề mây tre đan ở Phú Túc trong quá trình hội 

nhập, trước hết phải xây dựng chiến lược phát triển nghề như sau: 

 Một là, đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn hóa cho người dân trong làng 

 Hai là, phát triển nghề nhưng vẫn phải chú trọng đến đời sống của người 

thợ thủ công, nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống và đáp ứng được nhu cầu 

tâm linh của nhân dân xã Phú Túc. 

 Ba là, Trong quá trình phát triển kinh tế, vẫn phải giữ gìn văn hóa nghề 

đồng thời khôi phục các tập tục, thói quen tốt đẹp của nghề mà cha ông để lại nay 

đã bị mai một theo thời gian. 

 Bốn là, trong chính sách phát triển nghề mây tre đan ở Phú Túc cần có 

chính sách khuyến khích, công nhận nghệ nhân mây tre đan. Chú trọng bảo tồn và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các sản phẩm mây tre đan ở Phú Túc. 

Trong Nghị Định quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật di sản văn 

hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá tại: 

 Điều 7: Khuyến khích việc duy trì, phục hồi và phát triển nghề thủ công 

truyền thống có giá trị tiêu biểu. Nhà nước khuyến khích duy trì, phục hồi và phát 

triển nghề thủ công truyền thống qua các biện pháp sau đây. 
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- Điều tra, phân loại các nghề thủ công truyền thống trong phạm vi cả 

nước, hỗ trợ việc duy trì và phục hồi các nghề thủ công truyền thống có 

giá trị tiêu biểu hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng vật liệu truyền 

thống; 

- Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ việc sử dụng các phương pháp, kỹ 

thuật thủ công truyền thống; 

- Đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống ở thị trường 

trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau; 

- Đề cao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến và truyền dạy kỹ 

thuật, kỹ năng nghề nghiệp các nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu 

biểu; 

- Có chính sách về thuế đối với các hoạt động duy trì, phục hồi và phát 

triển nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu theo quy định của 

pháp luật về thuế. 

3.1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực 

Để phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu ở làng nghề mây tre đan Phú 

Túc thì vấn đề đào tạo tay nghề, nâng cao chất lượng lao động, sử dụng hiệu quả 

và tôn vinh lao động của làng nghề có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Trong làng 

nghề truyền thống các nghệ nhân có vai trò quyết định đối với việc duy trì và phát 

triển nghề. Tuy nhiên, thời gian vừa qua việc đãi ngộ các nghệ nhân chưa được 

quan tâm đúng mức nên không thu hút được nhân tài truyền dạy cho lực lượng tại 

địa phương. Mặt khác vấn đề sử dụng lao động trong các làng nghề còn nhiều bất 

cập và mang tính tự phát, thường có tình trạng khi thừa khi thiếu lao động, sức ép 
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về lao động tăng lên nhất là vào thời vụ nông nhàn. Nguồn nhân lực của làng nghề 

mây tre đan Phú Túc chủ yếu là lao động trẻ, bao gồm những nghệ nhân, những 

người thợ thủ công và những chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Những nghệ nhân có 

vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền nghề, dạy nghề, đồng thời là những 

người sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo mang đậm yếu tố truyền thống, đặc 

trưng riêng có của địa phương. 

Hiện nay ở làng nghề Phú Túc vẫn còn nhiều nghệ nhân tâm huyết với nghề 

và muốn giữ nghề để phát triển. Bên cạnh đó một lực lượng dồi dào, cơ cấu lao 

động trẻ, có khả năng thích ứng với những điều kiện mới của nền kinh tế thị trường 

là những nhân tố quan trọng quyết định toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Như vậy có thể thấy rằng các lao động có trình độ phổ thông và tay nghề 

trung bình chiếm đa số trong làng nghề. Con số lao động có tay nghề cao chỉ chiếm 

hơn 10% trong tổng số lao động và những người được coi là bậc thầy của nghề 

trong làng, những nghệ nhân chiếm một vị trí khiêm tốn chỉ khoảng 1,5%. Do vậy 

vấn đề bất cập thực tế hiện nay là sản phẩm có chất lượng cao phụ thuộc chủ yếu 

vào tay nghề của thợ bậc cao. Trong khi đó số lượng thợ lành nghề với bàn tay tài 

hoa lại chưa nhiều làm cho chất lượng sản phẩm làng nghề phần đông chưa đáp 

ứng được yêu cầu thị trường, chưa chi phối được thị trường. 

 Hiện nay, ở Phú Túc đang thiếu thợ có tay nghề cao, một phần là do số nghệ 

nhân truyền nghề trong làng quá ít lại cao tuổi, mặt khác họ lại chưa được quan 

tâm đúng mức. Bên cạnh đó, do cơ cấu làng Phú Túc còn mang tính chất nhỏ lẻ là 

chủ yếu, những nghệ nhân muốn truyền lại cho lớp con cháu nhưng tâm lý muốn 

thoát ly ra thành phố làm việc. Việc truyền dạy của các nghệ nhân trong làng cũng 

có mặt hạn chế là không theo mô hình tiết học, chương trình giảng dạy chỉ theo 

kinh nghiệm bản thân, mỗi nghệ nhân truyền dạy một kiểu. Do vậy, hiệu quả chưa 
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cao dẫn đến không đáp ứng đủ nhu cầu tạo nguồn lực để phát triển hàng hóa quy 

mô lớn. 

 Trong thời gian tới Phú Túc cần có chính sách thu hút nhân tài, vinh danh 

nghệ nhân trong làng có công truyền dạy, liên kết họ tham gia giảng dạy vì chính 

họ là nhân tố quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển nghề ở Phú Túc. Đồng 

thời cần tiến hành mô hình liên kết đào tạo nghề với các nghệ nhân địa phương.   

Muốn khôi phục và phát huy văn hóa làng nghề thì trước hết phải quan tâm 

đến nghệ nhân, bởi chính họ là người lưu giữ và bảo tồn nghề mây tre ở Phú Túc. 

Do đó, UBND xã cần rà soát số lượng các nghệ nhân, từ đó đề ra các chính sách 

trọng dụng các nghệ nhân có đức có tài, có công gìn giữ nghề mây tre đan đến tận 

ngày nay. Để nâng cao hiệu quả công tác truyền nghề, tránh thất thoát nghề, trung 

tâm dạy nghề của làng cần liên kết với các nghệ nhân để xây dựng chương trình 

đào tạo sản xuất ra các sản phẩm mới bắt kịp xu thế mới, xây dựng giáo trình bài 

bản, giảng dạy khoa học và có tính ứng dụng. 

 3.1.1.3.  Sáng tạo, cải thiện mẫu mã sản phẩm  

Trong lĩnh vực sản xuất hàng thủ công truyền thống mây tre đan luôn hàm 

chứa nhiều yếu tố văn hoá được thể hiện rõ nét bản sắc văn hoá dân tộc, cho nên 

sản phẩm thủ công ngoài giá trị là hàng tiêu dùng thì nó còn có ý nghĩa văn hoá và 

thật sự là sản phẩm văn hoá khi nó đạt được trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao. Các 

sản phẩm đều là sự kết giao giữa phương pháp thủ công tinh xảo với sự sáng tạo 

nghệ thuật, khác với các sản phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt bằng máy 

móc. Hàng thủ công mây tre đan truyền thống có giá trị cao ở phương diện nghệ 

thuật sáng tạo thì chỉ được sản xuất bằng công nghệ mang tính thủ công, chủ yếu 

dựa vào đôi bàn tay khéo léo của người thợ. 
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Đối với sản phẩm của làng nghề truyền thống thì điều quan trọng nhất chính 

là ở kỹ thuật sáng tạo ra sản phẩm đó. Kỹ thuật hay bí quyết nghề nghiệp của mỗi 

người thợ thủ công cần học hỏi và tích luỹ lâu dài mới có được. Đây chính là nhân 

tố quyết định tới chất lượng sản phẩm, sự khác nhau giữa sản phẩm của cơ sở sản 

xuất này với sản phẩm của cơ sở sản xuất khác được thẩm định bởi chính người 

tiêu dùng. Để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện, người thợ thủ công làng nghề phai 

dành nhiều công sức, tâm huyết và sự sáng tạo không ngừng nghỉ có khi nhiều 

ngày, nhiều giờ mới tạo nên được sản phẩm ưng ý ra thị trường. 

Dưới góc độ mỹ thuật thì sản phẩm mây tre đan chứa đựng nhiều giá trị văn 

hoá ở trong sản phẩm như việc đưa các hoạ tiết văn hoá dân gian đặc trưng của 

Việt Nam lồng ghép vào sản phẩm như hình ảnh trống đồng Đông Sơn, hình ảnh 

luỹ tre làng, hình ảnh cây đa bến nước sân đình… Điều đó minh chứng rằng ngoài 

giá trị kinh tế thì người dân nơi đây đã biết sáng tạo ra những mẫu mã hấp dẫn thị 

trường và hơn hết chính là quảng bá hình ảnh và con người Việt Nam tới bạn bà 

thế giới. 

Nói đến đặc sắc của làng nghề mình, nghệ nhân Nguyễn Văn Thọ cho biết: 

“Nét riêng biệt của làng nghề mây tre đan Phú Túc nổi bật bên cạnh hàng trăm làng 

nghề mây tre đan trong vùng chính là về chất lượng, kỹ thuật, kỹ năng cũng như là 

các đường đan rất tỉ mỉ, cầu kì”. Có thể nói người dân nơi đây luôn vận động 

chuyển mình mạnh mẽ để không ngừng sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm chế tác từ 

các bạn nghề cho ra nhiều mặt hàng độc đáo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng từ khách 

hàng trong và ngoài nước. 

Trong công cuộc khôi phục các làng nghề truyền thống ở Hà Nội thì làng 

nghề mây tre đan Phú Túc là một điển hình tiêu biểu cho sự thích ứng và phát triển 

phù hợp với bối cảnh mới. Sản phẩm mây tre đan hôm nay không còn là hàng mây 
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tre đan với nghĩa thông thường nữa mà là những tác phẩm nghệ thuật hàm chưa 

những giá trị văn hoá ở đó. Với bàn tay khéo léo và tài tình, sự mày mò sáng tạo 

từng bước đi, từ mây tre người thợ làng nghề đã tạo ra những sản phẩm mang nét 

tự nhiên hết sức độc đáo, vừa mang giá trị sử dụng, vừa coi trọng yếu tố thẩm mỹ. 

Vấn đề đặt ra đối với làng nghề truyền thống ở nước ta hiện nay chính là sự 

hấp dẫn mẫu mã bị giảm nhiều mà nguyên nhân chính là do thời gian qua rất nhiều 

mẫu mã chúng ta không có sự thay đổi. Đa số các sản phẩm làm theo mẫu mã có từ 

hàng chục, hàng trăm năm nay, các sản phẩm xuất khẩu đa phần gia công theo mẫu 

có sẵn của đối tác, hoặc làm “nhái” mẫu nước ngoài. Hệ luỵ là ngành nghề này 

luôn ở thế bị động trên con đường chinh phục thị trường tiêu thụ. Chúng ta có nghệ 

nhân, ngành nghề truyền thống lâu đời nhưng lại bị động trong việc sản xuất, đa 

phần các sản phẩm ở làng nghề được làm theo kiểu cha truyền con nối, lớp cũ 

truyền lại cho lớp mới nên lao động chỉ thiên về kỹ thuật, sự khéo léo chứ không 

mấy ai nghĩ làm cái gì mới, cái gì đẹp hơn. Một số mẫu mã mới xuất hiện gần đây 

chủ yếu do đối tác nước ngoài đặt hàng, các cơ sở sản xuất chỉ đóng vai trò gia 

công và nhận tiền công chứ không biết giá bán trên thị trường là bao nhiêu. Một số 

mẫu mã mới được thiết kế sau khi tham khảo được thị trường chấp nhận lại lập tức 

bị các cơ sở khác bắt chước. 

Trước những thực trạng đang tồn tại thì việc nâng cao tính sáng tạo, cải 

thiện mẫu mã sản phẩm là một trong những yêu cầu bức thiết đối với các làng nghề 

Việt Nam nói chung và làng nghề mây tre đan Phú Túc nói riêng, nhất là trong 

điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên trường quốc tế hiện nay. 

 Một vấn đề nữa là hàng mỹ nghệ mây tre đan không phải là mặt hàng thiết 

yếu hàng ngày, do đó cầu thị trường phụ thuộc rất nhiều vào sự tinh tế, tính thẩm 

mỹ, đa dạng và giá cả của sản phẩm. Vì vậy, cần phải có tính sáng tạo trong thiết 
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kế những sản phẩm này để làm sao kích thích tính hiếu kỳ của khách hàng và tính 

ham muốn phải sở hữu được một sản phẩm mây tre đan. Do đó bên cạnh đầu tư 

vào khoa học công nghệ giống, trồng, khai thác và đa dạng hóa về chế biến, việc 

đầu tư nghiên cứu, đào tạo thiết kế sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm cũng là một 

giải pháp hết sức quan trọng trong việc xác định một chiến lược phát triển ngành 

hàng mây tre đan Việt.  

3.2. Bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc nhìn 

từ góc độ quản lý 

3.2.1. Giải pháp bảo vệ tập quán truyền nghề và  lễ hội nghề 

3.2.1.1. Bảo vệ tập quán truyền nghề 

` Chúng ta thường nói, cần nắm vững di sản cổ truyền làm nền tảng cho việc 

bảo tồn và phát huy những giá trị của nó. Vấn đề ở chỗ, nắm vững di sản văn hoá 

cổ truyền (hay còn gọi là truyền thống) có nghĩa ngoài những hiểu biết mang tính 

lý luận, nhiều loại hình di sản văn hoá cần được hiểu và nắm vững kỹ năng thực 

hành chúng. Muốn khôi phục và phát huy văn hoá làng nghề thì trước hết phải 

quan tâm đến nghệ nhân, bởi họ chính là những nhân tố quan trọng lưu giữ và bảo 

tồn nghề truyền thống. Vì vậy đào tạo truyền nghề là vấn đề đóng vai trò quan 

trọng nhằm trao truyền cho thế hệ trẻ nắm vững kiến thức cũng như kỹ năng thực 

hành trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn xã Phú 

Túc. Vấn đề đào tạo, truyền dạy phải rất đa dạng cùng với sự tham gia và kết hợp 

của nhiều cơ quan, đoàn thể, của nhà trường và gia đình. Muốn vậy cần cải thiện 

các chương trình đào tạo tại các trường dạy nghề, cải tiến và tiêu chuẩn hoá nội 

dung chương trình đào tạo thợ thủ công, đưa môn mỹ thuật vào các chương trình 

đào tạo thợ từ thấp đến cao. Đồng thời bố trí đào tạo kiến thức về khoa học, kỹ 

thuật phù hợp với từng nghề.  

Nâng cao hiệu quả công tác truyền dạy nghề, tránh thất truyền nghề truyền 

thống, trung tâm dạy nghề của huyện cần liên kết với những nghệ nhân ở các làng 

nghề tham gia xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp với đầu ra sản phẩm 

của địa phương. Đồng thời tiến hành thay đổi phương thức truyền nghề, trong đó 

chú trọng xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy một cách khoa học, hiện 
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đại, ứng dụng công nghệ hiện đại vào đào tạo, tăng cường thiết bị nâng cao chất 

lượng cơ sở dạy nghề để người lao động yên tâm học nghề và người nghệ nhân yên 

tâm truyền nghề. 

Tổ chức biên soạn các giáo trình tiêu chuẩn hoá cho nghề thủ công truyền 

thống mây tre đan theo phương pháp mô-đun kỹ năng hành nghề. Nghiên cứu các 

chương trình dạy nghề thông qua đĩa ghi hình để phát triển rộng việc dạy nghề thủ 

công truyền thống tới thế hệ trẻ tiếp cận một cách nhanh nhất. 

Phong tục tập quán là một thành tố của di sản văn hóa phi vật thể, tồn tại lâu 

dài trong đời sống văn hóa của cộng đồng làng xã. Cùng với sự biến đổi trong tín 

ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán của làng nghề nơi đây cũng có sự biến đổi khá 

rõ nét. Những quy định trong hương ước của các làng nghề về phong tục được biểu 

hiện thông qua tín ngưỡng và lễ hội. Ở đó cộng đồng làng phải tuân theo và thực 

hành qua các thế hệ. Trải qua thời gian, phong tục cũng được thay đổi, trước hết là 

những quy định của làng về các lĩnh vực trong đời sống của người dân trong làng. 

Theo Tạp chí Di sản văn hoá số 4-2003 của tác giả Lê Thị Minh Lý có viết: 

Làng nghề Việt Nam không chỉ phản ánh mối quan hệ giữa “nghề” 

với “nghiệp” mà còn chứa đựng những giá trị tinh thần đậm nét được 

phản ánh qua các tập tục, tín ngưỡng, lễ hội và nhiều quy định khác. 

Điều đầu tiên phải nói đến các “quy lệ” của các làng nghề. Quy lệ là 

các quy ước, luật lệ để gìn giữ bí quyết nghề, để bảo tồn nghề của 

dòng họ hay của cộng đồng làng xã. Có thể nói các làng nghề thủ 

công đều có bí quyết. Việc giữ ‘bí quyết nghề” không chỉ đơn thuần là 

giữ nghề mà còn chi phối các mối quan hệ xã hội khác như quan hệ 

hôn nhân không lấy người địa phương khác, hoặc việc truyền nghề chỉ 

đóng khung trong một số đối tượng cụ thể như chỉ truyền cho con trai 

hoặc chỉ truyền cho con trưởng, cháu đích tôn.[18,tr.50] 

Tác giả bài viết còn cho thấy những giá trị trong phong tục của làng nghề 

còn được thể hiện như việc phân chia thứ bậc cho nhiệm vụ truyền nghề với hậu 

thế - chỉ có ông trùm (trưởng phường nghề) mới có quyền quyết định việc truyền 

nghề và chỉ những nghệ nhân (thợ cả) mới có đủ tư cách để truyền nghề (dưới thợ 

cả còn sáu bậc thợ nữa). Người học nghề được coi là thợ con và phải ứng xử theo 

đạo “thầy trò” rất khuôn phép. Những quy lệ này được hình thành từ những ước lệ 

đến quy ước miệng rồi hình thành như hương ước và lệ làng. Điều này đã tạo ra 
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một trật tự trong làng nghề và những nét văn hoá đặc thù trong các làng nghề ở 

Việt Nam.  

Truyền nghề còn có cách gọi khác là phát triển nguồn nhân lực chính là một 

trong những vấn đề cơ đã được Đại hội lần thứ XI của Đảng xác định là một khâu 

đột phá chiến lược. Truyền nghề để phát triển nguồn nhân lực là một nhiệm vụ cơ 

bản và cấp bách cần được quan tâm và thực hiện ở nhiều cấp ngành khác nhau. Từ 

khi công cuộc đổi mới của đất nước được khởi xướng đến nay, nhiều làng nghề 

truyền thống trong đó có xã Phú Túc đã được bảo tồn và phát triển. Nhu cầu tiêu 

thụ về sản phẩm thủ công truyền thống ngày càng cao. 

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, các làng nghề nói 

chung và làng nghề mây tre đan Phú Túc nói riêng đang thiếu thợ có tay nghề cao, 

một phần số nghệ nhân truyền nghề ở địa phương còn quá ít và đã ở tuổi “xưa nay 

hiếm” và không phải ai cũng sẵn sàng “sống chết với nghề” để có thể truyền dạy 

lại cho cộng đồng vượt ra ngoài quan niệm “cha truyền con nối”. Hơn nữa chính 

sách đãi ngộ của Nhà nước đối với nghệ nhân còn hạn chế. Với phương pháp trao – 

truyền theo kinh nghiệm từ các nghệ nhân cao tuổi có ưu điểm là tốn ít kinh phí, dễ 

học, dễ dạy nhưng không phải muốn truyền dạy là được bởi tâm lý lớp thanh niên 

không muốn học nghề truyền thống mà muốn thoát ly ra thành phố làm việc. Nhìn 

lại vào cuối những năm 90 chủ doanh nghiệp Phú Thượng trên địa bàn xã Phú Túc 

là ông Nguyễn Quốc Sinh đã xin phép các cụ và nhân dân trong làng cho ông 

truyền nghề ra ngoài, thoạt đầu các cụ và chính quyền địa phương không đồng ý 

nhưng sau thời gian thuyết phục các cụ và chính quyền địa phương đã cho phép 

ông truyền nghề. Lý lẽ của ông Sinh rất đơn giản là do cung không đủ cầu nếu 

không dạy nghề để nâng cao số lượng sản phẩm thì bạn hàng sẽ mua ở nơi khác và 

xã Phú Túc sẽ không có cơ  hội để phát triển. Mặt khác khi truyền nghề xã Phú Túc 

sẽ trở thành trung tâm thu mua sản phẩm thì lợi ích kinh tế và giá trị văn hoá nơi 

đây càng được nhiều người biết đến hơn. 

Nghệ nhân Nguyễn Văn Thông chia sẻ: “Tôi làm nghề mây tre đan này mấy 

chục năm nay, đây là nghề truyền thống mà cha ông để lại nên tôi luôn cố gắng để 

làm sao có thể gìn giữ và phát huy được tốt nhất nghề mây tre đan này, mong 

muốn lớn nhất của tôi là các thế hệ sau cũng sẽ lưu giữ và bảo tồn được nghề 

truyền thống của cha ông để lại”. Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của hầu như tất cả 

hộ gia đình làm nghề tại đây luôn đau đáu tâm nguyện muốn truyền nghề lại cho 
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lớp trẻ sau này để làng nghề mây tre đan Phú Túc luôn được lưu truyền và phát 

triển như đúng tên gọi của nó. 

Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng nguồn lực và truyền dạy nghề 

cần tập trung vào một số nội dung sau: 

- Trước tiên phải xây dựng mô hình liên kết đào tạo, truyền dạy nghề: Muốn 

khôi phục và phát huy văn hoá làng nghề thì trước tiên phải quan tâm đến nghệ 

nhân, bởi họ chính là những nhân tố quan trọng lưu giữ và bảo tồn nghề truyền 

thống. Do vậy, các ban ngành chức năng cần rà soát số lượng nghệ nhân ở các làng 

nghề, trên cơ sở đó đề ra chính sách trọng dụng và tôn vinh những nghệ nhân có 

đức, có tài, có công xây dựng phát triển làng nghề. Cần điều chỉnh cơ cấu đào tạo 

lao động theo hướng tăng lao động và tay nghề cao, có kiến thức văn hoá, tập trung 

vào đào tạo cho những thợ giỏi và nghệ nhân nâng cao trình độ, khuyến khích các 

nghệ nhân, thợ giỏi dạy nghề, truyền nghề trực tiếp cho lao động địa phương, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí đào tạo của Nhà Nước hoặc của các tổ chức 

quốc tế thông qua việc lồng ghép các chương trình dự án để tránh trùng lặp, lãng 

phí. 

- Nhà nước cần có chính sách khen thưởng và ưu đãi thích đáng đối với các 

nghệ nhân, khuyến khích họ dạy nghề và truyền nghề cho lớp trẻ. Hàng năm hoặc 

vài năm một lần tổ chức khen thưởng xứng đáng cho những người thợ giỏi, những 

nhà kinh doanh có tài làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao xuất khẩu nhiều và 

những người có phát minh sáng chế, cải tiến máy móc, thiết bị và công nghệ sản 

xuất cho người dân lao động thủ công. 

Thực tế cho thấy để gìn giữ và phát huy những giá trị tinh hoa của nghề thủ 

công truyền thống thì rất cần sự chung tay góp sức của các nghệ nhân làng nghề. 

Đỏi hình chính quyền các cấp cần xây dựng chiến lược phát triển làng nghề trong 

những năm tới trên cơ sở đào tạo, truyền nghề từ các nghệ nhân, đối với nghề đỏi 

hỏi sự khéo léo và kỹ thuật cao có khả năng bị mai một và thất truyền. Để làm 

những việc trên cần thực hiện những công việc sau: 

 + Xây dựng chương trình định kỳ hàng năm tổ chức cuộc thi nâng cao tay 

nghề thợ giỏi, vinh danh những người có tay nghề cao, coi đó là niềm tự hào của 

quê hương. Xây dựng câu lạc bộ nghệ nhân, hang năm có chính sách trọng thưởng 

những nghệ nhân có đức có tài trong việc đào tạo, truyền dạy nghề truyền thống… 
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+ Đào tạo theo hướng về nhu cầu của cơ sở và gắn bó, liên kết đào tạo cùng 

doanh nghiệp. Có kế hoạch đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho làng 

nghề, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao. Do 

đó trong quá trình đào tạo nghề rất cần có sự kết hợp chặt chẽ với các doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất để họ một mặt tham gia vào quá trình đào tạo, mặt khác 

có thể tạo cơ hội cho người học được tham gia vào quá trình sản xuất của doanh 

nghiệp từ khi còn học và sau khi học nghề xong là có thể làm việc ngay với nghề 

của mình. Theo đó nên chỉ đạo các trường dạy nghề tăng cường bổ sung, nâng cấp 

phương pháp, các điều kiện giảng dạy cho lao động làng nghề Phú Túc. Đây là 

phương pháp tích cực bền vững nhất, bởi phần lớn người lao động gắn bó với 

doanh nghiệp khi làm nghề đều là những người có lòng yêu nghề và ham muốn 

được làm nghề ngay trước khi quyết định lựa chọn học nghề. 

- Cải thiện các chương trình đào tạo tại các trường dạy nghề: Cải tiến và tiêu 

chuẩn hoá nội dung chương trình đào tạo thợ thủ công, đưa môn mỹ thuật vào các 

chương trình đào tạo thợ từ thấp đến cao. Đồng thời bố trí đào tạo kiến thức về 

khoa học, kỹ thuật phù hợp với từng nghề. Tổ chức biên soạn các giáo trình tiêu 

chuẩn hoá cho nghề thủ công truyền thống mây tre đan theo phương pháp mô-đun 

kỹ năng hành nghề. Nghiên cứu xây dựng các chương trình dạy nghề thông qua đĩa 

ghi hình để phát triển rộng việc dạy nghề thủ công truyền thống mây tre. 

- Thường xuyên tổ chức đào tạo học nghề thủ công truyền thống ngay tại 

làng nghề nhằm tạo điều kiện tạo công ăn việc làm cho người lao động và đào tạo 

lao động có tay nghề cao cho người dân địa phương. Các lớp đào tạo cần đa dạng 

hoá hình thức đào tạo cũng như các cấp độ đào tạo. Khuyến khích công tác đào tạo 

tại chỗ theo phương thức truyền nghề trực tiếp hoặc dạy nghề phổ thông trong khi 

chưa có hệ thống đào tạo chính quy. Nhân rộng mô hình đào tạo qua việc làm (kết 

hợp vừa học với thực hành qua từng công đoạn của việc sản xuất sản phẩm hàng 

thủ công truyền thống mây tre đan) (Xem phụ lục 4- ảnh số 8). 

- Đối với người lao động, việc đào tạo nghề và nâng cao tay nghề phải xuất 

phát từ đặc điểm đặc thù và nhu cầu sản xuất. Do tính đặc thù của lao động nông 

thôn, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần phải có những cách thức tổ 

chức phù hợp với từng nhóm đối tượng, có nhiều hình thức đào tạo phong phú từ 

nhà nước đến tư nhân và đều đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những giá trị trong 

phong tục của làng nghề truyền thống Việt Nam nói chung hay làng nghề mây tre 
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đan Phú Túc nói riêng đều có những bí quyết nghề mà chính bản thân các nghệ 

nhân không muốn truyền đạt ra bên ngoài phạm vi làng xã của mình, và đó cũng là 

cách để làng mây tre đan Phú Túc luôn có những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của 

một làng nghề truyền thống lâu đời. 

 3.2.1.2. Bảo vệ lễ hội làng nghề 

 Như việc tất yếu của quá trình phát triển, khi nghề nghiệp dần đi vào ổn định 

hội nhập vào quỹ đạo chung của nền kinh tế hàng hoá và khi chất lượng, thương 

hiệu làng nghề được đánh giá cao trên thị trường tiêu thụ, chắc chắn lúc đó nguồn 

thu, đời sống kinh tế của người thợ được nâng cao, đời sống tinh thần của họ được 

cải thiện. Với xu hướng này thì việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá làng 

nghề sẽ được đặt ra một cách thuận lợi và thiết thực nhất. 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống như việc 

bảo tồn lễ hội, kỹ năng nghề...ngoài việc học tập ở nhà trường để hiểu biết cái hay 

cái đẹp cũng như giá trị của chúng thì cũng thường xuyên phục dựng các lễ hội 

làng nghề nhằm tưởng nhớ những vị tổ nghề, những người có công trong việc gây 

dựng nên nghề truyền thống cho thế hệ sau này. Như chúng ta đã biết làng nghề là 

một cộng đồng có sự liên kết bền chặt với nhau bởi những mối liên hệ chằng chịt 

về lãnh thổ (nơi cư trú), huyết thống (dòng họ), kinh tế (sản xuất hàng hoá có tính 

chuyên môn); văn hoá và tâm linh (phong tục tập quán, nếp sống và đặc biệt là 

cùng có sự bảo hộ của thành hoàng làng và vị tổ nghề). Họ xây dựng những nơi thờ 

vọng tổ nghề ngay tại nơi sinh sống, buôn bán hàng ngày. Bên cạnh đó người dân 

cũng đóng góp nhiều cho việc xây dựng các công trình công cộng, hỗ trợ tổ chức 

các hoạt động công cộng tại làng, tại đây lễ hội làng nghề được tổ chức rầm rộ hơn, 

dài ngày hơn, nhiều hoạt động hơn. Ở đây sinh hoạt mang tính cộng đồng đa dạng 

và phong phú này không chỉ thắt chặt mối quan hệ giữa dân làng với người đi buôn 

bán ở xa mà còn giúp người dân trong làng liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Hơn thế 

ngoài đặc trưng của lễ hội làng nghề là nơi cộng cảm, cộng cư thì lễ hội làng nghề 

thủ công truyền thống cong là nơi cộng nghề (nơi của những người làm chung 

nghề). Những người thợ thủ công liên kết với nhau qua  lễ hội, họ liên kết lại ngoài 

việc cùng chia sẻ các công việc liên quan đến nghề thì đó cũng là một sự hợp lực 

quan trọng, cần thiết và hữu ích để tạo nên sức mạnh chung của làng nghề. Tại 

những buổi lễ hội này chính là nơi để giải quyết những mối bất hoà, xung đột trong 

quá trình làm nghề, buôn bán. Việc hình thành, tổ chức lễ hội hằng năm luân phiên 
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tại các xã trong huyện đã góp phần vào việc củng cố, ổn định các mối quan hệ làng 

xã góp phàn vào việc tạo ra sức mạnh tập thể. Quan hệ làng xã được gắn kết tạo 

lập niềm tin giữa các thành viên trong cùng một cộng đồng. 

Cần tổ chức hội chợ triển lãm ngay trong lễ hội làng nghề để quảng bá sản 

phẩm mây tre đan truyền thống, thông qua đó giới thiệu hình ảnh cũng như giá trị 

văn hoá đến du khách tham quan về tri thức, cách thức làm nghề. Đài phát thanh 

huyện và xã có thể đứng ra tổ chức các cuộc thi dưới nhiều hình thức khác nhau để 

giúp các em hiểu biết và ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn của 

địa phương. Một vần đề quan trọng khác cần được tiến hành đó là quảng bá sản 

phẩm thủ công truyền thống tới thị trường trong và ngoài nước bằng nhiều hình 

thức đa dạng khác nhau, nhằm tạo thương hiệu cho sản phẩm, kích thích sản xuất. 

Đây là một trong các biện pháp giữ cho nghề truyền thống tồn tại lâu dài. 

Có thể nói trong giai đoạn hiện nay, với tốc độ đô thị hoá diễn ra gay gắt, 

nhiều nghề truyền thống đang đứng trước những khó khăn và thách thức to lớn. 

Tuy nhiên dù trong hoàn cảnh nào người dân vẫn có thể tìm ra được cách thức phù 

hợp nhất để bảo tồn di sản của mình.  

Hà Nội nói chung vốn nổi tiếng với nhiều nghề truyền thống nhưng do nhiều 

nguyên nhân khác nhau đã khiến cho một số nghề bị mai một. Điển hình như làng 

hoa Ngọc Hà gần như đã biến mất, làng thuốc nam Đại Yên, hay nghề trồng đào và 

cây cảnh Nhật Tân cũng đang gặp nhiều khó khăn do đất đai đang bị thu hẹp...Chúng ta 

biết rằng những làng nghề này đang lưu giữ những giá trị văn hoá cần được bảo tồn. 

Chẳng hạn ở làng thuốc nam Đại Yên đang lưu giữ những kinh nghiệm về trồng cây 

thuốc, tìm hái và thu mua lá thuốc tươi, về bào chế và chế phẩm, về việc học nghề và 

truyền nghề, trong đó đáng chú ý là kinh nghiệm chữa các bệnh do ảnh hưởng của thời 

tiết. Tuy nhiên hiện nay do diện tích vườn bị thu hẹp. Vì vậy để bảo tồn nghề cần 

khuyến khích cho người dân nơi đây đến các địa phương khác thu mua nguyên liệu về 

chế biến, nhằm lưu giữ những giá trị của một nghề thuốc nam vốn nổi tiếng xưa nay 

của cộng đồng dân cư nơi đây. 

Thế hệ trẻ, lực lượng sẽ tiếp nối giữ gìn và phát huy các sản phẩm tinh hoa 

truyền thống giờ lại khá thờ ơ và không thiết tha gì với các làng nghề, câu hỏi làm 

thế nào để lớp trẻ hiểu và tiếp nối nghề là vấn đề cấp bách hiện nay.Ví dụ tiêu biểu 

là làng nghề nón làng Chuông, lụa Vạn Phúc (Hà Đông), làng đúc đồng Ngũ Xã, 

làng tranh Đông Hồ, gạch Bát Tràng, gỗ Kiêu Kỵ...nức tiếng cả nước. Riêng Hà 
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Nội đã có 277/1350 làng nghề được công nhận. Nhắc đến nhiều người vẫn rưng 

rưng như sống lại thời hoàng kim, náo nức người vào ra mua bán thuở nào. 

Hiện nay công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá với nhịp sống kinh tế thị 

trường đã khiến những sản phẩm dân tộc gần gũi đó trở nên lạc hậu. Quá trình hội 

nhập như một lẽ tất yếu khiến các sản phẩm công nghiệp mẫu mã đẹp, tiện dụng, 

cạnh tranh lên ngôi. Dòng chảy mạnh mẽ của quy luật kinh tế thị trường đè bẹp 

hình thức sản xuất thủ công manh mún, địa phương. Từ đó các làng nghề truyền 

thống lâm vào khó khăn do không thể cạnh tranh, tái sản xuất nên dần dần thoái 

hoá, sống thoi thóp và chỉ còn tầm vóc độc đáo ở góc nhìn văn hoá. Công tác tuyên 

truyền, phổ biến văn hoá làng nghề truyền thống đến người trẻ cũng rất  mờ nhạt. 

Trong những triển lãm, Festival hằng năm rất ít khi các sản phẩm làng nghề truyền 

thống được trưng bày, giới thiệu hoặc có nhưng rất khiêm tốn. Hơn nữa giới trẻ 

không mấy người hứng thú với làng nghề. Và hơn hết là do chưa có sự quan tâm 

của truyền thông nên họ không phát hiện ra giá trị của làng nghề truyền thống mây 

tre đan nên các bạn trẻ tỏ ra thờ ơ. 

Có thể nói làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc là làng nghề truyền 

thống mang đậm hồn cốt dân tộc, những sản phẩm rất gần gũi từ cây tre, cây mây 

thiết yếu cho cuộc sống ở làng nghề này khi đã đạt đến trình độ tinh xảo qua quá 

trình hoàn thiện, chọn lọc gắt gao của thời gian và con người nơi đây. Các sản 

phẩm từ làng nghề là sự hãnh diện, kì công, khéo léo, nghiêm túc của người thợ và 

cũng góp phần làm nên văn hoá cũng như tâm hồn người Việt. Băn khoăn trước 

câu hỏi làm thế nào để lớp trẻ hiểu và tiếp nối nghề,yêu nghề, say mê nghề, có thể 

sống bằng nghề, tồn tại với nghề, phát triển nghề cả trong nước và được thế giới 

biết tới. Trước tiên muốn bảo tồn chúng ta phải sống được với nghề, khi nói đến 

việc bảo tồn các giá trị văn hoá làng nghề truyền thống, vấn đề không chỉ mang 

tính ngành nghề mà còn là cả một chủ trương của một quốc gia, thì người làm nghề 

bao giờ cũng nghĩ đến ý nghĩa tự thân của nó đó là làm thế nào để không mất đi 

nghề theo lối cha truyền con nối, hoặc vì đam mê mà quyết tâm hướng chí đi theo. 

Vì thế yếu tố tự thân luôn khiến họ phải thay đổi,tìm hướng ra, tìm được cho các 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp đỡ đầu để họ tiếp tục phát triển thế mạnh của mình.  

 Các cấp học ở nhà trường cần thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại 

khoá như đưa các em học sinh, sinh viên đến các làng nghề thăm quan để có buổi 

tiếp xúc trực tiếp với kỹ năng hành nghề, tri thức nghề...Từ đó nhằm giáo dục cho 

lớp trẻ được ý thức bảo tồn nghề truyền thống, sau đó là gợi cho các em lòng yêu 
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nghề để quyết tâm hơn nữa trong việc nối tiếp nghề của ông cha để lại.  chính tóm 

lại trong quá trình làm thế nào để lớp trẻ hiểu và tiếp nối nghề hay sống được với 

nghề đã góp phần to lớn vào việc bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống làng 

nghề mây tre đan Phú Túc hiện nay và mai sau. 

3.2.2. Giải pháp truyền thông, nâng cao tri thức hiểu biết về di sản văn hoá 

 3.2.2.1. Tuyên truyền, quảng bá về làng nghề 

Làng nghề truyền thống của người Việt là nơi chứa đựng kho tàng kinh nghiệm 

kỹ thuật, bí quyết nghề nghiệp từ việc sử dụng nguyên liệu, kỹ thuật chế tác đến chủ 

đề sáng tạo trong việc tạo ra một sản phẩm thủ công truyền thống. Đó chính là văn 

hoá phi vật thể, ngoài ra làng nghề truyền thống gắn với sinh hoạt cộng đồng cho nên 

còn có các giá trị văn hoá vật thể khác như đình, chùa, di tích có liên quan trực tiếp 

đến làng nghề. 

Xu hướng hiện nay con người đi du lịch thường hướng về các giá trị văn hoá 

truyền thống cổ xưa, việc phát triển du lịch văn hoá làng nghề là vô cùng cần thiết 

vì nó mang lại rất nhiều thuận lợi cho cả hoạt động du lịch và sản xuất ở làng nghề. 

Phát triển du lịch văn hoá làng nghề đem lại những nguồn lợi to lớn cho địa 

phương, góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hoá độc đáo của dân tộc, giải quyết 

công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động tại chỗ và cải thiện đời sống nhân 

dân. Trong xu thế hội nhập và mở cửa, làng nghề truyền thống đang dần lấy lại vị 

trí quan trọng của mình trong đời sống kinh tế, văn hoá – xã hội. Phát triển du lịch 

văn hoá làng nghề chính là một hướng đi đúng đắn và phù hợp. Những lợi ích to 

lớn của việc phát triển du lịch văn hoá làng nghề không chỉ thể hiện ở những con 

số tăng trưởng kinh tế, ở việc giải quyết nguồn lao động địa phương mà hơn thế 

còn là cách thức gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hoá của dân tộc. Làng nghề 

vừa là sản phẩm du lịch đặc trưng khi làng nghề nơi đây có khả năng hấp dẫn, thu 

hút khách, vừa là sản phẩm du lịch bổ sung khi tạo ra những mặt hàng lưu niệm 

cho du khách. Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hoá tổng hợp đưa du 

khách tới tham quan, cảm nhận và mua sắm những hàng hoá đặc trưng của làng 

nghề truyền thống bởi lẽ hàng thủ công truyền thống mây tre đan được ví như biểu 

tượng văn hoá của dân tộc. 

Thực hiện Chương trình số 05-CTr/HU ngày 08/01/2016 của huyện uỷ Phú 

Xuyên về việc phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch làng nghề giai 
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đoạn 2016-2020. Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phú Túc tổ chức công tác tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức, nội dung trên nhiều kênh thông tin với nhiều cách 

làm mới để cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong xã nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát huy giá trị văn hoá làng nghề. 

UBND xã Phú Túc cần kết hợp với phòng văn hoá huyện Phú Xuyên tăng 

cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch gắn với bảo 

tồn, phát huy di sản văn hoá, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch gắn với bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hoá. Bởi lẽ du lịch văn hoá làng nghề đang là một loại 

hình thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Cuộc sống 

hiện đại ngày nay đã làm cho cuộc sống căng thẳng nhiều áp lực và từ đó con 

người muốn quay về miền nông thôn, làng nghề truyền thống với thiên nhiên để 

thư giãn ngày càng cao. Việc bảo tồn, phát huy di sản văn hoá là cơ sở tạo ra các 

giá trị văn hoá để tự hào, giới thiệu với thế giới. Du lịch là ngành kinh tế có định 

hướng tài nguyên rõ rệt, nó phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị di sản văn hoá 

để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách. Để nâng cao nhận thức về 

phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá làng nghề truyền 

thống mây tre đan Phú Túc, chúng ta cần tăng cường phổ biến, giải thích các quy 

định hiện hành về bảo tồn di sản văn hoá như: Luật Di sản văn hoá Việt Nam, cũng 

như các nghị định, hướng dẫn thi hành. Xây dựng ý thức trách nhiệm giữ gìn giá trị 

di sản văn hoá cho khách khi du lịch. Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển 

du lịch từ giá trị di sản văn hoá làng nghề mây tre đan Phú Túc thông qua các cơ 

quan báo chí, phát thanh truyền hình…Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến, tập 

trung giới thiệu rộng rãi tài nguyên du lịch văn hoá cho du khách trong và ngoài 

nước thông qua ấn phẩm quảng cáo, tập gấp, sách hướng dẫn, internet, hội chợ, 

triển lãm, hội nghị. 

Trong xu thế hội nhập Phú Túc đang dần lấy lại vị trí quan trọng của mình 

trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng. Nghề mây tre đan Phú Túc như 

một hình ảnh đầy bản sắc, giới thiệu về con người nơi đây. Vì vậy, việc phát triển 

du lịch nghề ở đây là một hướng đi đúng đắn và phù hợp. Lãnh đạo xã, huyện, 

thành phố nên có chủ trương quảng bá và phát triển du lịch ở làng mây tre đan 

Ninh Sở vì còn hai yếu tố là vị trí địa lý và mặt hàng mây tre đan ở đây rất phù hợp 

cho du lịch. Những lợi ích của phát triển du lịch làng nghề không chỉ thể hiện ở 
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những con số tăng trưởng kinh tế, ở việc giải quyết nguồn lao động trong làng mà 

hơn thế nữa là giữ gìn và bảo tồn được các giá trị truyền thống của nghề mây tre 

đan. Muốn thế trước hết Ninh Sở cần tạo ra nhiều loại hình du lịch hấp dẫn đáp 

ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch đến thăm quan làng. Cần tuyên truyền giới 

thiệu về các sản phẩm du lịch của làng như: 

 Sản phẩm du lịch đặc trưng: danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử… 

 Sản phẩm du lịch cần thiết: những sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu như 

phương tiện vận chuyển, ăn, nghỉ… 

 Sản phẩm du lịch bổ sung: là những sản phẩm phục vụ nhu cầu phát sinh 

của khách khi đi du lịch như cắt tóc, giặt là, mua sắm lưu niệm… 

 Như vậy, nghề mây tre đan Phú Túc vừa là sản phẩm du lịch đặc trưng vừa 

là sản phẩm du lịch bổ sung khi tạo ra các sản phẩm lưu niệm cho khách, đặc biệt 

là khách nước ngoài. Các sản phẩm lưu niệm này cũng góp phần to lớn cho việc 

giới thiệu làng nghề mây tre đan Phú Túc rộng rãi hơn, vì thế cần sáng tạo các sản 

phẩm đặc trưng của nghề. 

Để du lịch làng mây tre đan Phú Túc ngày một phát triển ngoài việc 

quảng bá, giới thiệu các cấp chính quyền còn phải tiến hành các biện pháp sau 

đây: 

Một là, nâng cao hoạt động của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch. 

Lựa chọn một số làng đang thu hút khách để học hỏi, định hướng đầu tư các dịch 

vụ du lịch. Ưu tiên các thiết chế văn hóa để duy trì và tăng cường các hoạt động 

văn hóa tín ngưỡng phục vụ khách tham quan làng. Tích cực tuyên truyền quảng 

bá về văn hóa du lịch đến từng hộ dân trong làng, hướng đến mục tiêu làng tự điều 

hành, tổ chức các hoạt động du lịch. 

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch làng nghề như tổ 

chức tham gia các hội chợ triển lãm, hội chợ du lịch trong nước và quốc tế. Giới 

thiệu thông tin chi tiết về sản phẩm làng nghề trên các tạp chí, các phương tiện 

thông tin đại chúng, các sách báo, ấn phẩm mà khách du lịch thường quan tâm theo 

dõi, đẩy mạnh trưng bày giới thiệu sản phẩm ở các thành phố, đô thị lớn là nơi tập 
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trung nhiều khách du lịch. Các cửa hàng trưng bày này có thể kết hợp giới thiệu về 

những truyền tích, giai thoại, những người thợ cùng với kinh nghiệm kết tinh trí 

tuệ nét đẹp văn hóa của làng. 

Ba là, tập trung đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch tại chỗ theo hai hướng: 

hình thành đội ngũ quản lý và điều hành hoạt động du lịch tại Phú Túc, huy động 

dân cư tại làng nghề tham gia vào quá trình hoạt động du lịch, trong đó ưu tiên 

vinh danh những nghệ nhân và khuyến khích những nghệ nhân này trực tiếp hướng 

dẫn khách du lịch tham gia vào quá trình hướng dẫn sản xuất sản phẩm cho khách. 

Bốn là, đa dạng hóa sản phẩm mây tre đan, tập trung sản xuất các mặt hàng 

có giá trị nghệ thuật, phù hợp với tiêu chí du khách. Hầu hết các du khách khi đi du 

lịch ít mua các sản phẩm có kích thước và trọng lượng lớn. Họ thường có xu hướng 

mua các sản phẩm vừa và nhỏ, độc đáo, lạ mắt có giá trị nghệ thuật để làm đồ lưu 

niệm hoặc quà cho người thân. Vì vậy, Phú Túc cần nắm bắt để tìm ra các sản 

phẩm phù hợp. 

Khi dẫn khách đi tham quan nên để cho khách tự làm một số sản phẩm 

đơn giản, du khách thường thích tìm hiểu quá trình sản xuất và tự tay mình làm 

được một sản phẩm nào đó dù rất đơn giản dưới sự hướng dẫn của những người 

thợ trong làng. Khi đó du khách sẽ có trải nghiệm thú vị về chuyến thăm quan. 

Nó cũng tạo nên điểm khác biệt và điểm nhấn cho cuộc hành trình.   

 3.2.2.2.  Liên kết với các tour du lịch làng nghề 

  Mô hình phát triển du lịch ở làng nghề mây tre đan Phú Túc đang trở thành 

hướng đi mới cho quá trình phát triển kinh tế của làng. Với thuận lợi là nằm trên 

trục đường giao thông cả đường sông và đường bộ tạo điều kiện cho việc xây dựng 

các tuyến du lịch. Phú Túc có thể xây dựng liên kết mối quan hệ chặt chẽ với các 

công ty du lịch của thành phố, địa phương khác để xây dựng sản phẩm, thường 

xuyên cập nhật thông tin và nguồn khách ổn định. Các đơn vị kinh doanh lữ hành 

cần phối hợp cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức tốt các tour du lịch đến Phú Túc 

để thông qua khách du lịch có thể quảng bá sản phẩm bằng hình thức truyền miệng 

từ người này sang người khác. Thông qua các công ty du lịch để giới thiệu đến 

khách tham gia tour về không gian, phong cảnh làng quê Phú Túc. Ngoài ra khách 

sẽ còn được tham quan nơi sản xuất, thậm chí tham gia vào quá trình tạo ra sản 
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phẩm. Chính qua việc liên kết phát triển các tour du lịch bền vững này mà nghề 

mây tre đan có thể phát triển và phục hồi hơn nữa. 

 3.2.2.3. Nâng cao nhận thức bảo vệ di sản văn hoá cho cộng đồng 

Vấn đề phổ biến, nâng cao tri thức hiểu biết về di sản văn hoá đối với cộng 

đồng dân cư là một mục tiêu quan trọng của quá trình phát triển làng nghề. Ngoài 

việc đưa ra các giải pháp để bảo vệ lễ hội, trị thức hay kỹ năng nghề thì vấn đề đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác của người dân cũng rất quan 

trọng. Chúng ta nhận thức rằng, sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hoá nói 

chung chỉ có thể đẩy mạnh và đạt hiệu quả khi người dân tự giác tham gia. Do đó 

việc giáo dục nâng cao ý thức tự giác của người dân, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối 

với di sản văn hoá của cộng đồng mình là công việc có ý nghĩa quan trọng để 

hướng người dân chủ động tìm tòi, sưu tầm và bảo tồn các loại hình di sản văn hoá. 

Ngoài việc phổ biến các quy định, cần thiết phải giải thích và cụ thể hoá, thể 

chế hoá các quy định chung của Nhà nước và thành phố thì cần nắm rõ và gắn lợi 

ích của người dân khi tham gia các hoạt động bảo tồn. Đây cũng là cách thức thu 

hút đông đảo người dân tham gia lưu giữ sản văn hoá truyền thống của mình. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, việc vận động tuyên truyền để nâng 

cao ý thức tự giác của người dân cần gắn kết cuộc vận động xã hội hoá trong công 

tác bảo tồn. Chỉ khi người dân có ý thức trong việc bảo tồn di sản văn hoá của 

mình thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết được nhanh chóng và hiệu quả. 

Có thể nói cộng đồng văn hoá được xác lập thông qua những giá trị văn hoá 

trên cả hai phương diện phi vật thể và vật thể do chính cộng đồng sáng tạo ra trong 

quá trình tồn tại của mình. Cư dân làng nghề được xem dó là một cộng đồng và ở 

một góc độ nào đó được xem là một cộng đồng văn hoá. Vì vậy vấn đề nâng cao 

vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề là 

một mục tiêu quan trọng của quá trình phát triển làng nghề bằng các phương tiện 

khác nhau như tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, các chương trình trên đài 

truyền hình, xây dựng chuyên mục làng nghề truyền thống, viết sách giới thiệu về 

làng nghề... Ngoài ra có thể vận dụng trong việc nâng cao nhận thức cho cộng 

đồng như: tổ chức, tuyên truyền giáo dục cộng đồng; giúp cho cộng đồng hiểu rõ 

hơn về bản sắc văn hoá làng và văn hoá nghề; khuyến khích họ tham gia tích cực 

vào các chương trình bảo tồn di sản văn hoá làng nghề; tạo mọi điều kiện cho các 

nghệ nhân, thợ giỏi có thể truyền dạy cho các thế hệ nối tiếp những kỹ năng, kỹ 



89 

 

xảo nghề; ý thức về nghề nghiệp thông qua việc thể hiện của từng cá nhân, cộng 

đồng trong việc tôn vinh các vị tổ nghề và những nghệ nhân làng nghề. 

Làm thế nào để nâng cao tri thức hiểu biết về di sản văn hoá đối với cộng 

đồng dân cư tại làng nghề mây tre đan Phú Túc thì trước tiên chúng ta cần phải xác 

định rõ hai mục tiêu:  

Thứ nhất: Cộng đồng phải tự nhận thức được những giá trị của văn hoá làng 

mà chính họ sẽ là người có trách nhiệm trong công cuộc bảo tồn và phát huy. 

Thứ hai: Cộng đồng phải nhận thức được giá trị của văn hoá nghề. Từ đó để 

có được sự phát triển bền vững của văn hoá làng nghề, mặc dù trong quá trình vận 

động và phát triển văn hoá làng nghề cũng sẽ luôn có sự biến đổi, chuyển động rõ 

nét. 

Nâng cao tri thức hiểu biết về di sản văn hoá trước tiên phòng văn hoá huyện 

Phú Xuyên cần kết hợp với phòng văn văn hoá xã Phú Túc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về di sản văn hoá để mọi tầng lớp nhân dân hiểu về quyền và nghĩa vụ 

của mình. Trong đó các phương tiện thông tin đại chúng là kênh chuyển tiếp quan 

trọng, phổ biến rộng khắp và kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban 

hành về di sản văn hoá, động viên sự tham gia của nhân dân và sự ủng hộ của dư 

luận đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nhất là những vấn đề liên 

quan đến cộng đồng như: tu bổ, chống vi phạm di tích văn hoá, bảo tồn di sản văn 

hoá...vấn đề quan trọng là ngành văn hoá cần thường xuyên hướng dẫn, tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về di sản văn hoá, tham mưu xây dựng 

cơ chế, chính sách thúc đẩy công tác xã hội hoá hoạt động bảo tồn di sản văn hoá. 

 3.3.  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở làng nghề hiện nay 

 3.3.1.  Quy hoạch tổng thể các cơ sở sản xuất  

 Hiện nay môi trường làng nghề đang là vấn đề rất bức xúc. Mỗi làng nghề có 

một phương thức tồn tại và sản xuất khác nhau, có cách khai thác và sử dụng tài 

nguyên khác nhau. Do vậy giải pháp bảo vệ và cải tạo môi trường cho các làng 

nghề nói chung và riêng làng nghề mây tre đan Phú Túc phải căn cứ vào đặc điểm 

riêng của làng nghề đó để đề ra các giải pháp hữu hiệu nhất. 
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Trong quá trình phát triền kinh tế xã hội ở Phú Xuyên nói chung và làng 

nghề Phú Túc nói riêng, vấn đề quy hoạch phải được coi trọng hàng đầu và có vai 

trò quan trọng trong việc xây dựng làng nghề Phú Túc theo hướng công nghiệp, 

hiện đại. Ở Phú Túc, các cơ sở mây tre đan còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch, 

những tồn tại trên chính là vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Nơi đây vì chuyên sản 

xuất quy mô nhỏ nên việc phân biệt giữa đất ở và đất sản xuất không khác nhau. 

Tuy nhiên, việc tính toán khoảng cách đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân 

trong làng cũng phải tính đến thuận lợi sản xuất nhưng cũng không được ảnh 

hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của dân làng. Việc quy hoạch này còn phải dựa 

trên yếu tố giao thông, điện, nước, xử lý chất thải sao cho tiết kiệm, hiệu quả và 

bền vững. Do đặc điểm hình thành và phát triển của các làng nghề có thể đề xuất 

ba loại hình quy hoạch tập trung theo mô hình nhỏ, quy hoạch phân tán tại chỗ và 

quy hoạch phân tán kết hợp tập trung. 

Quy hoạch tập trung theo mô hình nhỏ: Cần phải xa khu dân cư, quy hoạch 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như đường giao thông, hệ thống cấp điện nước, 

thông tin liên lạc, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, thu gom nước mưa, thu 

gom và xử lý chất thải rắn. Quy hoạch khu sản xuất phù hợp với đặc thù của loại 

hình làng nghề 

Quy hoạch phân tán tại chỗ (quy hoạch sản xuất ngay tại hộ gia đình): Với 

loại hình quy hoạch này cần phải tổ chức bố trí sao cho cải thiện được điều kiện 

sản xuất và vệ sinh môi trường và không cần phải di dời, hạn chế tối đa việc cơi 

nới, xây nhà cao tầng… lưu giữ được nét cổ truyền của làng nghề để có thể kết hợp 

với du lịch. 

3.3.2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường làng 

nghề 

 Sở NN&PTNT điều tra đánh giá tình hình hoạt động của làng nghề, từ đó tái 

cơ cấu ngành nghề, làng nghề sao cho phù hợp; xây dựng các quy định về vệ sinh 

môi trường tại làng nghề; xây dựng tiêu chí làng nghề xanh; xây dựng, đề xuất các 

cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và chú trọng hơn 

nữa công tác bảo vệ môi trường. 
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 UBND huyện Phú Xuyên kết hợp với UBND xã Phú Túc thực hiện công tác 

quản lý về bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định; kiến nghị đến cơ quan có 

thẩm quyền không cho phép thành lập mới các công đoạn sản xuất có tiềm ẩn gây 

ô nhiễm mỗi trường nghiêm trọng; đôn đốc xây dựng nội dung bảo vệ môi trường 

trong hương ước, quy định của làng nghề; trình phê duyệt theo quy định; tổ chức 

kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

và xử lý những vi phạm theo thẩm quyền; thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông 

tin, nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường, khuyến 

khích các cơ sở phân loại chất thải tại nguồn.  

 3.3.3. Nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường 

Thực tế khảo sát tại làng nghề Phú Túc cho thấy, ý thức của người dân 

trong bảo vệ môi trường sinh thái còn lạc hậu, chưa chú ý nhiều đến vấn đề môi 

trường và sức khỏe. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề này, lãnh đạo xã Phú Túc 

cần cung cấp những thông tin đầy đủ, thường xuyên về lĩnh vực môi trường và 

hậu quả của nó đến sức khỏe của dân làng, làm rõ quyền lợi và trách nhiệm, khả 

năng của người dân làng đối với việc bảo vệ môi trường. Có chính sách đào tạo 

cán bộ phụ trách về môi trường cho làng để nâng cao trình độ nhận thức cũng 

như năng lực xử lý ô nhiễm do nghề mây tre đan gây ra. 

Có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cao cơ sở hạ tầng trong làng, 

đồng thời hỗ trợ vốn giúp người thợ thủ công từng bước áp dụng công nghệ giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường vào sản xuất.  

 Trong làng nên thu phí bảo vệ môi trường, coi đây là một trong những 

nhiệm vụ kinh tế, được xây dựng trên nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải đóng 

góp để khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. 
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Cần xây dựng chế tài phạt hành chính đối với các hộ, cơ sở sản xuất gây ô 

nhiễm. Những hộ hay cơ sở sản xuất trong làng gây ô nhiễm mỗi trường sẽ bị phạt 

tiền, nếu tình trạng  ô nhiễm quá tải thì phải ngừng sản xuất. 

Bên cạnh những dấu hiệu đáng mừng trong phát triển các làng nghề truyền 

thống trên địa bàn huyện Phú Xuyên thời gian qua thì vấn đề ô nhiễm môi trường 

từ các làng nghề cũng đang là một nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững 

của các làng nghề. Tuy nhiên, tùy vào đặc trưng của các làng nghề khác nhau mà 

có sự tác động đến môi trường ở mức độ khác nhau.   

Bảng 3.3.3. Mức độ ô nhiễm tại các làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên 

Diễn giải 

Mây tre đan Giày da Mộc 

Số 

lượng 
Cơ cấu (%) 

Số 

lượng 

Cơ cấu 

(%) 

Số 

lượng 

Cơ cấu 

(%) 

 Rất nghiêm trọng 
2 6,67 2 6,67 3 10,00 

 Nghiêm trọng 
3 10,00 4 13,33 6 20,00 

 Không nghiêm trọng 
25 83,33 22 73,33 20 66,67 

Nguồn:Thống kê huyện Phú Xuyên năm 2016 

Qua bảng số liệu cho thấy các làng nghề tác động không nhiều đến môi 

trường. Sản phẩm mây tre đan Phú Túc được sản xuẫt chủ yểu theo phương pháp 

thủ công, do đôi bàn tay của người thợ tạo ra, hơn nữa nguyên liệu chính dùng để 

sản xuất là các vật liệu thiên nhiên không gây hại tới môi trường nhiều. Làng nghề 

giày da cũng chưa tác động mạnh đến môi trường nhiều do trong quá trình sản xuất 

có sử dụng các loại keo, các loại da không giả vì vậy đôi khi có thể bị dị ứng tuy 

nhiên chưa đến mức nghiêm trọng. Làng nghề mộc chủ yếu là tiếng ồn và bụi ảnh 

hưởng đến môi trường sống của các hộ. Việc chưa ảnh hưởng quá đến môi trường 

sống của người dân cho thấy rằng nó là một yếu tố thuận lợi để các làng nghề phát 

triển bền vững. Tuy nhiên để các làng nghề phát triển bền vững thì các cơ quan 
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quản lý nhà nước cùng với người sản xuất, người dân địa phương cần có ý thức 

bảo vệ môi trường từ bây giờ. Hiện nay, hầu hết các cơ sở sản xuất trong làng nghề 

chỉ chú trọng sản xuất, kinh doanh mà không chăm lo đến việc bảo vệ môi trường 

sinh thái, kết quả là ở một số nơi quy mô sản xuất đã vượt quá mức chịu đựng của 

môi trường. Các cơ sở sản xuất trong làng nghề lại thường có mặt bằng sản xuất 

chật hẹp; nhà ở thường ở lẫn với xưởng sản xuất và nơi chứa nguyên liệu, sản 

phẩm. Các khu vực sản xuất lại thiếu phương tiện đảm bảo môi trường lao động từ 

đèn chiếu sáng đến quạt thông gió, hút hơi độc. Do đó vấn đề sức khỏe của người 

lao động trực tiếp và người dân sống trong làng bị ảnh hưởng xấu. 

Từ những vấn đề trên, thì đối với các cơ sở sản xuất trong làng nghề cần: 

-  Thực hiện đầy đủ các nội dung, cam kết, đề án về bảo vệ môi trường theo 

quy định của pháp luật và các thoả thuận trong hương ước, quy ước của địa 

phương. 

-  Áp dụng các biện pháp kiểm soát tiếng ồn, bụi, nhiệt, khí thải và các biện 

pháp xử lý tại chỗ theo quy định; thực hiện thu gom, phân loại, tập kết đúng nơi 

quy định chất thải rắn; đối với chất thải nguy hại phải thực hiện phân loại, lưu giữ 

và chuyển giao cho đơn vị có giấy phép hành nghề theo quy định 

-  Tiếp nhận và vận hành đúng quy định các hạng mục công trình xử lý chất 

thải nếu được lựa chọn, đầu tư; chủ động tìm kiếm; cải tiến công nghệ; áp dụng 

công nghệ thân thiện với môi trường, các giải pháp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm 

năng lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở sản xuất. 

-  Thực hiện di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất hoặc chấp hành các 

biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ, rò 

rỉ hoá chất, phát tán ô nhiễm thì phải báo cáo ngay cho UBND xã để chỉ đạo xử lý 

và khắc phục kịp thời các sự cố ảnh hưởng tới môi trường làng nghề. 
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 Tiểu kết  

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề mây tre đan Phú Túc trong quá 

trình CNH - HĐH căn cứ vào các văn bản của UBND thành phố về định hướng 

quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội. Để văn hoá phát triển lành 

mạnh, hiện đại và đậm chất bản sắc văn hoá dân tộc, trước hết cần tập trung củng 

cố lại làng nghề hiện có, các cơ sở sản xuất, xúc tiến đẩy mạnh việc truyền nghề 

cho thế hệ kế tiếp. Nhân cấy nghề ở những làng nghề có khả năng phát triển ngành 

nghề phi nông nghiệp. Nhân cấy nghề tại những địa phương có hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp thấp hoặc những nơi đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, những nơi 

người dân đang bị thu hồi đất cho phát triển công nghiệp. 

Hiện nay trong quá trình đổi mới và biến đổi kinh tế, xã hội đã đặt ra những 

thách thức cho sự phát triển văn hóa làng nghề mây tre đan Phú Túc. Chính vì vậy 

Phú Túc cần chuyển đổi sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế từ hình thức tới nội 

dung, có nghĩa là từ hình thức bao gồm: Tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ 

thuật để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, phát triển nghề mây tre đan, 

phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tính sáng tạo và cải thiện mẫu mã sản phẩm... 

đến chính tư duy của những người dân trong làng, điều này cần phải có những định 

hướng đúng đắn, những giải pháp cụ thể thúc đẩy văn hóa làng nghề mây tre đan 

Phú Túc theo hướng tích cực, để làm được điều đó cần thời gian và sự đầu tư thích 

đáng từ phía các nhà quản lý địa phương, từ đó nắm bắt được tình hình, cuộc sống 

và con người làng nghề. Vì vậy trong quy hoạch phát triển, bảo tồn và phát huy giá 

trị văn hoá làng nghề mây tre đan Phú Túc, cần có chiến lược tổng thể và chính 

sách đổi mới của Đảng, Nhà nước đối với Phú Túc nói riêng và các làng nghề thủ 

công cả nước nói chung như việc hoạch định các giải pháp trong vấn đề bảo tồn lễ 

hội và tập quán truyền nghề. Giải pháp thiết thực trong vấn đề tuyên truyền, phổ 

biến nâng cao tri thức hiểu biết về di sản văn hoá qua phương thức thúc đẩy phát 
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triển mô hình du lịch văn hoá làng nghề, kết hợp với việc nâng cao tri thức hiểu 

biết về di sản văn hoá đối với người dân địa phương. Thông qua những giải pháp 

nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề thì vấn đề môi trường cũng rất 

quan trọng. Muốn giải quyết giữa vấn đề bảo tồn và môi trường làng nghề thì điều 

quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm của con người đối với tự nhiên 

và xã hội. Từ đó chúng ta mới có những giải pháp hiệu quả hơn trong mục tiêu bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề trong thời gian tới để từ đó mới có kết 

quả cao 
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KẾT LUẬN 

 

Nghiên cứu về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống 

mây tre đan Phú Túc mang lại ý nghĩa hết sức to lớn trong quy hoạch định hướng 

bảo tồn giá trị văn hoá làng nghề mà Đảng và Nhà nước ta đang quan tâm. Hàng 

thủ công mây tre đan là một trong các ngành tiểu thủ công nghiệp nhằm khai thác 

hết tiềm năng, trước tiên là giải quyết lao động, giải quyết được chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế và nâng cao thu nhập cho lao động nông nghiệp, nông thôn để từ đó 

chúng ta có cơ sở để bảo tồn lại những giá trị văn hoá cốt lõi bên trong mỗi làng 

nghề như giá trị trong lễ hội làng, giá trị trong phong tục hay giá trị trong mối quan 

hệ ứng xử giữa con người với con người trong quá trình làm nghề… 

Làng nghề thủ công truyền thống mây tre đan Phú Túc sản xuất hàng xuất 

khẩu mang một bản sắc riêng nên việc phát triển các sản phẩm xuất khẩu của làng 

nghề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng CNH, HĐH, giữ vững và phát huy bản sắc văn 

hoá dân tộc. Thông qua sản phẩm thủ công tinh xảo được chế tác khéo léo, mang 

phong cách văn hoá riêng, các sản phẩm xuất khẩu của làng nghề góp phần củng 

cố, tăng cường và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, giới thiệu được nét đẹp 

văn hoá Việt Nam với văn hoá thế giới.  

Phú Xuyên có nhiều nghề và làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hoá 

bản địa, một số làng nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng tạo 

công ăn việc làm mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương, đồng thời 

gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống. Tuy nhiên trong bối cảnh khoa học công 

nghệ đang bùng nổ, sản phẩm của các làng nghề truyền thống chịu tác động mạnh 

mẽ của nền kinh tế thị trường, nhiều nghề, làng nghề truyền thống đang dần bị mai 

một. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề là việc làm rất cần 
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thiết,có ý nghĩa góp phần bảo đảm cho làng nghề luôn gìn giữ và phát huy được 

những bản sắc văn hoá nghề truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. 

Sau khi nghiên cứu đề tài tôi có một số kết luận sau: 

Đề tài đã góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quá trình hình 

thành các giá trị văn hoá tại làng nghề Phú Túc, khẳng định được vai trò và ý nghĩa 

của làng nghề trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn. 

Nghiên cứu đã cho thấy sự cần thiết của các giải pháp trong việc gìn giữ và 

phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc. 

Qua nghiên cứu đề tài chúng tôi còn có căn cứ góp phần gìn giữ lại những 

tinh hoa văn hoá của dân tộc vốn đã tồn tại và lưu truyền qua mấy trăm năm, đến 

các thế hệ sau này hiểu rõ hơn công sức của ông cha gây dựng nên và chúng ta cần 

có trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá trị đó mãi trường tồn cùng thời gian. 

 Kiến nghị 

Để có thể phát huy thế mạnh của địa phương với việc bảo tồn giá trị văn hoá 

nghề truyền thống mây tre đan, tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau: 

  Đối với chính quyền địa phương  

- Cần tổ chức, sưu tầm, ghi chép, nghiên cứu về nghề truyền thống mây tre 

đan Phú Túc từ nguyên liệu đầu vào, công cụ sản xuất, kỹ thuật trong từng loại 

hình sản phẩm. 

- Tổ chức biên tập thành các bộ tài liệu về nghề truyền thống mây tre đan 

dưới dạng văn bản, hình ảnh minh hoạ, băng đĩa ghi hình. 

- Tổ chức rộng rãi kết quả sưu tầm, nghiên cứu với đông đảo công chúng, đặc 

biệt cho những người thợ thủ công trong làng nghề. 

- Xây dựng hệ thống bảo tàng cho nghề thủ công truyền thống mây tre đan 

một cách có hệ thống từ nguyên liệu, công cụ, sản phẩm tiêu biểu vv…Ngoài các 

hiện vật, cần có các hình thức ấn phẩm, sản phẩm thủ công lưu niệm để người dân 

dễ dàng nhận diện được sản phẩm của làng. 
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- Khuyến khích làng nghề xây dựng bảo tàng hay phòng truyền thống về nghề 

thủ công mây tre đan. 

-  Tạo điều kiện giúp đỡ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia triển 

lãm, hội chợ, tuyên truyền quảng bá sản phẩm của mình để từ đó tôn vinh được 

những giá trị văn hoá trong mỗi sản phẩm của làng nghề. 

- Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phú Túc cần tổ chức công tác tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức, nội dung trên nhiều kênh thông tin với nhiều cách làm mới 

để cán bộ, đảng viên mà mọi người dân trong xã nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hoá của địa phương. 

 Đối với các hộ dân sản xuất mây tre đan  

Các hộ gia đình trong làng nghề mây tre đan Phú Túc cần phát huy cao độ 

tính tự chủ trên cơ sở thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Cần chủ động trang bị kiến thức quản lý tại chính cơ sở của mình, 

kiến thức kinh doanh, kiến thức pháp luật, kiến thức trong việc chủ động sáng tạo, 

cải tiến mẫu mã sản phẩm mang dấu ấn văn hoá dân tộc bên trong sản phẩm của 

mình. Đồng thời tìm hiểu nhu cầu thị trường và tiếp cận những công nghệ mới, tích 

cực tham gia các hội diễn tay nghề, các cuộc triển lãm quảng bá sản phẩm văn hoá 

làng nghề tại hội chợ hay lễ hội làng nghề được UBND các xã tổ chức thường niên 

nhằm giới thiệu giá trị di sản văn hoá được thể hiện qua các sản phẩm, các trò diễn 

tại hội làng. 

Các cơ sở trong từng nhóm nghề cần xây dựng mối liên hệ hợp tác với nhau 

nhằm phát huy hết lợi thế của tập thể, hướng tới mối quan hệ gắn bó mật thiết 

trong cộng đồng làng xã gần gũi và gắn bó với nhau hơn. 
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Stt Tên phụ lục Nguồn Trang 

1 

Phụ lục 1: Bản đồ hành chính xã Phú Túc Tác giả sưu tầm  

2 

Phụ lục 2: Danh sách người phỏng vấn Tác giả  

3 Phụ lục 3: Câu hỏi phỏng vấn Tác giả lập  

4 Phụ lục 4: Một số hình ảnh minh hoạ Tác giả và sưu tầm  
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Phụ lục 1 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH XÃ PHÚ TÚC 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI PHỎNG VẤN 

 

1. Ông Nguyễn Chí Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên 

2. Ông Bùi Hồng Luyến - Chủ tịch UBND xã Phú Túc. 

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ - Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc      

4. Ông Nguyễn Văn Thông - Nghệ nhân mây tre đan tại làng Lưu Thượng xã Phú 

Túc. 

5. Ông Nguyễn Văn Thọ - Nghệ nhân mây tre đan tại làng Lưu Thượng xã Phú 

Túc. 

6. Ông Nguyễn Văn Ngài - Nghệ nhân mây tre đan tại làng Lưu Thượng xã Phú 

Túc 

7. Chị Đinh Thu Thuỷ - Khách tham quan lễ hội làng nghề 

8. Anh Vũ Văn Xuân - Chủ cơ sở sản xuất hộ gia đình 
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Phụ lục 3 

 CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

1. Cán bộ UBND xã, huyện. 

- Ông có thể cho biết về nguồn gốc lịch sử nghề mây tre đan ở Phú Túc được 

xuất hiện từ khi nào? 

- Ông đánh giá như thế nào về việc tổ chức lễ hội làng nghề năm nay? Và ông 

thấy các tổ chức đoàn thể, các công ty xí nghiệp có giúp gì trong việc tổ 

chức và quản lý lễ hội không? 

- Ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết về đặc điểm vùng đất và con người nơi 

đây? 

- Vừa quan địa phương có gặp khó khăn, thuận lợi gì trong việc tổ chức lễ hội. 

2. Nghệ nhân và chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề 

- Ông có thể cho biết về chặng đường phát triển nghề mây tre đan bước đầu  

gặp phải những khó khăn gì? 

- Ông có thể cho biết về nhu cầu thị hiếu hàng thủ công hiện nay như thế nào? 

- Ông có thể cho biết những nét đặc sắc riêng biệt trong sản phẩm mây tre đan 

ở làng nghề mình?  

- Làng nghề mây tre đan nơi đây bước đầu bắt tay vào làm nghề đã gặp phải 

những khó khăn gì? Và trong hoàn cảnh đó người dân Phú Túc có tâm lý ra 

làm sao? 

3. Khách tham quan 

- Chị có thể đánh giá những điểm khác biệt khi tham dự lễ hội làng nghề 

truyền thống với các lễ hội dân gian được diễn ra ở nơi khác? 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ 

 

4.1. Một số hình ảnh lễ hội làng nghề diễn ra tại xã Phú Túc vào tháng 10/2016 

 

Ảnh số 1: Khai mạc lễ hội làng nghề Phú Túc 2016 – 

 Ảnh của tác giả, chụp ngày 28/10/2016 

Commented [H1]: Chú thích ảnh phải đủ thông tin: nội dung, 
thời gian, địa điểm, người chụp/nguồn sưu tầm 
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Ảnh số 2: Đoàn rước kiệu về trung tâm lễ hội làng nghề mây tre đan Phú Túc 2016 

- Tác giả chụp ngày 28-10-2016 

 

Ảnh số 3: Lãnh đạo huyện Phú Xuyên và xã Phú Túc cắt băng chào mừng lễ hội làng 

nghề năm 2016 tại xã Phú Túc - Ảnh sưu tầm từ cổng thông tin huyện Phú Xuyên  
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Ảnh số 4:Tham quan xưởng sản xuất hộ gia đình tại làng nghề ở xã Phú Túc- Tác 

giả chụp ngày 16-10-2016 

 

Ảnh số 5: Nghệ nhân đang xử lý vật liệu - Tác giả chụp ngày 16-10-2016 
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Ảnh số 6: Sản phẩm được trưng bày tại lễ hội làng nghề mây tre đan Phú Túc 

 năm 2016- Tác giả sưu tầm từ cổng thông tin huyện Phú Xuyên 

 

Ảnh số 7: Triển lãm sản phẩm tại lễ hội làng nghề mây tre đan Phú Túc  

Tác giả chụp ngày 28-10-2016 
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Ảnh số 8: Lớp truyền dạy nghề tổ chức tại địa bàn xã Phú Túc- Tác giả sưu tầm từ 

cổng thông tin huyện Phú Xuyên 

 

 

Ảnh số 9: Nguyên liệu để làm sản phẩm mây tre đan- tác giả chụp ngày 

16/10/2016 
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Ảnh số 10: Sản phẩm được hoàn thiện bằng chất liệu mây-giang.  

Tác giả chụp ngày 16/10/2016 

 

Ảnh số 11. Tham quan xưởng sản xuất mây tre đan tại xã Phú Túc 

 Tác giả chụp ngày 16/10/2016 
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