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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, vấn đề quản lý, bảo
tồn các giá trị văn hoá, bản sắc của mỗi quốc gia, dân tộc đang là một vấn
đề thời sự. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy, khai
thác hiệu quả các giá trị và coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa
là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.
Việt Nam có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng,
trong đó các làng nghề truyền thống là một loại hình di sản văn hóa phi vật
thể, thể hiện rất rõ bản sắc văn hóa của dân tộc. Nước ta được mệnh danh là
đất nước của làng nghề, làng nghề chính là nơi hội tụ những tinh hoa văn
hóa, văn nghệ dân gian được hun đúc, bồi đắp qua nhiều năm, là nơi sản
sinh và lưu giữ những giá trị có hàm lượng văn hóa, lịch sử tinh thần đặc
sắc của dân tộc Việt Nam.
Tỉnh Ninh Bình nằm trong vùng văn hóa Châu thổ Bắc Bộ, với đặc
trưng của nền sản xuất nông nghiệp mùa vụ và chế độ làng xã, nghề thủ
công xuất hiện khá sớm và gắn liền với lịch sử thăng trầm của dân tộc.
Ninh Bình là một vùng đất có bề dày lịch sử, có nhiều làng nghề truyền
thống, mỗi làng nghề mang trong mình một nét rất riêng biệt không bị trộn
lẫn. Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh có 257
làng có nghề, trong đó có 81 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận.
Nghề thêu ren ở Ninh Bình hiện có 23 làng, trong đó có 4 làng được
UBND tỉnh công nhận là làng nghề. Đặc biệt, làng nghề thêu ren Văn Lâm
thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư là một làng nghề thủ công truyền thống,
có từ thời Trần (thế kỷ XIII) còn bảo lưu rất nhiều giá trị văn hoá tinh thần
có ý nghĩa lịch sử và được biết đến như là “vương quốc của thêu ren”, được
cho là nơi phát tích, hội tụ đầy đủ nhất những tinh hoa của nghề thêu ren.
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Làng nghề thêu ren Văn Lâm được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận
làng nghề truyền thống, Hiệp hội làng nghề Việt Nam công nhận Văn Lâm
là một trong 12 làng nghề tiêu biểu của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay việc
quản lý, gìn giữ và bảo tồn những giá trị của nghề thêu ren truyền thống là
hoàn toàn không dễ dàng, bởi những vấn đề khách quan và chủ quan, nghề
thêu đang đối mặt với không ít khó khăn. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện
nay và việc tác động của nền kinh tế thị trường nhiều giá trị văn hóa của
làng nghề thủ công truyền thống dần bị mai một, bí quyết nghề nghiệp bị
thất truyền cùng với sự ra đi của các nghệ nhân lớn tuổi. Những ý nghĩa văn
hóa truyền thống của mỗi sản phẩm không được các thế hệ sau tiếp thu và
phát huy một cách đúng mực dẫn đến mất dần bản sắc nghề. Thậm chí còn
có xu hướng thương mại hóa, chỉ hướng tới mục tiêu lợi nhuận làm cho giá
trị văn hóa của sản phẩm thủ công truyền thống bị suy giảm, thương hiệu của
làng nghề bị phai mờ, đầu ra sản phẩm không ổn định, chưa xây dựng được
thương hiệu làng nghề…
Vì vậy, vấn đề quản lý, bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể của làng
nghề đang là tâm điểm quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, đang
trở thành cấp bách. Chính từ những thực tế nêu trên, nên học viên chọn đề
tài: “Bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề thêu ren Văn Lâm, xã Ninh
Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn
của mình.
Đề tài tìm hiểu, phản ánh thực trạng công tác quản lý, bảo tồn, phát
huy giá trị của làng nghề thêu ren Văn Lâm, từ đó đưa ra các giải pháp
nhằm bảo tồn, duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, phát huy
những lợi thế, tiềm năng về văn hóa, du lịch của địa phương, thúc đẩy làng
nghề thêu ren Văn Lâm phát triền bền vững, góp phần gìn giữ và phát triển
làng nghề truyền thống.
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2. Lịch sử nghiên cứu
Việt Nam là một đất nước có nhiều nghề thủ công truyền thống, vấn
đề phát triển và bảo tồn làng nghề, làng nghề truyền thống đã được nghiên
cứu, thảo luận tại nhiều hội thảo, được nhiều tác giả, nhiều nhà khoa học,
chính quyền các cấp quan tâm, các sách chuyên khảo, các bài báo trên các
tạp chí chuyên ngành đã đề cập đến nhiều. Xin được nêu một số công trình
tiêu biểu như:
Về các cuốn sách nghiên cứu về làng nghề có cuốn:“Bảo tồn và phát
triển các làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa” của
tiến sĩ Dương Bá Phượng, NXB Khoa học xã hội (2001) . Tác giả đã đề cập
khá đầy đủ từ lý luận đến thực trạng của làng nghề: Từ đặc điểm, khái
niệm, con đường và điều kiện hình thành làng nghề, tập trung vào một số
làng nghề ở một số tỉnh với các quan điểm, giải pháp và phương hướng
nhằm phát triển các làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại
hóa. Cùng với hướng này còn có cuốn “Phát triển làng nghề truyền thống
trong quá trình CNH - HĐH” của tác giả Mai Thế Hởn, (2003); Cuốn
“Ninh Bình 185 năm lịch sử và phát triển” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ninh Bình - Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt, xuất bản năm 2007 có đề cập
đến các làng nghề truyền thống Ninh Bình, trong đó, có giới thiệu sơ lược
khái quát về nghề thêu ren Ninh Hải nói chung; Trong cuốn “Địa chí văn
hóa dân gian Ninh Bình” do tác giả Trương Đình Tưởng làm chủ biên, của
Nhà xuất bản Thế giới năm 2004, cũng có một chương nói về nghề và làng
nghề thủ công Ninh Bình, trong đó chỉ viết khái quát về làng nghề thêu ren
Văn Lâm, tuy nhiên chưa có sự nghiên cứu, tìm tòi, khám phá về bề sâu giá
trị văn hóa và công tác bảo tồn phát huy giá trị của làng nghề thêu ren Văn
Lâm.
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Các đề tài, nghiên cứu khoa học về làng nghề có: Đề tài cấp Bộ của
Viện Đào tạo Công nghệ và Quản lý quốc tế “Những giải pháp nhằm phát
triển làng nghề ở một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng” năm 2005, chủ
nhiệm đề tài GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh; Đề tài cấp Bộ của học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh “Về các giải pháp phát triển thủ công nghiệp theo
hướng CNH, HĐH ở vùng Đồng bằng sông Hồng” năm 1998, chủ nhiệm
đề tài PGS.TS Đặng Lễ Nghi. Các đề tài nghiên cứu ở cấp bộ đã đưa ra
được các số liệu đa dạng, phong phú và chỉ ra được các giải pháp chung cơ
bản để phát triển làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
Các bài nghiên cứu, tham luận tại các hội thảo về làng nghề của các
nhà nghiên cứu: Trong bài tham luận Bảo tồn giá trị nghề thủ công truyền
thống tại Hội thảo Bảo tồn bền vững làng nghề Hà Tây-Thực trạng và giải
pháp, ngày 2/11/2006 của PGS. TS Đặng Văn Bài đã đánh giá vị trí, vai trò
của nghề thủ công trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất
nước và đưa ra một số mô hình tham khảo nhằm bảo tồn nghề thủ công
truyền thống. Bài nghiên cứu đăng tại Tạp chí Di sản Văn hóa số 4 năm
2003 của TS.Lê Thị Minh Lý viết về “Làng nghề và việc bảo tồn các giá trị
văn hóa phi vật thể” đã đề cập đến các đặc điểm của làng nghề Việt Nam
và đề xuất một số giải pháp để bảo tồn và phát triển làng nghề.
Đề tài khoa học bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Kỹ
nghệ thêu ren làng Văn Lâm, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình” do Sở Văn
hóa Thông tin tỉnh Ninh Bình thực hiện năm 2003. Công trình này mới
dừng lại ở việc miêu tả, khảo tả về sơ lược về làng thêu ren Văn Lâm và
quy trình chế tác các sản phẩm thêu ren, chứ chưa nêu ra được thực trạng
sản xuất, công tác quản lý, bảo tồn làng nghề và phương hướng, giải pháp
bảo tồn phát huy giá trị làng nghề trong bối cảnh hiện nay.
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Các khóa luận, luận văn, luận án nghiên cứu về làng nghề có: Luận
án“Phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của tiến sĩ Trần Minh Yến, NXB
Khoa học Xã hội (2004). Luận án đã đưa ra những vấn đề cơ bản bao quát
nhất lý luận về làng nghề. Đã chỉ ra được mâu thuẫn của làng nghề trong
quá trình phát triển. Luận án cũng đã trình bày tổng thể các giải pháp để
phát triển làng nghề trong quá trình CNH -HĐH.
Các Luận văn thạc sỹ nghiên cứu về đề tài làng nghề của học viên
trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương rất phong phú: Luận văn
“Bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề gốm Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh”
của học viên Nguyễn Thị Bích, chuyên ngành Quản lý Văn hóa khóa 3;
Luận văn “Quản lý làng nghề mộc thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương” của học viên Bùi Văn Chãi, chuyên ngành Quản lý
Văn hóa khóa 3; Luận văn “Bảo tồn và phát huy nghề gốm của người Thái,
xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La” của học viên Lê Văn
Minh, chuyên ngành Quản lý Văn hóa khóa 3; Luận văn “Bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc, Phú
Xuyên, Hà Nội” của học viên Nguyễn Thị Thu Phương, chuyên ngành
Quản lý Văn hóa, khóa 3… Các luận văn này, đã tìm hiểu nghiên cứu, khảo
sát, đánh giá về thực trạng làng nghề để đề xuất các giải pháp bảo tồn và
phát triển làng nghề phù hợp với tình hình thực tế của mỗi làng nghề.
Có một số khóa luận, luận văn của sinh viên, học viên nghiên cứu về
làng nghề thêu ren Văn Lâm nhưng mới tiếp cận, nghiên cứu và đặt vấn đề
phát triển làng nghề dưới góc độ phát triển làng nghề ở tỉnh Ninh Bình nói
chung, phát triển làng nghề gắn với kinh tế, du lịch, mà chưa có nghiên cứu
sâu về thêu ren nói riêng như: Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Trần Thị
Kim Cúc (năm 2010), ĐH Dân lập Hải Phòng làm về đề tài “Làng nghề
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truyền thống và ý nghĩa đối với vấn đề phát triển du lịch ở Ninh Bình”.
Khóa luận nghiên cứu trường hợp tại 3 làng nghề: chiếu cói Kim Sơn, thêu
ren Văn Lâm, chế tác đá Ninh Vân; Luận văn năm 2012 của học viên Vũ
Thị Hường, Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
(Đại học Quốc gia Hà Nội) làm về đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch
làng nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” trong đó có đề cập đến làng nghề
thêu ren Văn Lâm có khả năng phát triển du lịch.
Trên đây là một số sách, công trình tìm hiểu, nghiên cứu về làng
nghề nói chung và thêu ren Văn Lâm nói riêng. Như vậy, vấn đề bảo tồn và
phát huy giá trị làng nghề thêu ren Văn Lâm, xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư,
tỉnh Ninh Bình chưa có công trình nghiên cứu một cách tổng hợp, chuyên
sâu về các đặc điểm, giá trị văn hóa, công tác quản lý, bảo tồn, huy giá trị
làng nghề mà mới chỉ có những đề tài tiếp cận dưới góc độ kinh tế, du lịch
hay nghiên cứu về làng nghề của tỉnh Ninh Bình nói chung.
Để nghiên cứu một cách đầy đủ, sâu sắc hơn về làng nghề thêu ren
Văn Lâm chúng ta phải có cái nhìn tổng quan, khảo sát, đánh giá một cách
có hệ thống thực trạng công sản xuất, quản lý, bảo tồn làng nghề để đưa ra
một số phương hướng, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bảo lưu được
các giá trị văn hoá truyền thống của làng nghề gắn với phát triển kinh tế, du
lịch của địa phương. Đây là một trong những điểm mới mà các công trình
nghiên cứu trước chưa đề cập đến hoặc nghiên cứu chưa tổng quát, chưa
sâu.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo tồn, phát
huy giá trị, nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hóa của nghề thêu ren Văn
Lâm, thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh... từ đó đề ra những giải
pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề.
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng hợp, hệ thống hóa các khái niệm có liên quan về làng nghề,
làng nghề truyền thống, tìm hiểu về phân loại làng nghề, làng nghề truyền
thống, con đường hình thành làng nghề, các đặc trưng, vai trò của làng
nghề truyền thống, cùng những quan niệm, vấn đề lý luận về bảo tồn, phát
huy giá trị di sản văn hóa.
- Tổng quan về làng nghề thêu ren Văn Lâm. Tìm hiểu thực trạng
công tác quản lý, bảo tồn phát huy giá trị làng nghề, phân tích, tìm hiểu về
những đặc sắc trong phương thức sản xuất truyền thống, quy trình chế tác
sản phẩm thêu ren Văn Lâm, thực trạng hoạt động sản xuất mặt hàng thêu
ren Văn Lâm hiện nay và mối quan hệ với hoạt động du lịch.
- Đánh giá chỉ ra được những thành tựu, thuận lợi, hạn chế, khó khăn,
thách thức, nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp để bảo tồn và
phát huy giá trị làng nghề thêu ren Văn Lâm hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý, bảo tồn và
phát huy giá trị làng nghề thêu ren Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư,
tỉnh Ninh Bình.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển, lưu tồn, giá trị nghề thêu ren
làng Văn Lâm, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển đó. Đánh
giá thực trạng làng nghề thêu ren Văn Lâm, từ đó đưa ra các phương
hướng, giải pháp cơ bản nhằm bảo tồn phát huy giá trị của làng nghề, đồng
thời chỉ ra sự tác động qua lại lẫn nhau với hoạt động du lịch của địa
phương với làng nghề.
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Về không gian: Thực hiện khảo sát, nghiên cứu trên địa bàn làng
nghề thêu ren Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Nghiên cứu mở rộng thêm trong phạm vi làng nghề thêu ren Vũ Đại, xã
Gia Xuân, huyện Gia Viễn; làng nghề thêu ren Lãng Nội, xã Gia lập, huyện
Gia Viễn; làng nghề thêu ren thôn Chùa, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan.
Về thời gian: Luận văn nghiên cứu về làng nghề thêu ren Văn Lâm từ
khi được UBND tỉnh công nhận là làng nghề từ năm 2006 đến nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điền dã: Phương pháp tiến hành qua việc đi thực tế tại
làng nghề thêu ren Văn Lâm qua đó điều tra trực tiếp bằng quan sát, chụp
ảnh, trao đổi, phỏng vấn các nghệ nhân, các doanh nghiệp, các hộ bán hàng
thêu ren, chính quyền địa phương...để thu thập thông tin về làng nghề.
Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu: Thu thập các tài
liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu như:, sách, báo, tạp chí, báo cáo, đề
án, các đề tài, luận văn, chương trình... nhằm tìm ra những giá trị tiêu biểu
của làng nghề, thực trạng công tác quản lý, bảo tồn hiện nay từ đó đưa ra
được những nhận định sát thực về công tác bảo tồn phát huy giá trị làng
nghề thêu ren Văn Lâm.
Phương pháp thống kê, so sánh: Tổng hợp các số liệu, tư liệu đã thu
thập được để tiến hành phân tích, so sánh nhằm làm rõ những vấn đề cần
nghiên cứu và sánh giữa làng nghề thêu ren Văn Lâm với một số làng nghề
thêu ren khác như: làng nghề thêu ren Lãng Nội, xã Gia Lập; làng nghề thêu
ren làng Vũ Đại, xã Gia Xuân (Gia Viễn); thêu ren thôn Chùa, xã Gia Thủy
(huyện Nho Quan) …. Để đưa ra những đánh giá khách quan về công tác quản
lý, bảo tồn, phát huy, những giá trị văn hóa tiêu biểu, nổi trội chỉ có ở làng nghề
thêu ren Văn Lâm.
6. Những đóng góp của luận văn
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Luận văn lý giải về sự hình thành, tồn tại, phát triển của làng nghề
thêu ren Văn Lâm từ khi hình thành làng nghề cách đây trên 700 năm đến
những xu hướng biến đổi trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Luận văn cũng đi vào nghiên cứu, phân tích, hệ thống những những
giá trị văn hóa của làng nghề, quy trình chế tác sản phẩm thêu ren Văn
Lâm, thực trạng công tác quản lý, bảo tồn, hoạt động sản xuất, kinh doanh
mặt hàng thêu ren Văn Lâm hiện nay và mối quan hệ với hoạt động du lịch.
Qua đó góp phần cung cấp thêm tư liệu tham khảo cho những người quan
tâm, nghiên cứu, tìm hiểu về làng nghề thêu ren Văn Lâm, có thể làm tài
liệu tham khảo cho chính quyền địa phương hay những làng nghề khác có
điều kiện tương tự có được cái nhìn toàn diện, tổng quát về vấn đề bảo tồn
và phát huy giá trị làng nghề thêu ren.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm có ba chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về bảo tồn, phát huy giá trị
làng nghề và khái quát làng nghề thêu ren Văn Lâm.
Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề thêu ren
Văn Lâm.
Chương 3: Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề thêu ren
Văn Lâm.
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT
HUY GIÁ TRỊ LÀNG NGHỀ VÀ KHÁI QUÁT LÀNG NGHỀ
THÊU REN VĂN LÂM
1.1. Lý luận chung về làng nghề, làng nghề truyền thống
1.1.1. Khái niệm
1.1.1.1. Nghề
Theo cuốn Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học: “Nghề là công
việc chuyên môn làm theo sự phân công lao động của xã hội” (nghề dạy
học, nghề nông, lâu năm trong nghề, nhà nghề, tay nghề) [45, tr.676].
Từ khái niệm trên có thể hiểu nghề là một lĩnh vực hoạt động lao
động mà trong đó, nhờ được truyền dạy, đào tạo con người có được những
kiến thức, những kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh
thần nào đó, đáp ứng được những nhu cầu của xã hội.
1.1.1.2. Làng nghề
Nước ta là nước có nhiều nghề thủ công truyền thống, phân bố suốt
chiều dài đất nước, đi từ Bắc vào Nam nơi đâu chúng ta chúng bắt gặp các
làng nghề ở các làng quê. Hiện nay cả nước có 5.411 làng nghề và làng có
nghề, trong đó có gần 2.000 làng nghề đã được công nhận, trên 400 làng
nghề truyền thống, với 53 nhóm nghề, với khoảng 20 triệu lao động
[6,tr.3]. Làng nghề thủ công truyền thống là nơi lưu trữ, thể hiện những giá
trị độc đáo của một nền văn hoá, sản phẩm không chỉ đơn thuần là trao đổi
thương mại mà còn có mặt giá trị về văn hoá và lịch sử.
Theo cuốn Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học: “Làng nghề là
làng chuyên làm một nghề thủ công truyền thống” [45, tr.542].
Theo Tiến sỹ 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
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chức, kỷ 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” [25, tr.9].
Xét theo góc độ kinh tế, trong cuốn Bảo tồn và phát triển các làng
nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa Tiến sỹ
Dương Bá Phượng cho rằng: “Làng nghề là làng ở nông thôn có một hoặc
một số nghề thủ công tách hẳn ra khỏi thủ công nghiệp và kinh doanh độc
lập. Thu nhập từ các làng nghề đó chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị toàn
làng” [23, tr.13].
Theo Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn “Làng nghề là một hoặc nhiều cụm dân cư ấp,
thôn, ấp, bản làng, buôn, phum sóc, hoặc các điểm dân cư tương tự trên địa
bàn một xã, thị trấn có các hoạt động ngành nghề nông thôn, sản xuất ra một
hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau” [7, tr.6].
Như vậy khái niệm làng nghề có thể bao gồm những nội dung chính
sau: Làng nghề là một thiết chế kinh tế - xã hội ở nông thôn, được cấu
thành bởi hai yếu tố làng và nghề, tồn tại trong một không gian địa lí nhất
định trong đó bao gồm nhiều hộ gia đình sinh sống bằng nghề thủ công là
chính, giữa họ có mối liên kết chặt chẽ về kinh tế - xã hội và văn hóa.
Tiêu chí để được công nhận làng nghề được quy định tại Thông tư số
116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề
nông thôn, gồm ba tiêu chí:
- Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động
ngành nghề nông thôn (Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 thay thế
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Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 có hiệu lực từ ngày
01/6/2018 quy định: Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một
trong các hoạt động ngành nghề nông thôn).
- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời
điểm đề nghị công nhận.
- Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.
Từ những khái niệm và quan niệm về nghề nêu trên, tác giả xin được
đưa ra quan điểm của mình về làng nghề mang tính tổng hợp để sử dụng
trong luận văn của mình như sau: Làng nghề là những làng ở vùng nông
thôn, ngoài sản xuất nông nghiệp còn làm thêm nghề phụ, sau này nghề
phụ dần trở thành nghề chiếm ưu thế hơn sản xuất nông nghiệp cả về số
lao động và thu nhập. Tính cộng đồng trong làng nghề thể hiện cao, làng
nghề vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn bản của địa phương, dân tộc.
1.1.1.3. Làng có nghề
Theo Quyết định số 615/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 8 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển
nghề, làng nghề gắn với du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030 có đưa ra khái niệm làng có nghề như sau: “Là làng được
hình thành cùng với sự phát triển của nền kinh tế chủ yếu do sự lan toả của
làng nghề truyền thống, có những điều kiện thuận lợi để phát triển. Trong
đó làng có số hộ, số lao động sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ít
nhất từ 10% trở lên”.
Dựa trên quan điểm về làng có nghề nêu trên, theo tác giả hiểu:
Làng có nghề là những làng ở vùng nông thôn, ngoài sản xuất nông nghiệp
còn làm thêm nghề phụ, có số hộ lao động ít nhất từ 10% trở lên, nên chưa
đủ tiêu chí để công nhận là làng nghề.
1.1.1.4. Làng nghề truyền thống
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Hiện nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về làng nghề truyền
thống, nhưng ta có thể hiểu làng nghề truyền thống là sự kết hợp giữa làng
nghề và nghề truyền thống.
Khái niệm làng nghề: Đã được tác giả trình bày ở mục 1.1.1.2.
Truyền thống: Theo cuốn Từ điển Tiếng Việt “Truyền thống là thói
quen đã hình thành từ lâu trong lối sống và nếp nghĩ, được truyền lại từ thế
hệ này sang thế hệ khác” [45, tr.1053].
Nghề truyền thống: Theo Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày
18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn “Nghề truyền
thống là nghề đã được hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc
đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có
nguy cơ bị mai một, thất truyền”. Nghề được công nhận là nghề truyền
thống phải đạt 3 tiêu chí sau:
- Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ 50 năm tính đến thời điểm công
nhận.
- Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hoá dân tộc.
- Nghề gắn với tên tuổi của 1 hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi làng
nghề.
Làng nghề truyền thống là nơi sản xuất hàng thủ công, nơi quy tụ các
nghệ nhân và các hộ gia đình chuyên làm nghề mang tính lâu đời, được truyền
nghề qua các thế hệ, có sự liên kết hỗ trợ trong sản xuất, bán sản phẩm theo
kiểu phường hội, hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là bán lẻ, học
cùng có tổ nghề, các thành viên luôn có ý thức tuân theo những hương ước,
quy định của làng nghề, dòng tộc, cùng phường nghề trong quá trình phát
triển đã hình thành nghề ngay trên đơn vị cư trú của họ.
Từ những quan điểm, khái niệm trên, tác giả xin đưa ra quan điểm của
mình về làng nghề truyền thống như sau: Làng nghề truyền thống là làng
có nghề truyền thống, có lịch sử làng nghề từ 50 năm trở lên, đại đa số
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người dân làm nghề cổ truyền, có những nghệ nhân giỏi, sản xuất ra các
sản phẩm đặc sắc, có tính ứng dụng cao, độc đáo, tinh xảo, mang đậm bản
sắc văn hóa của dân tộc, địa phương và làng nghề đã được UBND cấp tỉnh
công nhận là làng nghề truyền thống.
Tác giả nghiên cứu về làng nghề thêu ren Văn Lâm dưới góc độ là
làng nghề truyền thống, sau đây xin được gọi ngắn gọn làng nghề thêu ren
truyền thống Văn lâm là làng nghề thêu ren Văn Lâm trong luận văn.
1.1.1.5. Thủ công
Theo cuốn Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học: “Thủ công là
lao động sản xuất bằng tay, với dụng cụ giản đơn, thô sơ”. [46, tr. 959].
Theo tác giả: Thủ công là dùng bằng tay và các công cụ giản đơn, thô
sơ để lao động, sản xuất ra các sản phẩm. (thợ thủ công, sản phẩm thủ
công, làm việc theo lối thủ công).
Công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm trong các làng nghề, đặc biệt
là các làng nghề truyền thống thường rất thô sơ, lạc hậu, sử dụng kỹ thuật
thủ công (bằng tay) là chủ yếu. Công cụ lao động trong các làng nghề đa số
là công cụ thủ công, công nghệ sản xuất mang tính đơn chiếc, nhiều loại
sản phẩm có công nghệ, kỹ thuật hoàn toàn phải dựa vào đôi bàn tay khéo
léo của người thợ, mặc dù hiện nay đã có các thiết bị máy móc hiện đại hỗ
trợ, song cũng chỉ hỗ trợ được một số khâu nhất định trong quá trình sản
xuất, còn phần lớn là làm bằng tay của những người thợ.
1.1.1.6. Thêu ren
Thêu ren là hai từ ghép “thêu” và “ren”, theo cuốn Từ điển Tiếng Việt
của Viện Ngôn ngữ học do Nhà xuất bản Đà Nẵng-Trung tâm Từ điển học
xuất bản năm 2001:
Thêu: “Dùng kim và chỉ màu tạo nên các hình trên mặt vải” (Thêu
cành hoa, thêu gối, thêu tên vào áo, thêu tranh…) [45, tr.935].
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Ren: “Đồ mĩ nghệ đan bằng chỉ, chỗ dày, chỗ thưa, tạo thành những
hình trang trí, mép thường có hình răng cưa” (hàng ren, đường viền bằng
ren..) [45, tr.826].
- Rua: “Tạo ra các hình trang trí trên đồ vải bằng cách rút bớt sợi vải
ra và buộc các sợi còn lại, hoặc luồn thêm các sợi màu vào” (rua áo gối, rua
khăn, rua bông hoa trên ngực áo..) [45, tr.836].
Như vậy, thêu ren là sự kết hợp giữa hai kỹ thuật thêu và ren. Thêu
dùng kim và chỉ màu tạo nên các hình trên mặt vải, còn kỹ thuật ren thường
tạo thành những hình trang trí, mép thường có hình răng cưa của sản phẩm
thêu. Cũng có sản phẩm thêu kết hợp cả ba kỹ thuật thêu, ren và rua tạo sự
tinh xảo, sinh động cho sản phẩm. Nhất là các sản phẩm váy, áo thời trang,
gối, bộ lót dụng cụ ăn uống…
1.1.1.7. Quản lý và quản lý Nhà nước về văn hóa
Quản lý là một hiện tượng xã hội xuất hiện từ rất sớm, là một phạm
trù tồn tại khách quan, được ra đời từ nhu cầu của mọi chế độ xã hội, mọi
quốc gia và ở mọi thời đại. "Quản lý" là một khái niệm khá rộng và mang
tính bao trùm tất cả mọi mặt của đời sống xã hội. Về nội dung, thuật ngữ
“Quản lý” có thể hiểu theo nhiều cách diễn đạt khác nhau.
Theo nghĩa thông thường trong Từ điển tiếng Việt thuật ngữ “Quản
lý” được hiểu là "trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định” [45;
tr.800]. Nếu hiểu theo âm Hán Việt thì “Quản” là lãnh đạo một việc, “Lý”
là trông nom, coi sóc. Đối với các nước phương Tây dùng từ
“Management” có nghĩa là quản lý, là bàn tay hoặc liên quan đến hoạt động
của bàn tay, từ đó chuyển sang nghĩa là hành động theo một quan điểm tác
động để dẫn dắt.
Từ các quan niệm nêu trên, đều có điểm chung thống nhất xác định
“Quản lý” là quá trình tác động có định hướng, có tổ chức của chủ thể quản
lý lên đối tượng quản lý, thông qua các cơ chế quản lý, nhằm sử dụng có
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hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện môi trường biến động để hệ thống
ổn định, phát triển, đạt được những mục tiêu đã định.
Quản lý Nhà nước: Theo cuốn Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ
học là: “tổ chức điều hành các hoạt động kinh tế xã hội theo pháp luật” [45,
tr.801]
Quản lý Nhà nước về văn hóa: Theo PGS.TS Trần Hữu Thức “Quản
lý Nhà nước về văn hóa là sử dụng quyền lực của Nhà nước để điều chỉnh
các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người khi tham gia vào
các lĩnh vực hoạt động văn hóa” [22, tr.53].
1.1.1.8. Bảo tồn và phát huy
Bảo tồn: Theo cuốn Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học: “Bảo
tồn là giữ lại không để cho mất đi” (bảo tồn di tích lịch sử, bảo tồn nền văn
hóa dân tộc…) [45, tr.39).
Bảo tồn là bảo vệ và giữ gìn sự tồn tại của sự vật hiện tượng theo dạng
thức vốn có của nó. Bảo tồn là giữ lại, không để mất đi, không để bị thay
đổi, biến hóa hay biến thái. Như vậy nội hàm của thuật ngữ này, không có
khái niệm “cải biên”, “nâng cao” hay “phát triển”.
Phát huy: Theo cuốn Từ điển Tiếng Việt: “Phát huy là làm cho cái
hay, cái tốt tỏa tác dụng và tiếp tục nảy nở thêm” (phát huy ưu điểm, phát
huy đầy đủ tác dụng…) [45, tr.768].
Theo quan điểm của PGS.TS Nguyễn Hữu Thức: “Phát huy là làm
cho cái hay, cái tốt tỏa sáng và có tác dụng tốt đối với đời sống xã hội của
con người, từ đó tiếp tục làm nảy nở thêm những giá trị của cái hay, cái tốt
trong xã hội” [29, tr.105].
Phát huy đó là hành động nhằm đưa văn hóa vào trong thực tiễn xã
hội, coi đó như 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
mục tiêu của văn hóa đối với phát triển xã hội.
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Phát huy còn bao hàm ý nghĩa đó là môi trường tốt nhất để bảo tồn
và làm giàu nếu như nó không được phát huy trong đời sống xã hội, văn
hóa sẽ được nuôi dưỡng, bảo tồn, được sinh sôi, nảy nở như một cơ thể.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa luôn gắn kết chặt chẽ biện chứng.
Đó là hai lĩnh vực thống nhất, tương hỗ, chi phối ảnh hưởng qua lại trong
hoạt động giữ gìn tài sản văn hóa. Bảo tồn di sản văn hóa thành công thì
mới phát huy được các giá trị văn hóa. Phát huy cũng là một cách bảo tồn
di sản văn hóa tốt nhất (lưu giữ giá trị di sản trong ý thức cộng đồng xã
hội).
1.1.1.9. Giá trị
Trong tiếng Việt, "giá trị" là từ nhằm biểu hiện thứ làm nên phẩm
chất của vật thể hoặc phi vật thể ở khía cạnh nào đó, có ý nghĩa về mặt tích
cực. Theo cuốn Từ điển Tiếng Việt: “Giá trị là cái làm cho một vật có ích
lợi, có ý nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó [45, tr.386]. Chúng ta hay
nói: giá trị sử dụng, giá trị tuyên truyền, giá trị giáo dục, giá trị thực phẩm,
giá trị đạo đức, giá trị y học.
Tiếp thu quan điểm giá trị của Các Mác, GS.TS Đỗ Huy cho rằng:
“Mác phân tích giá trị thành hai kiểu. Một là giá trị sử dụng. Đó là các giá
trị được hình thành do công sức của lao động, nó chưa được đo bằng thước
đo của xã hội. Còn giá trị là một sự vật, một tư tưởng được đo bằng thước
đo của xã hội, của cả dân tộc. của một cộng đồng và thời đại”. [29, tr.105].
Theo quan điểm của tác giả: Giá trị là cái làm cho một vật có ích lợi,
có ý nghĩa tích cực về mặt nào đó, giá trị thường nói đến phẩm chất của vật
nào đó như giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học…
1.1.2. Phân loại làng nghề, làng nghề truyền thống
1.1.2.1. Tiêu chí phân loại làng nghề
Có nhiều tiêu chí phân loại làng nghề khác nhau cho chúng ta có các
hình thức làng nghề khác nhau. Tuy nhiên, cách phân loại ấy chỉ mang tính
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chất tương đối bởi trong mỗi làng nghề lại có sự liên kết giữa các nghề với
nhau, liên kết giữa làng nghề này với làng nghề khác. Tác giả xin đề xuất
một số cách phân loại làng nghề như sau:
Phân loại theo số lượng nghề tại một làng nghề ta có:
Làng một nghề: là những làng chỉ có một nghề thủ công duy nhất và
chiếm ưu thế tuyệt đối ngoài nghề nông ra.
Làng nhiều nghề: là những làng tồn tại một số nghề thủ công nghiệp
ngoài nghề nông.
Phân loại theo lịch sử hình thành và phát triển:
Làng nghề truyền thống: là những làng đã được hình thành từ lâu đời
có thể hàng trăm năm, hàng ngàn năm trong lịch sử và còn tồn tại đến ngày
nay.
Làng nghề mới: là những làng nghề xuất hiện trong thời gian gần
đây, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới do sự ảnh hưởng, sức lan tỏa của những
làng nghề truyền thống
Làng nghề phục vụ du lịch: Có không gian lãnh thổ nông thôn mang
đậm nét văn hóa, lịch sử, có các nghệ nhân tiêu biểu thực hiện tổ chức sản
xuất một hoặc một số sản phẩm thủ công truyền thống, đồng thời các làng
nghề này còn cung cấp các dịch vụ phục vụ và thu hút khách dịch.
Phân loại theo ngành nghề sản xuất kinh doanh: làng nghề TTCN,
làng nghề cơ khí chế tác, làng nghề dịch vụ...
Phân loại theo loại hình kinh doanh của làng nghề: làng nghề chuyên
doanh, làng nghề kinh doanh tổng hợp.
Phân loại theo tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề:
các làng nghề vừa sản xuất nông nghiệp, vừa sản xuất kinh doanh các
ngành nghề phi nông nghiệp. Các làng nghề thủ công chuyên nghiệp. Các
làng nghề sản xuất hàng xuất khẩu.
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Tỉnh Ninh Bình phân loại làng nghề theo tiêu chí làng nghề được
công nhận hay chưa được công nhận như: làng có nghề, làng nghề, làng
nghề truyền thống, hay phân loại theo loại hình sản xuất kinh doanh của
làng nghề như: làng nghề chế tác đá, làng nghề thêu ren, làng nghề làm
mây tre đan, làng nghề cói….
1.1.2.2. Phân loại đối với làng nghề truyền thống
Có rất nhiều ý kiến, tiêu chí đưa ra nhằm phân loại làng nghề truyền
thống, tác giả xin tổng hợp dựa trên phần lớn các ý kiến đã được thống nhất
đó là chia làng nghề truyền thống thành 4 loại sau:
- Làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các mặt hàng là công cụ
lao động phục vụ cho đời sống như làng nghề rèn, mộc, đúc đồng, hay các
công cụ làm nông nghiệp như cày, bừa…
- Làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ
nghệ như: sơn mài, gốm sứ, dệt lụa, chạm khắc gỗ, chạm khắc đá, thêu…
- Làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu
cầu tiêu dùng như: dệt vải, làm nón, dệt chiếu, các mặt hàng về mây tre
đan…
- Làng nghề truyền thống chuyên chế biến lương thực, thực phẩm
như: nghề nấu rượu, làm bún, làm đậu phụ, tương bần, bánh kẹo, bánh dày,
làm nem…
Trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay thì việc sản xuất các
mặt hàng thuần túy mang tính truyền thống ở làng nghề truyền thống không
còn hoàn toàn đồng nhất như trước nữa. Nguyên nhân chính là do có tính
liên kết, lan tỏa giữa các làng nghề mang tính truyền thống và những làng
nghề mới khiến cho các làng nghề này đều ít nhiều mang dáng dấp, hơi
hướng của làng nghề kia. Trong làng nghề truyền thống có sự góp mặt của
một số nghề mới hoặc xuất hiện một số nghề du nhập từ nước ngoài vào và
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ngược lại trong các làng nghề mới có sự hiện diện của những nghề truyền
thống.
Qua những phân tích trên, có thể thấy rằng cách phân loại làng nghề
như trên chỉ mang tính tương đối và được áp dụng trong những trường hợp
cụ thể.
Trên đây là các khái niệm về nghề, làng có nghề, làng nghề, làng
nghề truyền thống. Trong khuôn khổ luận văn của mình, tác giả chỉ đề cập,
nghiên cứu về làng nghề và làng nghề truyền thống, vì làng nghề truyền
thống là đối tượng chính phục vụ cho đề tài luận văn của mình, bởi làng
nghề thêu ren Văn Lâm là làng nghề truyền thống.
1.1.3. Con đường hình thành làng nghề truyền thống
1.1.3.1. Quá trình hình thành làng nghề truyền thống
Qua nghiên cứu về các làng nghề cho thấy, dù bất cứ làng nghề gì,
thành lập sớm hay muộn, mặc dù xuất hiện vào các thời điểm khác nhau
nhưng nhìn chung chúng thường được hình thành trên một số cơ sở chủ yếu
sau:
- Làng nghề được hình thành trên cơ sở các nghệ nhân truyền nghề,
với nhiều lý do khác nhau có thể là do nghệ nhân người gốc địa phương
nhưng được học nghề từ nơi khác về truyền dạy cho người dân trong làng
hoặc nghệ nhân từ nơi khác đến truyền nghề cho dân trong làng.
- Làng nghề hình thành từ một số cá nhân hay gia đình có những kỹ
năng và sự sáng tạo nhất định, từ sự sáng tạo của họ, quy trình sản xuất và
sản phẩm không ngừng được bổ sung và hoàn thiện, rồi họ truyền nghề cho
cư dân trong làng, làm cho nghề đó ngày càng lan truyền ra khắp làng và
tạo thành làng nghề.
- Làng nghề hình thành do có những người trong làng tự đi nơi khác
học nghề rồi về dạy lại cho những người khác trong gia đình, dòng họ và
mở rộng phạm vi ra khắp làng.
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- Làng nghề mới hình thành từ những năm 1954 trở lại đây, được
hình thành một cách có chủ ý do các địa phương thực hiện chủ trương phát
triển nghề phụ trong hợp tác xã nông nghiệp.
- Ngoài các cơ sở hình thành làng nghề truyền thống chủ yếu là yếu
tố con người, còn có các cơ sở hình thành làng nghề truyền thống như: văn
hóa vùng miền, địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng…
Các làng nghề hình thành có thể do khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô
cằn, sỏi đá, hay diện tích đất canh tác ít, hay địa hình chủ yếu là núi, vùng
bán sơn địa…không thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp trồng trọt
chăn nuôi buộc họ phải tìm thêm những ngành nghề phụ để làm tăng thu
nhập, cải thiện đời sống.
Cơ sở hình thành làng nghề từ những giá trị văn hoá đặc trưng của
vùng miền, các giá trị văn hóa này luôn được hàm chứa trong mỗi sản
phẩm thủ công truyền thống dưới hai dạng chủ yếu: giá trị kỹ thuật - phụ
thuộc vào các yếu tố như nguyên vật liệu, quá trình thiết kế… và thứ hai là
giá trị văn hoá của sản phẩm - thể hiện cách thức sinh hoạt của người dân
mỗi vùng miền và các di sản của họ.
1.1.3.2. Điều kiện hình thành làng nghề truyền thống
Qua thực tế nghiên cứu về sự phân bố của làng nghề truyền thống
cho thấy bất cứ một làng nghề nào muốn tồn tại và phát triển đều cần có
các điều kiện nhất định.
Thứ nhất là thuận tiện về giao thông: Đây là yếu tố rất quan trọng,
có ý nghĩa quyết định tới sự hình thành và bảo đảm sự tồn tại, phát triển lâu
dài đối với bất kỳ làng nghề thủ công truyền thống nào.
Các làng nghề truyền thống hầu hết nằm trên những trục giao thông
quan trọng, có thể là đầu mối giao thông đường bộ hoặc đường thủy. Ở
những nơi lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Chu, sông Cầu, sông
Thương… đã quần tụ nhiều làng nghề, tạo thành các trung tâm sản xuất
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hàng thủ công mỹ nghệ. Nằm ở vị trí là đầu mối là điều kiện thuận lợi cho
các làng nghề để trao đổi, buôn bán sản phẩm thủ công của làng nghề. Sự
kết hợp các loại phương tiện vận chuyển khác nhau vào việc chuyên chở
các nguyên vật liệu từ nơi khác về và chở sản phẩm của làng nghề đi tiêu
thụ cũng thuận lợi hơn.
Thứ hai gần nguồn nguyên liệu sản xuất: Việc hình thành và phát
triển các làng nghề truyền thống không thể tách rời với nguồn nguyên liệu.
Nguyên liệu là yếu tố phục vụ chủ yếu cho việc sản xuất và tạo ra các mặt
hàng thủ công truyền thống của làng nghề. Có thể là nguồn nguyên liệu có
sẵn ở địa phương hoặc được mua từ nơi khác về nhưng khoảng cách không
nên quá xa và giao thông thuận tiện. Các làng nghề gốm Thổ Hà (Bắc
Ninh), gốm Bát Tràng (Hà Nội), gốm Gia Thủy (Nho Quan, Ninh Bình)
đều nằm gần nguồn nguyên liệu đất sét trắng tại địa phương, làng nghề chế
tác đá Ninh Vân (Hoa Lư, Ninh Bình) cũng nằm trong vùng nguyên liệu đá
sẵn có của địa phương, nếu phải nhập thêm loại đá trắng thì họ cũng nhập ở
những địa phương gần lân cận như Thanh Hóa. Nguồn nguyên liệu của
làng giấy Yên Thái là giấy "dó" được lấy từ vùng núi và trung du phía Bắc
theo sông Hồng về đến Bưởi.
Thứ ba là gần nơi tiêu thụ sản phẩm hoặc thị trường chính: Tiêu thụ
sản phẩm là một trong những khâu giữ vai trò then chốt. Thị trường tiêu
thụ sản phẩm của các làng nghề truyền thống trước đây chủ yếu mang tính
địa phương, tại chỗ và nhỏ hẹp, bởi sự ra đời của làng nghề, đặc biệt là các
làng nghề truyền thống xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu
dùng tại chỗ của mỗi địa phương. Mỗi làng nghề hay một cụm làng nghề
đều có các chợ làm nơi trao đổi, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm. Cho đến
ngày nay thị trường của các làng nghề cơ bản vẫn là thị trường địa phương,
là tỉnh hay liên tỉnh và đã mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài.
Thực tế cho thấy các làng nghề truyền thống đa phần được đặt gần nơi tiêu
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thụ hoặc các thị trường tiêu thụ chính. Những nơi tiêu thụ thường là những
nơi gần chợ, bến, bãi, gần trung tâm thương mại, hay nơi đông dân cư…
thuận lợi cho quá trình vận chuyển, trao đổi, mua bán.
Thứ tư là sức ép khó khăn về kinh tế: Xuất phát từ một làng nào đó
bị khó khăn về kinh tế như: mật độ dân số cao, diện tích đất chật hẹp, ngoài
sản xuất nông nghiệp ra họ không biết làm gì lúc nông nhàn, nhất là đất đai
lại cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, hay bị thiên tai… không thuận lợi cho sản
xuất nông nghiệp…đã thúc đẩy người dân phải thêm nghề phụ cho cuộc
sống bớt khó khăn. Chính nghề phụ này, sau này phát triển có thể trở thành
nghề chính, cho nên đây cũng là một điều kiện để hình thành làng nghề.
Điều kiện này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng có thể nói đây chính là một
trong những điều kiện, đặc điểm quan trọng dẫn đến sự hình thành và phát
triển làng nghề truyền thống. Như vậy, từ sức ép về khó khăn kinh tế ban
đầu các làng nghề truyền thống đã vươn lên làm giàu cho kinh tế gia đình
và quê hương.
Thứ năm là đội ngũ lao động và tập quán sản xuất của từng vùng:
Đây là yếu tố được xem như chất kết dính cho sự tồn tại và phát triển làng
nghề truyền thống theo hướng bền vững. Một làng nghề có đầy đủ các yếu
tố thiên thời, địa lợi nhưng thiếu đi nhân tố con người làng nghề ấy cũng
không tồn tại được.
Cần phải khẳng định rằng, vai trò của các nghệ nhân đối với nghề và
làng nghề thủ công truyền thống là rất lớn. Không có nghệ nhân thì không
có làng nghề, hay ít nhất thì cũng không thể có làng nghề lừng danh. Chính
tài năng của các nghệ nhân, với đôi “bàn tay vàng” của họ đã tạo nên
những sản phẩm quý giá, tinh xảo và độc đáo, những sản phẩm văn hoá
sống mãi với thời gian và góp phần làm vẻ vang cho dân tộc và cho mỗi
làng nghề. Chính những nghệ nhân, những người thợ cả đã giữ cho làng
nghề tồn tại, đã tạo ra những nhóm thợ với tay nghề cao, mà trước hết là
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con cháu của họ, những người trong gia đình, dòng tộc rồi đến con em
trong làng thuộc các dòng tộc khác. Khi một làng nghề truyền thống có
nguy cơ bị mất đi thì chính các nghệ nhân có vai trò tích cực nhất trong
nhiệm vụ bảo tồn làng nghề. Nếu không thể làm cho làng nghề phát triển
hơn thì họ cũng giữ lại được cái nghề ấy. Nghệ nhân chính là thực thể sống,
là cốt lõi làm nên giá trị của một làng nghề. Ngoài hiểu biết về kỹ thuật sản
xuất cổ truyền, họ còn am hiểu rất sâu về văn hoá làng nghề của mình.
Đội ngũ nghệ nhân chính là những người tạo nên hồn cốt của sản
phẩm, nắm giữ bí quyết nghề nghiệp, tâm huyết và gắn bó với nghề, được
ví là những báu vật nhân văn sống của quốc gia. Thêm vào đó thì kinh
nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo làm nghề của người thợ, những quy tắc, luật lệ gia
đình, dòng họ, làng mạc cũng giữ một vai trò quan trọng đối sự tồn tại và
phát triển của làng nghề truyền thống để tạo ra những sản phẩm mang nét
độc đáo, tạo thành bản sắc riêng cho từng sản phẩm của làng nghề.
Thứ sáu là các yếu tố về sự hình thành, du nhập, chuyển giao nghề,
truyền nghề trong lịch sử đối với các tổ sư, tổ nghề như các trường hợp
phát sinh, du nhập nghề từ nơi khác về trong những trường hợp và điều
kiện nhất định ở các địa phương. Làng nghề truyền thống hình thành có thể
là do nghệ nhân người gốc địa phương nhưng được học nghề từ nơi khác về
truyền dạy cho cho những người khác trong gia đình, dòng họ và mở rộng
phạm vi ra khắp làng hoặc nghệ nhân từ nơi khác đến truyền nghề cho dân
trong làng. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, có một số làng nghề đang được
hình thành trên cơ sở sự lan toả dần từ một số làng nghề truyền thống, tạo
thành một cụm làng nghề trên một vùng lãnh thổ lân cận với làng nghề
truyền thống.
Trên đây là sáu điều kiện cơ bản cho sự hình thành và phát triển của
một làng nghề nói chung và làng nghề truyền thống nói riêng. Khi có được
các điều kiện thuận lợi ở trên kết hợp với các yếu tố về lịch sử - văn hóa -
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xã hội khác nhau sẽ cho chúng ta hình ảnh của một làng nghề truyền thống
phát triển theo hướng bền vững chứa đựng những nét riêng biệt của địa
phương nơi làng nghề đó tồn tại.
Yếu tố cơ bản để hình thành nên các làng nghề truyền thống phải nói
đến tính kế thừa, truyền nghề. Việc truyền nghề trước đây chỉ thường được
diễn ra trong gia đình, dòng tộc gần như là bí kíp gia truyền giữ tính độc
đáo, bản quyền theo cách riêng của người dân làng nghề. Tuy nhiên đến
nay, việc truyền nghề với mong muốn giữ nghề của làng và có nhiều đổi
mới, sáng tạo từ người tiếp thu đã đem lại hiệu quả cao trong việc tạo thành
sản phẩm. Sự sáng tạo chính là việc tìm ra tính khác biệt, độc đáo, riêng có
trong sản phẩm, là bước khởi đầu cho việc tạo dựng thương hiệu làng nghề.
1.1.4. Vai trò của làng nghề truyền thống trong phát triển kinh tế, văn
hóa- xã hội hiện nay.
1.1.5.1. Giải quyết việc làm cho người dân địa phương
Việc phát triển làng nghề không những thu hút được lực lượng lớn
lao động địa phương mà còn thu hút được lượng lao động của các địa
phương khác. Phát triển làng nghề ở nông thôn có thuận lợi là sử dụng
được thời gian lao động dư thừa và thời gian nhàn rỗi trong dân khi nông
nhàn, khắc phục được tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp. Tạo công ăn
việc làm không chỉ cho nhân dân trong làng mà còn thu hút hoặc lan tỏa
sang vùng, làng khác giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tạo động lực
phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sản xuất mới.
Khi thị trường xuất khẩu các mặt hàng truyền thống được mở rộng,
đem lại kim ngạch xuất khẩu hàng trăm triệu USD mỗi năm là nhân tố quan
trọng kích thích sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng triệu lao
động thủ công chuyên nghiệp và nhàn rỗi.
Có thể thấy ở nhũng nơi có làng nghề phát triển không những góp
phần tích cực vào việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động,
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đồng thời còn góp phần tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời
sống người dân.
1.1.5.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa
- hiện đại hóa
Trong quá trình phát triển cơ cấu kinh tế nông thôn thì các làng nghề
có vai trò tích cực góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
và dịch vụ.
Làng nghề tiểu thủ công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông nghiệp, nông thôn là vì: sự phát triển của các làng nghề tiểu thủ công
nghiệp làm cho tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng dần trong
tổng thu nhập của địa phương. Nó đã xóa bỏ tình trạng độc canh cây lúa,
kinh tế thuần nông ở nông thôn, làm tăng nhanh khối lượng sản phẩn hàng
hóa cho tiêu dùng, xuất khẩu, tăng thu nhập cho dân cư, góp phần xóa đói
giảm nghèo ở nông thôn.
Bên cạnh đó làng nghề tiểu thủ công nghiệp cung cấp sản phẩm cho
khu vực nông thôn, nông nghiệp, đồng thời tạo vốn, phát triển ngành nghề.
Thu nhập từ các ngành phi nông nghiệp trong dân cư tăng nhanh; từ đó
kích thích nông dân đầu tư vốn vào thay đổi, mở rộng quy mô sản xuất và
mở xưởng để làm nghề tiểu thủ công nghiệp. Khi đó khối lượng sản phẩm
hàng hóa tăng nhanh, thị trường mở rộng kinh tế dịch vụ phát triển.
Khi làng nghề mới hình thành thì phần lớn các nghề thủ công chỉ là
công việc tăng thu nhập cho thời kỳ nông nhàn, nhưng trước những biến
đổi của nền kinh tế đời sống xã hội phát triển, đặc biệt là nhu cầu thị trường
tăng, nhiều nghề thủ công là nguồn thu nhập chính cho các hộ gia đình
trong làng nghề thay vì nghề nông có thu nhập thấp. Chính thu nhập đã thu
hút tạo ra sự chuyển đổi cơ cấu nghề một cách nhanh chóng. Làng nghề
phát triển đã tạo ra cơ hội cho dịch vụ ở nông thôn mở rộng quy mô và địa
bàn hoạt động, thu hút nhiều lao động không chỉ những lao động dôi dư,
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nhàn rỗi trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn làng nghề mà còn thu hút
lao động từ địa phương khác tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người
lao động trông và ngoài vùng sản xuât.
Nếu sản xuất của nông nghiệp là quá trình ngắt quãng theo mùa vụ
thì sản xuất trong làng nghề là một quá trình liên tục đòi hỏi thường xuyên
trong vấn đề cung ứng lao động, dịch vụ, vật liệu và tiêu thụ sản phẩm từ
đó các loại hình dịch vụ ra đời phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa
dạng phong phú mang lại thu nhập cao cho người lao động. Sự phát triển
của làng nghề đã có tác động rõ rệt đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh
tế nông thôn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
1.1.5.3. Tăng tính cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy làng nghề
truyền thống
Làng nghề truyền thống thường có tính chất gia đình, dòng họ,
phường hội để giữ nghề và phát triền nghề trước áp lực cạnh tranh của thị
trường. Do vậy tính cộng đồng trong các làng nghề là rất cao. Việc phân
công lao động thông qua các giai đoạn trong dây chuyền sản xuất sản phẩm
để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện đòi hỏi sự liên kết, phối hợp cao. Các
gia đình, phường hội có chung một tổ nghề nên họ gắn bó với nhau không
chỉ trong đời sống lao động sản xuất mà còn gắn bó mật thiết với nhau
trong đời sống tinh thần ở làng xã trong mối tương giao nghề nghiệp - tổ
nghề của cả truyền thống và đương đại. Cha ông ta quan niệm “Buôn có
bạn, bán có phường” nên các cơ sở sản xuất, kinh doanh một nghề hay sản
xuất một mặt hàng nào đó thường có chung một địa bàn hoạt động và tồn
tại. Điều này không chỉ có tác động tương trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình
sản xuất kinh doanh mà sẽ điều kiện cho sự quy tụ khách hàng, tìm kiếm
hàng hóa và đối tác trong kinh doanh. Do có chung nghề nên nếp sống sinh
hoạt, lao động sản xuất khá giống nhau nên tính cộng đồng phường hội,
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làng nghề ở các làng nghề thủ công là rất cao tạo nên những đặc trưng
riêng có ở các làng nghề.
1.1.5.4. Bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc
Có thể thấy lịch sử phát triển làng nghề truyền thống gắn với lịch sử
phát triển văn hóa dân tộc và nó góp phần tạo nên văn hóa ấy, làng nghề
phản ánh dòng chảy văn hóa của dân tộc. Các sản phẩm của làng nghề
truyền thống không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là sự kết tinh của sự
sáng tạo trong lao động, chứa đựng những giá trị văn hóa vật chật, tinh thần
của người dân, mang đậm phong tục, tập quan, tín ngưỡng, mang giá trị
bản sắc văn hóa của mỗi địa phương và của dân tộc Việt Nam. Nhiều sản
phẩm làng nghề có giá trị nghệ thuật cao chứa đựng nét tinh hoa của dân
tộc, những sắc thái, đặc tính riêng của làng nghề là biểu tượng truyền thống
của dân tộc, đồng thời minh chứng cho sự thịnh vượng của quốc gia cũng
như những thành tựu phát minh mà con người đạt được.
Nghề thủ công truyền thống là di sản văn hóa quý báu của dân tộc
được ông cha ta sáng tạo ra và truyền lại cho con cháu thế thệ sau. Cho đến
ngày nay nhiều sản phẩm nghề thủ công truyền thống độc đáo, tinh xảo, đạt
trình độ cao về nghệ thuật còn được lưu giữ và trưng bày ở nhiều bảo tàng
trong và ngoài nước.
1.2. Quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
1.2.1. Quan điểm bảo tồn
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa luôn gắn kết chặt chẽ biện chứng.
Đó là hai lĩnh vực thống nhất, tương hỗ, chi phối ảnh hưởng qua lại trong
hoạt động giữ gìn tài sản văn hóa. Bảo tồn di sản văn hóa thành công thì
mới phát huy được các giá trị văn hóa. Phát huy cũng là một cách bảo tồn
di sản văn hóa tốt nhất (lưu giữ giá trị di sản trong ý thức cộng đồng xã
hội). Đối tượng bảo tồn (tức là các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật
thể) cần thỏa mãn hai điều kiện:

29

Một là, nó phải được coi là tinh hoa, là một giá trị đích thực được thừa
nhận minh bạch, không có gì phải hồ nghi hay bàn cãi.
Hai là, nó phải hàm chứa khả năng, chí ít là tiềm năng, đứng vững lâu
dài với thời gian, là cái giá trị của nhiều thời (tức là có giá trị lâu dài) trước
những biến đổi tất yếu về đời sống vật chất và tinh thần của con người,
nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa đang
diễn ra cực kỳ sôi động.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, hiện nay có ba quan niệm về bảo
tồn [29, tr.103-104].
1.2.1.1 Bảo tồn nguyên vẹn (bảo tồn trong dạng tĩnh)
Những người theo quan điểm này chủ trương những sản phẩm vật
chất, tinh thần của quá khứ phải giữ gìn nguyên vẹn, nguyên gốc, đúng với
hiện trạng vốn có của nó, không được làm biến dạng, sai lệch, thêm bớt, cải
biên. Họ cho rằng tùy thuộc vào điều kiện sinh hoạt xã hội ở một thời điểm
nào đó của lịch sử trong một không gian sinh tồn nhất định mà con người
sáng tạo ra sản phẩm vật chất, tinh thần cụ thể, ở đó thể hiện kết tinh trí tuệ,
cảm xúc, tư tưởng, tài năng, kỹ thuật của một nhóm người, của cộng đồng
mang dấu ấn lịch sử ở thời điểm đó. Những thế hệ sau này khi tiếp thu di
sản trong điều kiện xã hội đã thay đổi có thể xuất phát từ chủ quan, tiếp cận
một cách phiến diện nên chưa hiểu đúng giá trị đích thực về lịch sử, văn
hóa, khoa học của sản phẩm đó, nên hãy bảo tồn nguyên vẹn để các thế hệ
sau này truy tìm, giải mã đúng thực chất giá trị của sản phẩm đó. Bảo tồn
nguyên vẹn coi trọng tính chân thực của di sản, phản đối việc cải biên, pha
tập. Qua thực tiễn, hoạt động bảo tồn nguyên vẹn rất phù hợp cho hoạt
động bảo tồn ở trong nhà và ngoài trời đối với các bảo tàng, các di tích lịch
sử văn hóa, danh lam thắng cảnh do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, quan
điểm này chưa thực sự thích hợp và thuyết phục đối với nhiều di sản văn
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hóa phi vật thể do nhân dân tổ chức như: lễ hội truyền thống, các sinh hoạt
ca hát dân gian…
Đối với các di sản văn hóa vật thể, việc thực hiện quan điểm này cũng
gặp không ít khó khăn do di sản luôn chịu tác động trực tiếp của môi
trường thời tiết theo thời gian làm cho di sản bị xuống cấp, tiêu mòn, hủy
hoại các yếu tố gốc.
Bảo tồn nguyên vẹn văn hóa vật thể ở dạng tĩnh vận dụng thành quả
khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại đảm bảo giữ nguyên trạng hiện
vật như vốn có về kích thước, vị trí, chất liệu, đường nét, màu sắc, kiểu
dáng. Khi cần phục nguyên, cần sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật
như: đồ họa kỹ thuật vi tính công nghệ 3D (theo không gian ba chiều), chụp
ảnh, băng hình video, xác định trọng lượng, thành phần chất liệu của di sản
văn hóa vật thể. Sau khi bảo tồn nguyên vẹn, phải so sánh đối chiếu số liệu
với nguyên mẫu đã được lưu giữ chi tiết để không làm biến dạng.
Bảo tồn văn hóa phi vật thể ở dạng tĩnh là điều tra sưu tầm, thu thập
các dạng thức văn hóa phi vật thể như nó hiện có theo quy trình khoa học
nghiêm túc chặt chẽ, giữ chúng trong sách vở, các ghi chép, mô tả bằng
băng hình (video), băng tiếng (audio), ảnh... Tất cả các hiện tượng văn hóa
phi vật thể này có thể lưu giữ trong các kho lưu trữ, các viện bảo tàng.
1.2.1.2. Bảo tồn trên cơ sở kế thừa (bảo tồn trong dạng động)
Những người theo quan điểm này, chủ trương phải xem xét đến các
chức năng của di sản văn hóa. Bất kỳ một sản phẩm văn hóa vật chất, tinh
thần nào của di sản văn hóa khi được bảo tồn và phát huy phải thực hiện
nhiệm vụ của thời điểm lịch sử đó, nghĩa là sử dụng di sản văn hóa phải
đáp ứng nhu cầu và phù hợp với xã hội đương đại, vì vậy không nhất thiết
bảo bảo tồn nguyên trạng. Có cái nguyên trạng, nguyên gốc phù hợp với xã
hội đương đại thì bảo tồn nguyên vẹn. Có cái nguyên trạng, nguyên gốc
không còn phù hợp thì loại bỏ, chỉ lựa chọn những di sản có giá trị tiêu
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biểu nhất để bảo tồn và phát huy. Bảo tồn phải có lựa chọn, khi điền dã,
điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng, xác định rõ giá trị di sản thì có những di sản
đã mất đi, hoặc phai mờ trong trí nhớ (sản phẩm phi vật thể) thì phải phục
hồi để giữ gìn di sản ấy càng gần nguyên gốc càng quý.
Quan điểm này phù hợp với di sản văn hóa phi vật thể và các di sản
văn hóa vật thể được khai thác phục vụ nhu cầu của công chúng trong xã
hội đương đại. Có điều, một khó khăn lớn nhất đặt ra trong vận dụng quan
điểm này là xác định, đánh giá giá trị của di sản thông qua các sản phẩm
vật chất, tinh thần cụ thể trong cấu thành của di sản. Do nhận thức chưa đầy
đủ giá trị của sản phẩm, có thể dẫn đến nhiều sản phẩm thực sự có giá trị
không được kế thừa mà bị tiêu hủy do nhận thức và ý chí chủ quan của con
người.
Như vậy, bảo tồn động, tức là bảo tồn các hiện tượng văn hóa trên cơ
sở kế thừa. Các di sản văn hóa vật thể sẽ được bảo tồn trên tinh thần giữ gìn
những nét cơ bản của di sản, cố gắng phục chế lại nguyên trạng bằng nhiều
kỹ thuật công nghệ hiện đại.
1.2.1.3. Bảo tồn có phát triển
Những người theo quan điểm này chủ trương việc kế thừa những di
sản văn hóa có giá trị tiêu biểu là cần thiết nhưng không phải chỉ có giữ gìn
nguyên vẹn cái được kế thừa mà xem xét cải biên, nâng cao nó cho phù
hợp đem lại cảm xúc thẩm mỹ mới, tạo sức hấp dẫn đáp ứng nhu cầu, thị
hiếu của công chúng hiện tại và đưa thêm những giá trị lịch sử, văn hóa vào
di sản. Thực tiễn bảo tồn cho thấy, thường các di sản văn hóa phi vật thể
theo xu hướng bảo tồn có phát triển.
Quan điểm này cũng có những hạn chế lớn, việc cải biên, cấy ghép
thêm các yếu tố mới vào di sản có thể làm biến dạng, phá vỡ khuôn mẫu
truyền thống, làm mờ đi giá trị thực sự của di sản và chịu áp lực của dư
luận xã hội trong việc cách tân, đổi mới di sản.
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1.2.2. Quan điểm phát huy
Đối với di sản văn hóa phát huy nghĩa là tiến hành các biện pháp,
cách thức thích hợp để làm làm tỏa sáng tối ưu những giá trị hàm chứa
trong di sản đem lại những lợi ích thiết thực cho từng đối tượng cụ thể.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, hiện nay trong thực tiễn khai thác giá trị
của di sản văn hóa đang tồn tại ba quan điểm. [29, tr.105]
Quan điểm chưa khai thác: Khi di sản văn hóa được phát hiện, sau khi
phân tích, đánh giá giá trị của di sản, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể nhất
định, cân nhắc lợi hại, các nhà quản lý đưa ra quyết định khai thác di sản.
Quan điểm khai thác hạn chế: Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể nhất
định, cân nhắc lợi hại, các nhà quản lý đưa ra quyết định giới hạn những
lĩnh vực và nội dung khai thác đối với một di sản hay toàn bộ hệ thống di
sản.
Quan điểm khai thác toàn diện, triệt để: Khai thác tối đa những giá trị
nhiều mặt của một di sản hay toàn bộ hệ thống di sản đáp ứng nhu cầu của
các đối tượng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Điều qua trọng trong việc phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nói chug
và phát huy giá trị văn hóa làng nghề nói riêng là làm thế nào để khơi dậy
được ý thức, niềm tự hào của cộng đồng về giá trị văn hóa phi vật thể đặc
trưng của mình, để giá trị văn hóa ấy sống trong cộng đồng một cách tự
nhiên, tất yếu. Trong công tác phát huy, vấn đề đặt ra hàng đầu đó là công
tác tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ có hiểu biết,
nhận thức đúng đắn về giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề. Đây
chính là cầu nối để đưa các giá trị văn hóa làng nghề đến với cộng đồng,
cộng đồng cũng chính là môi trường sản sinh ra văn hóa làng nghề, bảo tồn
và phát huy giá trị làng nghề trong đời sống.
1.3. Khái quát làng nghề thêu ren Văn Lâm
1.3.1. Vị trí địa lý, kinh tế văn hóa - xã hội
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1.3.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải
- Vị trí địa lý:
Xã Ninh Hải là một xã miền núi thuộc phía nam huyện Hoa Lư, tỉnh
Ninh Bình, cách trung tâm huyện 15km, có chiều dài 5km với diện tích tự
nhiên 2.190,96 ha. Xã Ninh Hải tiếp giáp với 3 huyện, thành phố: Nho
Quan, Gia Viễn, thành phố Tam Điệp, có 3 hợp tác xã, 2.015 hộ, với 6.263
nhân khẩu. Xã Ninh Hải có 5 thôn (Văn Lâm, Đam Khê Ngoài, Đam Khê
Trong, Côi Khê, Hải Nham).
Từ thành phố Ninh Bình, xuôi theo Quốc lộ 1A về phía nam chừng
4km, rồi rẽ phải theo cong đường hai chiều chừng 2km là đến thôn Văn
Lâm. Thôn Văn Lâm nằm ở phía đông của xã Ninh Hải, phía đông tiếp
giáp với xã Ninh Thắng, phía tây tiếp giáp với thôn Đam Khê Trong, phía
Nam tiếp giáp với xã Ninh Vân, phía bắc tiếp giáp với xã Ninh Xuân.
Văn Lâm có vị trí địa lý khá thuận lợi cả về đường bộ và đường
thủy. Từ cầu Vòm ngoài con đường cái quan to rộng chúng ta có thể xuôi
theo dòng Vân về ngã ba Cầu Yên rồi theo sông Thiện Dưỡng sẽ đến địa
phận thôn Văn Lâm khi chạm vào con sông Ngô Đồng.
- Đặc điểm tự nhiên: Văn Lâm thuộc xã Ninh Hải là xã miền núi, vì
vậy diện tích chủ yếu của làng là núi đá vôi. Những dãy núi đá vôi trùng
điệp, hùng vĩ ôm ấp, bao bọc lấy toàn bộ khu vực phía bắc và tây bắc của
thôn, tạo nên khu du lịch nổi tiếng Tam Cốc được ví như Nam Thiên nhị đệ
động của cả nước.
Hiện nay đất canh tác nông nghiệp khoảng 303,5 ha. Tuy nhiên, chất
lượng đất ở đây thuộc loại xấu (đất ốc - loại đất không thuận lợi cho việc
trồng cấy lúa hay hoa màu). Trong khoảng 300 ha đất nông nghiệp thì có
đến ½ ruộng đất chỉ trồng được một vụ lúa vì diện tích đất này nằm xen kẽ
với núi đá vôi, mùa mưa nước lớn không trồng cấy được.
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Thôn Văn Lâm vừa có núi cao trùng điệp vừa có sông ngòi uốn lượn.
Con sông Ngô Đồng len lỏi giữa những dãy núi cao, đây là con đường giao
thông đi lại chủ yếu của người dân nơi đây trước khi có con đường bộ như
hiện nay. Đó vừa là nơi đi lại vừa là con đường giao thương, vận chuyển
hàng hóa thuận lợi.
Như vậy với vị trí địa lý khá thuận lợi cả về đường bộ cũng như
đường thủy, Văn Lâm có được điều kiện thuận lợi để phát triển nghề thêu
ren cũng như trao đổi, giao lưu với các địa phương. Đất đai tuy không
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng lúa, nhưng những bãi bồi
ven sông Ngô Đồng chính là nơi nhân dân trồng dâu nuôi tằm dệt vải, lấy
nguyên liệu sản xuất mặt hàng thêu ren. Trên rừng núi có nhiều loại củ,
quả, lá rừng có thể tạo nên các màu nhuộm tự nhiên. Đây chính là điều kiện
tiên quyết đối với sự ra đời của một làng nghề truyền thống mà thôn Văn
Lâm cũng không phải là một ngoại lệ.
1.3.1.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội
- Đặc điểm kinh tế: Người dân thôn Văn Lâm đồng thời tiến hành
cùng một lúc các hoạt động kinh tế chủ yếu: sản xuất nông nghiệp, sản xuất
thêu ren, chèo thuyền phục vụ du khách tại khu du lịch Tam Cốc. Nhưng
nổi bật trong cơ cấu kinh tế ở đây là hoạt động sản xuất thêu ren, đã thu hút
được đông đảo lực lượng lao động làm nghề, tạo nguồn thu nhập và đóng
góp vào tăng trưởng GDP của địa phương. Trong những năm gần đây thì
hoạt động du lịch gắn với làng nghề thêu ren nổi lên trong cơ cấu kinh tế.
Theo báo cáo của UBND xã Ninh Hải, năm 2017 xã Ninh Hải đón 494.230
l-ît kh¸ch ®Õn tham quan, tăng 29.075 lượt khách (6,2%) so víi năm 2016.
- Đặc điểm văn hóa, xã hội: Thôn Văn Lâm là vùng đất cổ với bề dày
truyền thống văn hóa (gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể). Xưa kia làng
có hai ngôi đình, ba điếm canh, ba ngôi đền (kể cả đền Thái Vi), một chùa,
một phủ.
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Hai ngôi đình làng là: Đình Chung là đình của Giáp Chung và Giáp
Thượng (hiện nay đình Chung không còn nữa); Đình Các là đình của Giáp
Các và Giáp Cật tọa lạc trên bến đò Tam Cốc, ngay lối rẽ vào đền Thái Vi.
Ba ngôi đền là: Đền Thái Vi thờ Trần Thánh Tông và các chư vị;
Đền Ngoài thờ bản cảnh Thành hoàng làng (ngày nay ngôi đền này không
còn nữa); đền thờ Trong thờ Thượng Đẳng Cao Sơn (tương truyền vị thần
này có công trị các loài hổ báo quanh vùng), hiện nay dân thôn Văn Lâm và
quanh vùng vẫn cúng tế ở đây. Ngoài ra còn có Chùa Sở thờ Thiếu Lâm
Tự, và một ngôi phủ thờ Bà Chúa Liễu Hạnh.
Trên khắp địa bàn xung quanh thôn Văn Lâm có những khu danh
lam thắng cảnh nổi tiếng như: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, đền Thái
Vi (di tích danh thắng này đã được nhà nước cấp bằng công nhận di tích
danh thắng cấp quốc gia), vườn chim Thung Nham, khu du lịch Thạch Bích
- Thung Nắng…
Du khách trong nước và du khách nước ngoài rất dễ hình dung thôn
Văn Lâm ngay cạnh bến đò Tam Cốc, kề sát khu du lịch Tam Cốc - Bích
Động. Bến thuyền này còn được gọi là bến thuyền Văn Lâm - nơi thuyền
đò ngày ngày nhộn nhịp ngược xuôi trên dòng sông Ngô Đồng giữa các núi
non trùng điệp để ra vào Tam Cốc.
Gần kề với khu vực Tam Cốc là du di tích danh thắng Bích Động nổi
tiếng xưa nay, gồm cả hệ thống chùa và động. Bích Động có nghĩa là động
xanh (xanh ngọc bích). Động này từ xa xưa đã có tiếng là động đẹp, từ thời
nhà Nguyễn được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhị động” (động đẹp thứ
nhì dưới trời nước Nam). Động ở trên lưng chừng dãy núi, khá dài rộng và
đẹp đến mê hồn với những bậc vương giả, tao nhân mặc khách xưa nay.
Chùa Bích Động thờ phật và các vị thần hoàng bản địa, gồm cả một hệ
thống ba chùa: Chùa Hạ (ở chân núi), Chùa Trung (ở lưng chừng núi);
Chùa Thượng (ở bên trên chùa Trung).
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Hiện ở trung tâm khu di tích danh thắng Thái Vi tọa lạc đền Thái Vi.
Tương truyền ngôi đền này được xây cuối đời Trần, đầu thời Lê ngay trên
nền Am Thái Vi xưa. Đền Thái Vi thờ các vua (Thái Thượng Hoàng) nhà
Trần cùng các vương tôn, công tử. Phía trước sân đền có gác chuông bằng
gỗ, lợp ngói tám mái cổ kính.
Làng Văn Lâm có bề dày lịch sử qua hàng mấy thế kỷ, lại là vùng
đất có Hành cung Vũ Lâm thời Trần với những tác động ảnh hưởng nhiều
mặt đời sống, người dân văn lâm có truyền thống hiếu học, tu thân lập
nghiệp. Qua các kỳ khoa cử thời phong kiến Văn Lâm có người đỗ Bảng
nhãn, Tú tài và đặc biệt có khá nhiều cụ đồ nho như: Cụ Đồ Bang, cụ Đồ
Riệu, Đồ Lung, Đồ Giang, Đồ Phấc…
Vào dịp hội làng (những năm 1960 trở về trước) dân làng Văn Lâm
xưa vẫn tổ chức lễ hội mừng công thêu ren, trong lễ hội có diễn các trò dân
gian như: đua thuyền, bơi lội, đánh đu, vật, đấu gậy, hát đúm giao duyên,
hát vặn, thi đèn kéo quân, bịt mắt bắt dê, đập nồi, đút bánh trưng, tổ điếm,
đấu cờ người, múa sênh tiền, kéo chữ… rất phong phú.
1.3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của làng nghề
Văn Lâm là một vùng đất có lịch sử lâu đời. Văn Lâm có tên cổ là Ô
Lâm, tức là “rừng quạ”, đồng thời cái tên này cũng nói lên sự hoang vu,
thưa thớt của vùng sơn thủy này khi xưa. Truyền thuyết dân gian và dã sử
cho biết nghề thêu ren ở thôn Văn Lâm có từ thời Trần (thế kỷ XIII), gắn
liền với sự xuất hiện và lưu tồn của Hành cung Vũ Lâm và do chính công
chúa nhà Trần, những vương tôn công tử hoặc vị quan nào đó của nhà Trần
phát kiến, rồi mở mang và truyền bá cho người đương thời và lớp người
hậu thế trong vùng.
Tương truyền, từ năm 1285, khi Vua Trần Thái Tông tròn 40 tuổi đã
nhường ngôi cho con lên làm Thái Thượng Hoàng và về vùng núi Vũ Lâm
để tu hành. Khi quân Mông - Nguyên chuẩn bị tấn công Đại Việt lần thứ
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hai thì các Vua nhà Trần đã quyết định chọn Cố đô Hoa Lư làm căn cứ địa
để rút quân và là nơi chỉ đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Cũng
chính trong thời gian này, bà Trần Thị Dung, vợ của Thái sư Trần Thủ Độ
đã cùng với các cung nữ truyền dạy nghề thêu cung đình cho người dân
Văn Lâm, nghề thêu bắt đầu từ đó.
Nghề thêu ở Văn Lâm được duy trì trong một chu trình khép kín. Thế
hệ trước truyền cho thế hệ sau trong gia đình, gia tộc, làng xóm. Các
nguyên liệu như: vải vóc, màu nhuộm, chỉ, khung thêu… đều được người
dân Văn Lâm tự sản xuất. Ban đầu các sản phẩm nghề thêu chủ yếu phục
là: mũ, áo, lọng, hài… dùng trong triều đình và quan lại đồng thời cung cấp
các sản phẩm phục vụ cho hoạt động thờ cúng, tín ngưỡng trong nhân dân.
Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, họ đã đưa vào Việt Nam nghề
ren, rua. Hai anh em cụ Đinh Văn Xoang và Đinh Văn Hênh là những
người có công đưa nghề ren, rua về cho Văn Lâm từ những năm cuối thế kỉ
XIX đầu thế kỉ XX.
Nhờ có thêm kỹ thuật ren, rua mà sản phẩm của Văn Lâm phù hợp
với nhu cầu của người Pháp ở Việt Nam. Những năm 1937 - 1940 được coi
là thời kỳ phát triển thịnh vượng của làng nghề. Các sản phẩm liên tục
được đưa đi dự các cuộc đấu xảo trong và ngoài nước và đạt nhiều giải cao.
Văn Lâm trở thành “Vương quốc của thêu ren” của cả miền Bắc.
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945-1986, nghề thêu ren gặp phải
rất nhiều khó khăn khi mà thị trường trong nước hầu như không có. Sau
năm 1954, thợ thêu ren ở Văn Lâm sản xuất theo hình thức tập trung trong
các Hợp tác xã, hưởng chế độ công điền và làm theo các mẫu do Ban Quản
trị Hợp tác xã giao cho. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu trong giai
đoạn này là Nga và các nước Đông Âu.
Từ năm 1986 đến nay, khi nền kinh tế nước ta chuyển dịch theo cơ
chế thị trường đã có tác động mạnh mẽ đến các làng nghề truyền thống,
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trong đó có làng nghề thêu ren Văn Lâm. Làng nghề được khôi phục và
phát triển mạnh mẽ, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng.
Sản phẩm thêu ren của Văn Lâm đã có mặt ở hầu hết các nước có nền kinh
tế phát triển trên thế giới như: Anh, Pháp, Thuỵ Sỹ, Italia, Mĩ, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Úc, Đan Mạch…
Tháng 5/2006, Văn Lâm được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận là
làng nghề, năm 2015 được công nhận là làng nghề truyền thống, năm 2007,
Văn Lâm được Hiệp hội làng nghề Việt Nam vinh danh là một trong 12
làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của cả nước. Những danh hiệu
này đã góp phần khích lệ, động viên những người thợ Văn Lâm ngày càng
duy trì và phát triển hơn nữa nghề truyền thống của cha ông, góp phần đáng
kể vào sự phát triển kinh tế, văn hoá của tỉnh nhà.
Theo số liệu khảo sát tháng 5/2017 của Sở Công thương tỉnh Ninh
Bình, hiện nay Văn Lâm có 1.013 hộ và 2.500 lao động, Văn Lâm có tới
200 số hộ và 200 lao động làm nghề thêu. Số lượng hộ thêu và thợ thêu đều
giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, người dân nơi đây ngoài làm nghề
thêu còn sản xuất nông nghiệp và làm dịch vụ phục vụ khách du lịch. Hoạt
động sản xuất thêu ren ở Văn Lâm được tổ chức dưới nhiều hình thức như:
hộ gia đình, công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ…
Như vậy, Văn Lâm là một làng Việt cổ thuộc ngoại vi kinh thành Hoa
Lư (Thế kỷ X) - vùng đất có nhiều di tích danh thắng nổi tiếng của tỉnh
Ninh Bình và trong cả nước. Đặc biệt, làng Văn Lâm xưa có Hành cung Vũ
Lâm, một căn cứ, là nơi hội tụ và lan tỏa những yếu tố khá đặc sắc của đời
sống văn hóa - sinh hoạt. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp và gián
tiếp hình thành và lưu tồn nghề thủ công truyền thống đặc sắc - Làng nghề
thêu ren Văn Lâm.
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Tiểu kết
Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay thì các chính sách hỗ
trợ đầu tư cho việc phát triển các làng nghề là bước đi đúng đắn của Đảng
và Nhà nước ta. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề được xem
là điểm mấu chốt để giữ các làng nghề tồn tại theo hướng phát triển bền
vững. Quá trình hình thành và phát triển của làng nghề phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, điều kiện nhất định như thị trường, nguồn nhân lực, điều kiện về vị
trí địa lý… Tuy nhiên, dù có phát triển cho hướng nào đi chăng nữa thì các
nhân tố quan trọng, quyết định vẫn là nhân tố con người, cụ thể đó là
những nghệ nhân làm nghề - họ giữ trong mình những bí quyết nghề
nghiệp, những kỹ xảo và sự sáng tạo, đam mê và sống hết mình với nghề.
Có thể xem làng nghề như cầu nối giữa truyền thống với hiện đại, giữa nền
nông nghiệp lạc hậu với việc sử dụng khoa học kỹ thuật của nền công
nghiệp tiên tiến, là cầu nối giữa nông thôn với thành thị và nó được xem
như nấc thang quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa
đất nước.
Việc bảo tồn, phát huy, phát triển làng nghề không chỉ góp phần cải
thiện đời sống của nhân dân, làm đa dạng hơn các thành phần kinh tế, giải
quyết công ăn việc làm cho người lao động ở nông thôn, hạn chế việc di
dân từ các vùng nông thôn ra thành thị, mà quan trọng hơn là phát triển các
giá trị văn hóa truyền thống lâu dời của dân tộc thông qua những sản phẩm
văn hóa độc đáo. Phát triển làng nghề theo hướng bền vững là mục tiêu
trước mắt cũng như lâu dài để làng nghề có thể tồn tại và đi lên trong nền
kinh tế hội nhập toàn cầu như hiện nay.
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Chương 2
THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ
LÀNG NGHỀ THÊU REN VĂN LÂM
2.1. Các giá trị văn hoá của làng nghề thêu ren Văn Lâm
2.1.1. Cố kết cộng đồng
Giá trị cố kết cộng đồng biểu hiện ở tính gắn kết, phối hợp, tương
trợ, truyền lòng yêu nghề cho các thế hệ. Đây là những yếu tố cần thiết cho
việc giữ nghề, phát triển nghề và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của làng
nghề. Khi làm nghề các thành viên trong gia đình thường quây quần làm
với nhau trong phạm vi gia đình, hay trong phạm vi trong làng có thể tập
trung nhau ra sân làng, sân đình, hợp tác xã, bến thuyền, làm với nhau để
hỗ trợ làm những bức thêu lớn thì mỗi người làm một bộ phận, hay để
truyền nghề cho nhau. Hay khi mang sản phẩm ra chợ để trao đổi hàng hóa,
tiêu thụ sản phẩm làng nghề cũng thể hiện tính cố kết cộng đồng.
Đối với làng nghề thêu ren Văn Lâm có nhiều công trình kiến trúc
tôn giáo và kiến trúc sinh hoạt cộng đồng như: Chùa làng (chùa Sở), Đình
Các, Đền Thái Vi, Đền Nội Lâm, Văn Lâm có một phủ nằm trong khuôn
viên chùa Sở, có hai ngôi miếu thờ tổ nghề là miếu thờ bà Linh Từ Quốc
Mẫu Trần Thị Dung nằm ở động Thiên Hương, phía Đông đền Thái Vi và
đền thờ tổ nghề Lê Công Hành và hai cụ Đinh Văn Hênh, Đinh Văn Xoang
nằm ở phía Tây Đình Các. Dọc đường đi bộ từ đình Các vào đền Thái Vi
còn có hệ thống miếu thờ sơn thần gồm có 07 miếu. Các miếu này vốn là
các trạm gác trước đây. Kiến trúc sinh hoạt cộng đồng bao gồm các công
trình như: Đình làng, chợ, bến thuyền, giếng làng… Chợ Văn Lâm. Hàng
năm ở làng Văn Lâm có hai lễ hội lớn đó là lễ giỗ tổ nghề thêu (tổ chức vào
ngày 20 tháng 1 âm lịch hàng năm) và lễ hội đền Thái Vi (tổ chức từ ngày
14 đến ngày 17/3 âm lịch hàng năm).
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Chính tại những nơi như đình, chùa, chợ, bến thuyền, lễ hội… là nơi
thể hiện tính cố kết cộng đồng, thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết mạnh mẽ
hơn bao giờ hết.
Mặt khác, đội ngũ thợ làm nghề không chỉ sản xuất tại chỗ mà có một
bộ phận đi học nghề, buôn bán tại các địa phương khác. Tuy nhiên, dù có
học nghề hay buôn bán ở các địa phương khác thì những người dân Văn
Lâm vẫn có sự liên hệ nhất định trao đổi về nghề, sản phẩm, thông tin về
thị trường với nhau… Chính sự liên kết ấy cho chúng ta thấy tính cố kết
cộng đồng mạnh mẽ tại các làng nghề.
Tính cộng đồng, giá trị cố kết cộng đồng bên cạnh sự gắn chặt với
nhau trong mối quan hệ làng xã, phường hội, huyết thống, về văn hóa, về
kinh tế… còn được thể hiện thông qua những giá trị văn hóa phi vật thể
như: các lễ hội liên quan đến việc thờ phụng tổ nghề, thành hoàng làng.
Thông qua các lễ hội là sợi dây kết nối những người con Văn Lâm xa quê,
những người dân ở vùng lân cận. Giá trị cố kết cộng đồng trở thành sức
mạnh tập thể to lớn của mỗi làng nghề.
Sự gắn kết trong mối quan hệ cộng đồng làng xã góp phần thúc đẩy,
củng cố các thành viên trong làng có niềm tin yêu nghề, tin vào tương lai
nghề và để các thành viên đoàn kết thống nhất trong việc xử lý những vấn
đề khó khăn, thách thức xảy ra trong quá trình làm nghề, giải quyết các vấn
đề tập thể có ảnh hưởng tới lợi ích cộng đồn một cách thuận lợi hơn.
2.1.2. Bí quyết nghề thêu ren Văn Lâm truyền thống
2.1.2.1. Quy trình chế tác sản phẩm thêu ren
Thêu ren Văn lâm có quy trình chế tác hết sức bài bản, theo lối
truyền thống, mang bản sắc riêng của làng nghề. Các bí quyết, kỹ thuật
thêu của làng nghề được nghệ nhân Chu Văn Lượng là nghệ nhân tiêu biểu
của làng nghề thêu ren Văn Lâm (được UBND tỉnh công nhận là nghệ nhân
thủ công mỹ nghệ Ninh Bình và Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng
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nghệ nhân làng nghề Việt Nam) ghi tay lại về bí quyết, kỹ thuật thêu ren
Văn Lâm trong cuốn “Hướng dẫn kỹ thuật thêu ren Văn Lâm” như sau:
Dụng cụ thêu gồm:
Khung thêu hình chữ nhật, khung thêu hình tròn, các dụng cụ thiết
yếu khác: Nhành (bằng thép hay bằng tre), thép (bằng tre, gỗ,…), dao nhọn
để dúi, trích sợi vải, kéo, kim các loại, giấy để vẽ mã sản phẩm, bút chì,
mực lơ…Nguyên liệu thêu ren gồm: Vải vóc các loại, chỉ thêu các loại,
màu nhuộm các loại.
Tạo mẫu và in mẫu sản phẩm thêu.
Vẽ hình và hoa văn: Có vô số các họa tiết, hoa văn trên mỗi sản phẩm
thêu nói chung nhưng nhìn chung có hai loại mà nghệ nhân tạo tác là: sáng
tác và mô phỏng. Sáng tác là do nghệ nhân tự tạo ra. Mô phỏng (và dập
khuôn) là do nghệ nhân, thợ thêu phỏng lại hoặc trổ để in lại theo mẫu có
sẵn, trình tự như sau:
Để tạo nên mẫu hình họa trên sản phẩm thêu trước tiên là phải thể
hiện hình họa trên giấy (phổ biến là giấy bóng can, thứ là giấy trắng…).
Loại giấy bóng can hay giấy dó bền tiện tiện lợi hơn. Nghệ nhân dùng bút
chì thể hiện hình họa trên giấy.
Trổ và in hoa văn: Đặt giấy đã vẽ hình thêu lên một tấm nilon (mỏng)
rồi dung kim trổ xăm theo đường nét, chi tiết của các hình họa. Khoảng
cách giữa các mũi trổ càng liền nhau càng tốt (khoảng 1-3 li).
Đặt tấm nilon lên tấm vải định thêu, căn ke cho thật vuông vắn, chính
xác rồi dùng một thứ bột màu đã pha với nước (có thể thêm rượu) gọi là bột
lơ vì nó có màu xanh lơ, dịu mắt, dễ nhìn, lại dễ giặt tẩy bằng nước chanh.
Thoa một lớp mực lơ trên mặt tấm nilon, dùng chổi lông mềm (tựa chổi
quét sơn, xi) quét thật đều lên những chỗ cần phải in ấn. Xong nhấc tấm
nilon ra khỏi tấm vải (thường là vải trắng) thì các hoa văn, họa tiết đã được
in trên bề mặt tấm vải rồi. Người thợ sau đó chỉ việc thêu thùa theo các
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đường nét trên tấm vải theo các hình họa, hoa văn đã được in sẵn. Khi thêu
đã xong, tấm vải này (sản phẩm thêu) được mang giặt, là, vết mực lơ sạch
hết. Còn tấm nilon được lau chùi sạch, cất giữ để có thể dùng vào những
lần in thêu sau.
Căng vải trên khung thêu.
Căng vải thêu trên khung chữ nhật: Đặt tấm vải đã in sẵn mẫu thêu
ngay ngắn ở giữa khung. Xem lại khung, thép, nhành, lau chùi sạch sẽ kim
chỉ, dây buộc. Khi tấm vải đã ngay ngắn, song mịn, cầm thép trên tay trái,
giữ chặt. Tay phải cầm kim (vắt từ trái sang phải) khâu 3-4 mũi để ôm giữ
vải vào thép khung rồi quấn chỉ 3 vòng vào thanh thép cho chặt, cố định
lại, khâu tiếp mấy mũi nữa. Nếu mẫu sản phẩm to rộng thì phải có hai
người (mỗi người một phía khung).
Lấy thanh thép ấn chặt vào rãnh trên thanh cái khung thêu, buộc chặt
lại. Phía rãnh khung thêu bên kia đặt thép vào rãnh, song lại hai mép rồi
cuộn và vuốt tấm vải cho phẩng. Lấy đôi nhành xỏ vào hai đầu khung thêu,
căng vải ra rồi dùng đinh (tre, thép) cắm vào lỗ nhành thêu để cố định bức
vải thêu rồi dùng dây buộc vào khung, kết hợp chỉnh sửa độ căng đều của
tấm vải định thêu.
Căng vải thêu trên khung tròn: Tương tự như căng vải thêu trên khung
hình chữ nhật. Khác với khung thêu hình chữ nhật, khung thêu tròn có một
thanh vòng tròn làm bằng thép để ép chặt miếng vải hình tròn quanh mép
khung. Khi đã vuốt song vải trên mặt khung, đặt thanh vòng tròn chụp
quanh mép khung, kết hợp kéo căng, cân đối tấm vải thêu trên mặt khung
tròn rồi vặn ốc đinh ép để cố định vải trên mặt khung thêu. Đối với khung
tròn thường chỉ để thêu các sản phẩm có kích thước nhỏ hoặc để sửa chữa
từng phần của hàng thêu có kích thước lớn.
Tư thế ngồi thêu và động tác thêu.
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Tư thế ngồi thêu: Ngồi ngay ngắn (như ngồi viết). Xưa kia người thêu
ngồi “bệt”, chân duỗi, nay ngồi ghế để thêu. Khoảng cách từ mắt tới chỗ
vải thêu khoảng 25 cm- 30 cm. Khi thêu từ phải sang trái hoặc ngược lại thì
nên dịch chuyển chỗ ngồi theo.
Động tác thêu:
Tay phải (có trường hợp là tay trái) cầm kim đặt trên tấm vải căng
trên khung, cầm kim bằng hai ngón tay trỏ và cái. Ngón tay giữa có đeo
“đê” lót ấn kim xuống. Khi rút kim lên rồi thì ngón tay giữ đưa quay cây
kim ngược xuống, rồi di sợi chỉ thêu cho nuột. Riêng ngón thứ tư chống
xuống mặt vải để lấy cữ cắm mũi kim, nó cũng làm trụ đỡ cho hai ngón
cầm kim để có thể dịch chuyển tinh vi và quay được góc tới 30 độ. Ngón
tay út thì “thoải mái” để luôn “hất chỉ” cho sợi chỉ thêu khỏi bị rối giắt
cũng là để kiểm tra xem sợi chỉ có độ căng đảm bảo hay không.
Tay trái (tay đỡ, có trường hợp là tay phải, do thuận tay nào) đặt ở
dưới tấm vải căng trên khung thêu. Ngón cái và ngón trỏ đón kim để rút và
lại đâm kim lên khá liên tục. Ngọn kim đặt cách ngón trỏ khoảng 3-4 đốt.
Đầu ngón trỏ và còn có nhiệm vụ tìm dò chỗ đâm kim. Ngón giữa cũng đeo
“đê” để ấn cây kim lên, Khi rút kim thêu xuống khỏi mặt bức vải thêu thì
ngón trái giữa gạt quay đầu kim quay ngược lên. Ngón thứ tư và ngón út
căng sợi chỉ thêu cho vừa độ, giữ cho sợi chỉ thêu khi còn dài cho khỏi rối.
Những lối thêu truyền thống tiêu biểu và phổ biến.
Thêu “Nối đuôi”: Thêu “nối đuôi” là thêu nối tiếp từng đoạn dài, mỗi
mũi thêu chừng 5 milimet. Các mũi thêu phải chính xác, xít vào nhau để
hết sức tránh bị lỗi ra nền vải, thêu phải thẳng, phải lượn đúng và khéo để
tránh bị lộ ra đường thêu “gãy khúc”, mũi thêu “cách quãng” hay đường
thêu không thẳng là không hợp quy cách của lối thêu này.
Thêu “Vặn lướt”.
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Thêu “vặn lướt” là thêu theo cách vặn đường chỉ thêu (thường là áp
dụng đối với các hình ảnh như sống lá, dây nho, đường viền vòng nhỏ,
diềm áng mây cách điệu, đường viền lá cứng (trúc)… Các mũi thêu vặn
lướt dài ngắn tùy thuộc sao cho uyển chuyển, phù hợp. Khoảng cách mũi
thêu có thể chỉ có 1 ly (mm) hoặc ngắn hơn. Các mũi thêu phải liền, sít vào
nhau mà không tạo nên đường “răng cưa”. Lối thêu “vặn lướt” truyền
thống thường được áp dụng để thêu các hình cánh hoa, lá tre, trúc và những
họa tiết tinh xảo bắt buộc khác.
Lối thêu “Bạt”.
Thêu “bạt” nghĩa là thêu theo các đường “chéo”, đường “bạt” để tạo
thành các mảng. Các đường thêu có diện tích khá lớn. Hướng đi của các
mũi thêu theo đường “bạt” cùng với hướng chiều dài của đường thêu lớn
nhỏ (mà nó tạo nên) tạo thành góc 45 độ. Lối thêu bạt thường áp dụng để
thêu các “đường viền cong” như các đường viền hình tròn, bầu dục, cánh
hoa…Những cách thêu bạt phổ biến là:
Thêu bạt những đọan thẳng gấp khúc, thêu bạt những đường vòng,
uốn lượn, thêu bạt những bông hoa (như hoa cúc, hoa hồng…)
Lối thêu “Chằng chặn”.
Đây là lối thêu khá đặc biệt, vừa chính xác lại có vẻ khoáng đạt, chân
chất. Về tên gọi của lối thêu “chằng chặn” có thể hiểu nôm na là vừa chằng
vừa chặn. “Chằng” là chằng nối giữa các mũi thêu với nhau trên đường
thêu. “Chặn” là ghim móc sợi chỉ thêu vào tấm vải thêu sao cho hợp cách,
vừa độ. Các mũi “chặn” trên hai đường thêu (được vẽ sẵn) thường so le,
đều đặn, thưa dày tùy thuộc họa tiết. Như vậy, giữa hai mũi “chặn” chính là
một đoạn “chằng”.
Những mũi thêu “chằng chặn” trên sản phẩm thêu tựa như những “vết
gạch” thể hiện một cách tượng trưng, khoáng đạt những cảnh vật như song,
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biển, cánh đồng hoặc những vật nhỏ hơn khi cần. Ví dụ thêu chân của các
con cò, con vạc, con công thì nghệ nhân ở Văn Lâm thường thể hiện qua lối
thêu “chằng chặn”.
Lối thêu “Đột”.
Thêu “đột” là lối thêu mà các mũi thêu “đột biến”, không liền với
nhau như thêu “chằng chặn”. Mỗi mũi thêu đột được thao tác riêng hẳn
nhau, hoàn chỉnh, chặt chẽ, đúng quy tắc nghề nghiệp. Các mũi thêu đột
cũng có độ dài ngắn khác nhau, tùy theo họa tiết cần thêu. Ví dụ như: Đột
tạo nhụy hoa bằng mũi thêu ngắn. Đột để tạo cây lá phía xa thì thêu mũi
dài.
Thêu đột phần nhụy hoa hình tròn: thêu đột theo từng vòng tròn hay
bầu dục, bầu dục lệch… (từ phía trong ra phía ngoài), đột những vòng phía
trong cùng (gần tâm) bằng những mũi thêu ngắn nhất, rồi càng ra các vòng
ngoài thì các mũi đột càng dài. Thường khoảng cách giữa các mũi đột bằng
nửa chiều dài của mỗi mũi đột. Mũi đột ở chỗ ít cong hơn thì dài hơn mũi
đột ở chỗ cong nhiều (hẹp).
Lối thêu “Sa hạt” (thêu tạo hình những “hạt cát”).
Lối thêu sa hạt theo truyền thống làng Văn Lâm thường được áp dụng
để thêu những họa tiết khá tinh xảo, đặc trưng như phần nhụy một số loại
hoa, chi tiết ong, bướm,… Có hai cách thêu sa hạt: Thêu sa hạt đơn và thêu
sa hạt kép.
Lối thêu “Đâm xô”
Thêu “đâm xô” như cách gọi là lối thêu được áp dụng để thêu những
diện tích lớn, ít cần mịn, bóng, nuột hơn thêu bạt và thêu nối đuôi. Thêu
“đâm xô” vốn chỉ là để thêu các sản phẩm màu (quen gọi là “hàng màu”).
Thông thường, độ dài mũi thêu đâm xô koảng 5- 7 mm tùy thuộc họa tiết
thêu.
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Riêng lối thêu đâm xô cũng là cả một nghệ thuật gồm cả kỹ và mỹ
thuật. Nhìn chung các mũi thêu đâm xô để mô tả sắc màu, hình khối (lồi
lõm) của tạo vật trong thiên nhiên.
2.1.2.2. Những giá trị đặc sắc trong phương thức sản xuất truyền thống.
Trước đây, người thợ Văn Lâm sản xuất ra các sản phẩm thêu ren
theo một chu trình khép kín. Tất cả các công đoạn đều được tiến hành tại
địa phương từ trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, xe chỉ sợi, vẽ mẫu thêu, in, cắt
vải thêu, chỉnh sửa, giặt tẩy, đóng gói… Các dụng cụ cũng được sản xuất
ngay tại chỗ do một xưởng rèn phụ trách như: Khung thêu các cỡ, kim
thêu, dao trích, dao kẻ, kim trổ mẫu…Các công đoạn cũng đều được thao
tác thủ công, chưa có sự hỗ trợ của trang thiết bị, máy móc hiện đại. Chưa
có các loại vải thêu, chỉ, kim… ngoại nhập như bây giờ.
Hiện nay, với sự hỗ trợ đắc lực của khoa học kỹ thuật và công nghệ
hiện đại, nhiều công đoạn sản xuất của nghề thêu ren đã được lược bớt như
việc xe chỉ, dệt vải. Các nguyên liệu ngoại nhập với chất lượng cao, mẫu
mã phong phú đã góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng
sản phẩm và đa dạng hoá sản phẩm thêu ren của Văn Lâm.
Công đoạn vẽ mẫu cần sử dụng giấy gió hoặc giấy bóng can, bút chì,
kim trổ. Các mẫu thêu đơn giản có thể sử dụng loại kim trổ đã được cải tiến
thành máy trổ mẫu nhưng đối với những mẫu thêu phức tạp thì phải cần
đến bàn tay tỉ mỉ, công phu của người thợ thêu. Đây là công đoạn đầu tiên
để làm ra sản phẩm, là yếu tố đảm bảo sự thành công cho một tác phẩm
thêu ren nên người thợ phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Các công đoạn cắt vải,
tẩy trắng, giặt là đều đã có máy móc và các loại hóa chất hỗ trợ.
Hiện nay, chỉ có hai khâu được thao tác hoàn toàn bằng tay và cũng là
hai khâu quan trọng nhất, đó là khâu thêu ren và khâu chỉnh sửa. Các loại
máy thêu công nghiệp đã xuất hiện từ khá lâu nhưng những sản phẩm của
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nó không bao giờ có thể sánh ngang với các sản phẩm được làm ra bởi bàn
tay của những người thợ thủ công. Các sản phẩm của Văn Lâm được thêu
tay hoàn toàn nên khâu chỉnh sửa bắt buộc cũng phải được tiến hành thủ
công. Các mặt hàng thêu của Văn Lâm có một đặc trưng riêng, đó là có
thêm kỹ thuật rua, ren. Đó là khi vải hàng đã được căng ngay ngắn, căng và
thẳng trên khung thêu, người thợ sẽ tiến hành “rút hàng”. Tức là các mảnh
vải nền được dùng để thêu sẽ được người thợ dùng kéo hay dao trích làm
thủng hàng bằng cách rút bỏ một số sợi chỉ, tuỳ theo yêu cầu mà có thể rút
sợi ngang hay sợi dọc rồi tiến hành thêu rua.
Khi tiến hành thêu, người thợ Văn Lâm sử dụng các kỹ thuật thêu
truyền thống của dân tộc như: lướt vặn, đâm xô, bó bạt, thêu đột, sa hạt,
thêu kim tuyến,… Người thợ giỏi là người có kỹ năng ngay từ động tác đưa
tay lên xuống, cách se sợi chỉ sao cho săn bóng…
Khi đã thêu xong, tuỳ theo yêu cầu mà các sản phẩm có thể có thêm
một lượt làm thủng hàng trên mặt mẫu thêu để làm sên thường, rua rùa hay
rua mặt sàng… Đó cũng chính là mặt hàng thêu pha rua nổi tiếng chỉ có ở
Văn Lâm.
Để có một sản phẩm thêu ren hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công
đoạn với rất nhiều thao tác kĩ thuật, một sản phẩm thêu ren chứa đựng
trong nó biết bao tâm huyết và công sức của người thợ cho nên mỗi một
sản phẩm thêu ren của Văn Lâm không chỉ mang giá trị kinh tế mà nó còn
là một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hoá truyền
thống của dân tộc thể hiện được tài năng, sự khéo léo, con mắt thẩm mỹ
của người thợ Văn Lâm nói riêng và của nhân dân Việt Nam nói chung.
Mỗi sản phẩm thêu ren của Văn Lâm tự nó đã làm nên sức hút, sự hấp dẫn
đối với những người có ham muốn tìm hiểu về nền văn hoá truyền thống
của dân tộc thông qua những sản phẩm tinh xảo này.
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2.1.3. Nghệ thuật thẩm mỹ
Đặc thù sản phẩm của làng nghề phụ không thuộc vào dây truyền sản
xuất hiện đại, năng suất cao mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, bí quyết tài
hoa người thợ chế tác đồ thủ công. Sản phẩm làng nghề mang tính đơn
chiếc, mang dấu ấn tình cảm và cá nhân người thợ có tính mỹ thuật cao,
mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. các sản phẩm làng nghề truyền thống
vừa có giá trị sử dụng, vừa có giá trị thẩm mỹ cao, vì nhiều loại sản phẩm
vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vừa là vật trang trí trong nhà, đền chùa,
công sở nhà nước... các sản phẩm đều là sự kết giao giữa phương pháp thủ
công tinh xảo với sự sáng tạo nghệ thuật, những nét chấm phá trên các bức
thêu... tất cả đều mang vóc dáng dân tộc, quê hương, chứa đựng ảnh hưởng
về văn hoá tinh thần, quan niệm về nhân văn và tín ngưỡng, tôn giáo của
dân tộc
Sản phẩm thêu ren từ xưa vốn gần gũi với đời sống con người với
những vật dụng quen thuộc như: các sản phẩm phục vụ nghi thức, nghi lễ
trong đời sống văn hóa tâm linh, đặc biệt là trong lễ hội quần, áo, mũ của
đội tế; tàn, lọng, y môn trong các ngôi đình, đền. Ngày nay, sản phẩm thêu
ren tại đây rất phong phú như: ga trải giường, rèm cửa, gối, khăn bàn, khăn
ăn, khăn tay, quần áo thời trang, tranh, ảnh... Bàn tay tài hoa của người thợ
Văn Lâm tạo ra sản phẩm thêu xuất khẩu đến các nước Nhật, Mỹ, Đức,
Pháp... Nhiều gia đình thêu ở Văn Lâm đã sáng tạo ra những loại hình sản
phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng như các loại tranh thêu: tùng,
cúc, trúc, mai, tranh sơn thủy hữu tình, tranh mừng thọ hay các loại tranh
con vật, túi ví đựng đồ phong phú về chủng loại và kích thước… đồng thời
thêu ren lại là sản phẩm vô cùng có giá trị trong việc lựa chọn trở thành đồ
trang trí. Mỗi sản phẩm thêu ren được coi như là một tác phẩm nghệ thuật
mang tính thẩm mỹ cao.
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Bằng những sợi chỉ mảnh mai, cùng những miếng vải đủ mọi sắc
màu, với đôi bàn tay vàng, người thêu ren đã tạo nên những tác phẩm nghệ
thụât khéo léo. Đường nét thêu ren rất tinh xảo, uyển chuyển, mềm mại,
thanh tú, sống động. Kết hợp với sử dụng tri thức khoa học công nghệ
trong quá trình sản xuất để những bí quyết làm nghề tạo nên giá trị nghệ
thuật và thẩm mỹ của thêu ren Văn Lâm. Thêu ren văn Văn có đặc trưng
không là sự kết hợp khéo léo giữa các kỹ thuật thêu, ren, rua để tạo nên các
sản phẩm có tính thẩm mỹ cao như khăn trải bàn, bộ lót ly cốc, quần áo
thời trang, chăn ga, gối….
Điều này một lần nữa khẳng định việc nghiên cứu, tìm tòi hướng đi
đúng cho nghề thêu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề trong thời
kỳ hội nhập quốc tế và phát triển như hiện nay là việc làm thực sự cần thiết.
Giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ qua các sản phẩm thêu ren Văn Lâm
chính đã tạo nên thương hiệu thêu ren Văn Lâm. Vì vậy thêu ren Văm Lâm
không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang giá trị văn hóa, lịch sử trong mỗi
sản phẩm, mỗi giai đoạn.
2.1.4. Nghệ nhân truyền dạy nghề thêu ren
Giá trị, bí quyết, kinh nghiệm của thêu ren nằm trong tay những nghê
nhân. Văn hóa phi vật thể luôn tiềm ẩn trong tâm thức và trí nhớ của những
con người đặc biệt mà chúng ta thường mệnh danh là những nghệ nhân hay
là những báu vật nhân văn sống. Do đó bảo tồn và phát huy các giá trị văn
hóa phi vật thể còn đồng nghĩa với việc bảo vệ những báu vật nhân văn
sống. Đó là việc xã hội thừa nhận các tài năng dân gian, tôn vinh họ trong
cộng đồng, tạo điều kiện tốt nhất để họ sống lâu, khỏe mạnh, phát huy được
khả năng trong quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống
Giá trị của những nghệ nhân được ví như những báu vật nhân văn
của làng nghề nằm ở chính những kinh nghiệm, bí quyết làm nghề, kỹ thuật
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và ý tưởng sáng tạo của người thợ. Giá trị của sản phẩm không nằm ở cái
hiện hữu mà nằm ở ý tưởng, tâm hồn của tác phẩm. Đối với thêu ren cũng
vậy, từ những mảnh vải, sợi chỉ mỏng manh đầy màu sắc vô tri vô giác với
đôi bàn tay khéo léo, bộ óc giàu trí sáng tạo của người thợ đã thả hồn, sáng
tạo ra vô vàn các sản phẩm khác nhau mang hồn thiêng của con người, non
nước một vùng quê đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và thẩm mỹ của con người.
Sản phẩm thêu ren Văn Lâm được tạo ra chủ yếu bằng kỹ thuật thủ
công của mỗi nghệ nhân, bởi vậy trong mỗi sản phẩm nó chứa đựng tâm
hồn, khát vọng tình yêu của người dân làm nghệ nói riêng và của cộng
đồng nói chung. Việc bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể ấy góp phần
để cho các thế hệ những tác phẩm tuyệt vời nhất và làm nên bản sắc riêng
của mỗi làng nghề.
Trong số 87 nghệ nhân thuộc các ngành nghề toàn tỉnh và 14 nghệ
nhân thêu ren được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình công nhận, riêng làng
nghề thêu ren Văn Lâm có 11 nghệ nhân, trong đó có hai nghệ nhân được
được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng
nghề Việt Nam là cụ Chu Văn Lượng, cụ Đinh Văn Huynh. Hiện nay nghệ
nhân Đinh Văn Huynh, đã mất do tuổi cao, nghệ nhân Chu Văn Lượng đã
hơn 90 tuổi, sức khỏe yếu hiện tại không làm được các sản phẩm thêu ren
và truyền nghề. Như vậy, hiện nay 2 nghệ nhân cao tuổi của làng nghề đã
mất do tuổi cao. Năm 2018, làng nghề thêu ren Văn Lâm có 01 nghệ nhân
Vũ Thị Hồng Yến được Sở Công thương đang làm thủ tục đề nghị Hội
đồng chuyên ngành Bộ Công Thương xem xét phong tặng danh hiệu “Nghệ
nhân Ưu tú” lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
Các nghệ nhân là linh hồn, là kho tài sản vô giá của làng nghề. Bản
thân các cụ không chỉ có bàn tay và khối óc tài hoa làm nên những sản
phẩm thêu ren tuyệt vời mà còn là kho tàng kiến thức về lịch sử, văn hóa và
các giá trị tinh thần gắn với làng nghề.
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Tuy nhiên, hiện nay có một thực trạng là đội ngũ thợ thủ công lành
nghề là dân gốc của làng đang có xu hướng giảm đi do nhiều nguyên nhân
như, các nghệ nhân lớn tuổi mất đi, hay các nghệ nhân, thợ thêu chuyển đổi
sang làm công việc khác có thu nhập ổn định hơn, cao hơn.
Có thể nói Văn Lâm là nơi quy tụ khá nhiều nghệ nhân thêu ren có
tay nghề cao, bề dày kinh nghiệm, là những người gìn giữ và truyền nghề
cho thế hệ tiếp theo.
Giá trị của nghệ nhân là sự sáng tạo không ngừng, là tỉnh yêu nghề,
tài năng, tâm hồn gửi gắm trong mỗi tác phẩm nghệ thuật, là bí quyết và kỹ
thuật nghề độc đáo, giá trị cần lưu giữ. Bên cạnh đó giá trị còn nằm ở việc
truyền dạy nghề của các nghệ nhân cho thế hệ mai sau. Việc tôn vinh nghệ
nhân - những báu vật nhân văn sống là việc làm hết sức cần thiết để các giá
trị văn hóa phi vật thể của làng nghề được bảo tồn và phát huy một cách
hiệu quả nhất.
Danh sách các nghệ nhân làng nghề thêu ren Văn Lâm xem bảng 2.1
phần phụ lục.
2.1.5. Kinh tế du lịch
Làng nghề thêu ren Văn Lâm nằm trên một địa bàn có rất nhiều tài
nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn có giá trị như: Hang động Tam Cốc,
chùa Bích Động, làng Việt cổ Cố Viên Lầu, vườn Chim Thung Nham, khu
du lịch Thạch Bích - Thung Nắng… Các tài nguyên du lịch khác nhau quần
tụ thành một khu vực sẽ tạo điều kiện cho việc quy hoạch phát triển du lịch
làng nghề tại Văn Lâm.
Điểm du lịch được khai thác khá sớm ở làng Văn Lâm là hang động
Tam Cốc. Tam Cốc có nghĩa là “ba hang” gồm hang Cả, hang Hai và hang
Ba. Cả ba hang đều được tạo thành bởi dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên
qua núi. Muốn đi thăm Tam Cốc chỉ có một con đường thuỷ duy nhất vào
ra mất khoảng 2 giờ đồng hồ.
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Bích Động nằm cách bến thuyền Tam Cốc khoảng 2 km, có nghĩa là
“động xanh”. Đây là một thắng cảnh được người xưa ví là “Nam thiên đệ
nhị động” (có nghĩa là động đẹp thứ nhì trời Nam, đứng sau động Hương
Tích, Chùa Hương - Nam thiên đệ nhất động). Chùa Bích Động là một ngôi
chùa cổ gắn với núi đá mang đậm phong cách Á Đông. Chùa được dựng từ
nửa sau đời nhà Hậu Lê vào khoảng năm 1705 dưới thời Lê Dụ Tông. Chùa
được xây dựng theo kiểu chữ “Tam” (Hán Tự) gồm ba toà không liền nhau,
tam cấp dọc theo sườn núi, dựa vào thế núi từ thấp lên cao thành ba ngôi
chùa riêng biệt.
Làng Việt Cổ Cố Viên Lầu: Đây là khu nhà cổ gồm nhiều ngôi nhà
được sưu tầm chủ yếu tại Ninh Bình và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Năm
2008, khu nhà cổ Cố Viên Lầu được ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch
tỉnh Ninh Bình bổ sung vào Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Cố Viên
Lầu nằm ngay cạnh bến thuyền Tam Cốc và trên đường đi vào đền Thái Vi.
Những ngôi nhà cổ được sưu tầm ở Cố Viên Lầu chủ yếu có niên đại từ
thời nhà Nguyễn trở lại đây nhưng cũng đã thể hiện được nét văn hoá độc
đáo và đặc trưng trong kiến trúc nhà truyền thống Việt Nam.
Vườn Chim Thung Nham thuộc thôn Đam Khê, cách chùa Bích Động
khoảng 2km đường bộ. Du khách sẽ đi thuyền vượt qua một quãng đường
thuỷ để đến với vườn Chim, nơi có hàng ngàn, hàng vạn con chim ríu rít
bay về đậu trắng xoá trên vườn cây nơi đây. Cũng giống như Tam Cốc,
vườn chim này chính là một địa chỉ du lịch sinh thái thú vị có thể đưa vào
các tour kết hợp giữa du lịch sinh thái với các điểm đến văn hoá như làng
nghề thêu ren Văn Lâm.
Đền thờ tổ nghề Lê Công Hành và hai cụ Đinh Văn Hênh và Đinh
Văn Xoang nằm ở phía Tây Đình Các. Ngôi miếu có quy mô khá khiêm tốn
do người dân nơi đây xây dựng để ghi ơn các vị tổ nghề. Khi đã phát triển
du lịch làng nghề thì miếu thờ tổ nghề là một điểm đến không thể thiếu
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trong hành trình của du khách. Đây sẽ là nơi để du khách tìm hiểu về nguồn
gốc của nghề thêu truyền thống của làng nghề Văn Lâm.
Đình Các được xây dựng dưới thời Hậu Lê để thờ Thành hoàng làng
tức Linh Các Đại Vương. Đây là một vị quan nhà Trần có công cùng với
vua Trần Thái Tông về khai khẩn đất đai, mở làng dựng xóm. Đình được
xây dựng quay mặt về phía Nam, hai bên là hai cây đa cổ thụ tuổi thọ lên
đến hàng trăm năm. Trong đình còn thờ Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông
và Hiển Từ Hoàng Thái Hậu cùng các vị thổ thần của làng. Đình Các được
công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 1994.
Đền Thái Vi hay còn gọi là Điện Thái Vi được nhân dân Văn Lâm
xây dựng để tưởng nhớ các vua nhà Trần. Đền đã được trùng tu nhiều lần,
năm 2006 đền được sửa sang lại toàn bộ do nhân dân Văn Lâm và các nghệ
nhân đá Ninh Vân, các nghệ nhân đúc đồng Nam Định thực hiện. Phía sau
đền là dãy núi Cấm Sơn hùng vĩ. Đền được thiết kế theo kiểu “Nội công
ngoại quốc”.
Ngoài những danh thắng nổi bật trên, khu vực làng Văn Lâm và vùng
phụ cận còn có một số danh thắng có giá trị du lịch khác như: Động Tiên,
chùa Linh Cốc, động Thiên Hương, Thung Nắng (thôn Đam Khê, xã Ninh
Hải), Hang Múa (thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân)… Các di tích và danh thắng
này có vị trí tương đối gần nhau sẽ là một yếu tố thuận lợi cho việc tăng
sức thu hút khách du lịch tới tham quan, tìm hiểu. Trong khi đó, làng nghề
thêu ren Văn Lâm lại nằm ở một vị trí gần như là trung tâm của hệ thống
các danh lam thắng cảnh này. Việc phát triển du lịch làng nghề tại đây sẽ
tạo được sự gắn kết giữa các yếu tố tự nhiên và nhân văn, thuận lợi cho
việc khai thác khách, khai thác triệt để các giá trị du lịch cũng như các yếu
tố về cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng phát triển du lịch của địa
phương.
2.2.5.1. Thị trường và nguồn khách.
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Theo thống kê của UBND xã Ninh Hải, năm 2013 trên địa bàn xã đón
313.714 lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế là 226.355 lượt
người, khách nội địa là 78.162 lượt người.
Năm 2016, trªn ®Þa bµn xã ®ãn 465.155 l-ît kh¸ch ®Õn tham quan,
tăng 126.395 lượt khách so víi năm 2015; Trong ®ã kh¸ch quèc tÕ 320.130
l-ît, kh¸ch trong n-íc 145.025 l-ît.
Năm 2017, xã Ninh Hải đón 494.230 l-ît kh¸ch ®Õn tham quan, tăng
29.075 lượt khách so víi năm 2016.
Số lượng du khách trên địa bàn xã Ninh Hải từ năm 2013- 2017 xem
bảng 1.2 phần phụ lục.
Với số lượng hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, với vị trí làng
nghề nằm trong khu du lịch Tam Cốc - Bích Động thực sự là một thế mạnh
lớn để hoạt động làng nghề thu hút khách từ chính khu du lịch này.
2.2.5.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch của làng nghề thêu
ren Văn Lâm khá đầy đủ. Hiện nay, có 20 cơ sở lưu trú bao gồm các khách
sạn và nhà nghỉ có quy mô vừa và nhỏ. Một số khách sạn có quy mô và
chất lượng phục vụ tương đối tốt như: Khu nghỉ dưỡng & Khách sạn Ninh
Bình Hidden Charm (4 sao), khách sạn Quang Dũng, khách sạn Yến Nhi
(3 sao), khách sạn Chính Duyên,… Với số lượng khách sạn và nhà nghỉ
tương đối nhiều trong một làng nghề như vậy thì việc đáp ứng các nhu cầu
nghỉ ngơi, lưu trú của du khách khi tới làng nghề sẽ rất thuận lợi. Một số
khách sạn lớn mới xây dựng có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và các
trang thiết bị tiện nghi, đội ngũ lao động chuyên nghiệp… rất phù hợp với
việc đáp ứng các nhu cầu của du khách quốc tế vốn đòi hỏi cao về chất
lượng dịch vụ. Đối với những đối tượng khách có khả năng thanh toán thấp
hơn thì các khách sạn nhỏ và các nhà nghỉ bình dân hay dịch vụ lưu trú
homestay là một lựa chọn phù hợp cho việc lưu trú tại đây.
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Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa
bàn làng nghề khá phát triển. Làng nghề có 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống với các sản phẩm chủ yếu là những đặc sản của Ninh Bình như thịt dê
cơm cháy, một số món nem dê, cua cá đồng, gỏi… kết hợp với một số đồ
ăn uống thông dụng, phù hợp với thói quen và khẩu vị ăn uống của du
khách phương Tây như cà phê, bánh ngọt và một số đồ ăn nhanh... Các nhà
hàng có quy mô vừa và nhỏ, một số nhà hàng có thể phục vụ đoàn khách
với số lượng tới 200 - 300 người như nhà hàng Thế Long, Tam Cốc BarRestaurant… nằm ngay tại bến thuyền đi Tam Cốc. Mật độ các nhà hàng
tương đối dày nên việc cạnh tranh khá sôi động, các nhà hàng đều tìm cách
thu hút khách nên chất lượng phục vụ được cải thiện đáng kể.
Hệ thống các cửa hàng bán các sản phẩm thêu ren và đồ lưu niệm cho
du khách khá phát triển. Có khoảng trên 20 cửa hàng nằm dọc hai bên
đường đoạn từ Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đến bến
thuyền Tam Cốc, ngoài ra còn có một số cửa hàng nhỏ và các quầy hàng di
động của nhân dân nằm rải rác trong làng, trong chợ và trên các thuyền nhỏ
của dân làng bán cho du khách. Các mặt hàng chủ yếu được bày bán là các
sản phẩm của làng nghề bao gồm các mặt hàng thêu, ren, thêu pha rua và
một số đồ lưu niệm bằng đá, gỗ, sơn mài… Sản phẩm thêu ren bán cho du
khách làm quà lưu niệm bao gồm: Tranh thêu, vỏ gối, chăn, khăn trải bàn,
khay lót dụng cụ ăn uống, ví, túi… Bên cạnh đó, người ta còn thêu lên các
đồ dùng như áo dài, áo lụa, khăn, mũ vải… để làm hàng lưu niệm.
Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch của làng
nghề Văn Lâm khá phong phú, bao gồm đầy đủ cả cơ sở lưu trú, ăn uống,
vui chơi giải trí, hệ thống cửa hàng.
Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở xã Ninh Hải luôn đạt từ
13-15%, trong đó tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ chiếm 80 -85%,
còn lại là thu nhập từ nông nghiệp. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở địa
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phương từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sang du lịch, dịch vụ đã khiến
nghề thêu truyền thống dần trở nên bị thu hẹp.
Để duy trì và phát triển nghề truyền thống hàng năm đã có chiến
lược lâu dài là khôi phục nghề thêu đi đôi với phát triển du lịch, đây được
coi là hai mũi nhọn của kinh tế địa phương. Văn Lâm là một làng nghề
mang đậm bản sắc địa phương, sản phẩm làm ra có giá trị thẩm mỹ cao,
phù hợp với nhiều nền văn hoá, vì vậy ngoài giá trị văn hoá tinh thần thì
Văn Lâm là làng nghề có tiềm năng kinh tế rất lớn.
2.2. Chủ thể quản lý làng nghề
2.2.1. Các cơ quan quản lý Nhà nước
Điều 54, Luật Di sản Văn hóa năm 2001, có quy định 08 nội dung
quản lý nhà nước về di sản văn hoá bao gồm: Xây dựng và chỉ đạo thực
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo
vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; Ban hành và tổ chức thực hiện các
văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hoá; Tổ chức, chỉ đạo các hoạt
động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về di sản văn hoá; Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn
hoá; Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hoá; Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hoá; Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hoá; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp
luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn
hoá.
Hiện tại, các hoạt động sản xuất của làng nghề chịu trách nhiệm quản
lý chủ yếu của UBND xã Ninh Hải và Sở Công thương tỉnh Ninh Bình.
Tuy nhiên, đây là sự quản lý về mặt tổ chức sản xuất kinh doanh và sản
phẩm của làng nghề tương tự như sự quản lý đối với các hoạt động kinh tế
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thông thường khác. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng quản lý
Nhà nước và theo dõi trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân
tộc trên địa bàn tỉnh, trong đó làng nghề truyền thống là lĩnh vực văn hóa
phi vật thể.
2.2.1.1. Sở Công thương tỉnh Ninh Bình
Sở Công thương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nghề thủ
công truyền thống và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn,
tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm. Sở Công thương tỉnh còn thực hiện
chức năng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện
chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển làng nghề; xét
duyệt phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề
thủ công mỹ nghệ.
Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua Sở
Công thương đã tích cực chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng các Đề án,
quy hoạch, kế hoạch… để bảo tồn, phát triển làng nghề như: Quyết định số
874/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê
duyệt đề cương, dự toán lập quy hoạch phát triển nghề, làng nghề kết hợp
với phục vụ du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm
2030; Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề gắn
với du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quyết định số 01/2013/QĐ- UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Ninh
Bình về việc ban hành định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu
nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình; Quyết định sửa đổi bổ sung
một số điều quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ
nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình, ban hành kèm theo Quyết định số
01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình.’’…Thực
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hiện đề án “Kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các làng
nghề đã được UBND tỉnh công nhận” để có cơ sở đánh giá đúng thực trạng
hoạt động của các làng nghề đã được công nhận và tham mưu trong việc xây
dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nghề,
làng nghề của tỉnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá làng nghề.
Năm 2017, lần đầu tiên Sở Công thương Ninh Bình tổ chức “Cuộc
thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình” nhằm khuyến khích
sự sáng tạo của các nghệ nhân. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tổ chức,
cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia, hưởng ứng với 62 mẫu sản phẩm đăng
ký dự thi, trong đó 09 mẫu sản phẩm thêu ren. Qua cuộc thi đã phát huy
những ý tưởng sáng tạo, thiết kế ra những mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ
có tính mới, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao, góp phần hỗ trợ các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh đa
dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thời gian tới,
Sở Công thương sẽ tham mưu cho tỉnh trong việc hỗ trợ cho các tác phẩm
đạt giải trong việc hoàn thiện sản phẩm, nghiên cứu thị trường, sản xuất đại
trà, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại.
Ngoài ra, Sở Công thương tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến
thương mại, quảng bá, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho làng nghề như:
Mời các làng nghề tham gia các hội chợ, hỗ trợ xây dựng đăng ký nhãn
hiệu độc quyền cho sản phẩm, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục xét tặng, tôn
vinh nghệ nhân…
Hiện tại, Sở Công thương tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Ninh
Bình ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 7 năm 2015,
về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Ninh Bình đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy hoạch khu công nghiệp trong
giới hạn bước đầu là 5ha, sau đó sẽ mở rộng lên tới 38 ha, địa điểm là khu
đất nông nghiệp ở đầu làng Văn Lâm. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng
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trong việc mở rộng sản xuất, biến Văn Lâm trở thành một làng nghề có
tiềm năng vươn xa, sản phẩm của họ sẽ có mặt nhiều nơi trên thế giới, phát
triển mô hình du lịch làng nghề.
2.2.1.2. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải
UBND xã Ninh Hải chịu trách nhiệm quản lý về mặt hành chính đối
với thôn Văn Lâm. UBND xã thực hiện chức năng tổ chức, hướng dẫn việc
khai thác và phát triển nghề thủ công truyền thống của địa phương; tổ chức
và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến
khích phát triển và ứng dụng công nghệ để phát triển sản xuất. Triển khai
thực hiện phương án bảo vệ môi trường cho làng nghề trên địa bàn, hướng
dẫn hoạt động của các tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề.
UBND xã Ninh Hải có Nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh phát triển
nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Hàng năm xã đã phối hợp với
các trung tâm đào tạo nghề để dạy nghề cho người dân, trong đó đặc biệt
quan tâm đến công tác truyền nghề, đào tạo nghề cho lớp trẻ để tiếp tục gìn
giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương.
Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã tiến hành quy hoạch chi tiết khu
làng nghề thêu ren truyền thống, xây dựng khu trưng bày sản phẩm, tạo
điều kiện để phát triển du lịch làng nghề nhằm quảng bá sản phẩm của làng
nghề. Với những doanh nghiệp muốn mở rộng nhà xưởng xã sẽ tạo mọi
điều kiện, nhất là về mặt bằng để đầu tư phát triển. Đặc biệt, xã đang trình
cấp trên cho xây dưng khu chợ tiêu thụ sản phẩm làng nghề với 200 gian
hàng ngay tại địa phương nhằm hấp dẫn du khách, phục vụ cho du lịch có
hiệu quả hơn.
2.2.1.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Về lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa (trong đó làng nghề là lĩnh vực di
sản văn hóa phi vật thể), Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình
thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và theo dõi trong lĩnh vực bảo tồn
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và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Quản lý, hướng dẫn tổ
chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn
tỉnh. Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các
nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi
được phê duyệt; Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản
văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản
văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Năm 2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Dự án
“Kiểm kê khoa học văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Dự án
đã tiến hành thống kê, khảo sát danh sách các làng nghề trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình để có định hướng bảo tồn giá trị văn hóa các làng nghề, trong đó
có làng nghề thêu ren Văn Lâm. Tính đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia
Việt Nam (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) triển khai được xây
dựng được 03 dự án khoa học bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể về làng
nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Làng nghề Mỹ nghệ gốm Long Thịnh, xã
Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Làng nghệ mộc xã Phúc Lộc,
Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Kỹ nghệ
thêu ren Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Dự án bảo
tồn văn hóa phi vật thể của các làng nghề được thực hiện viết khảo tả
chung về làng nghề, lịch sử hình thành làng nghề, quy trình sản xuất của
làng nghề và quay video về quy trình sản xuất, kỹ thuật sản xuất của làng
nghề để lưu trữ, bảo tồn.
Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tham mưu cho
Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 13/7/2009
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030. Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 17/7/2009 của UBND

62

tỉnh Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh Ninh Bình, trong đó xác định nhiệm vụ và giải pháp về khuyến khích
phát triển làng nghề phục vụ du lịch với các sản phẩm làng nghề truyền
thống.
Về các hoạt đông bảo tồn làng nghề gắn với các hoạt động du lịch:
Từ ngày 9/6/2018 đến ngày 16/6/2018, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức
Tuần Du lịch với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”. Nằm trong
chuỗi các hoạt động của Tuần du lịch có hoạt động trình diễn và trưng bày
các sản phẩm thêu ren Văn Lâm truyền thống tại Trụ sở của HTX Văn Lâm
xã Ninh Hải. Tại khu trưng bày sẽ trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm
thêu ren Văn Lâm và có các nghệ nhân thêu ren trình diễn về kỹ thuật thêu
ren cho du khách tham quan, trải nghiệm. Đây là một trong các hoạt động
quảng bá về thêu ren Văn Lâm thiết thực, hiệu quả để mở rộng thị trường
tiêu thụ.
2.2.2. Hiệp hội làng nghề
Hiệp hội làng nghề thêu ren Văn Lâm do ông Vũ Thành Luân làm
Chủ tịch chịu trách nhiệm tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ
trương, chính sách liên quan đến làng nghề, đại diện cho làng nghề.
Năm 2014, làng Văn Lâm đã thành lập Hiệp hội làng nghề do ông Vũ
Thành Luân (là nghệ nhân trong làng) làm Chủ tịch Hiệp hội, gồm 50 hội
viên, có đủ các lứa tuổi. Hội được thành lập vì những mục đích chung là
đoàn kết trong sản xuất, có một tổ chức đại diện để liên kết, nhận hợp đồng
sản xuất, tạo việc làm cho nhân dân trong làng, hay đại diện làng nghề
tham gia triển lãm quảng bá sản phẩm làng nghề ở các triển lãm. Hội có
những điều lệ hoạt động, quy định chung, cùng con dấu riêng mang tính
pháp lý. Bên cạnh đó, Hiệp hội làng nghề Văn Lâm cũng bình chọn ra được
những người thợ giỏi đủ điều kiện, đề nghị các cấp phong tặng danh hiệu
nghệ nhân, nhằm tôn vinh những người thợ tài hoa, là những tấm gương
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cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời giúp cho cơ sở sản xuất của các nghệ
nhân được thuận lợi hơn trong các giao dịch hợp tác, xuất khẩu hàng hóa.
Ông Vũ Thành Luân - Chủ tịch Hiệp hội làng nghệ thêu ren Văn Lâm cũng
tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội làng nghề Việt Nam.
2.2.3. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý và cộng đồng
Làng nghề thêu ren Văn Lâm, ngoài sự quản lý trực tiếp của Sở
Công thương tỉnh, UBND xã dưới góc độ quản lý trực tiếp về hành chính
và chuyên môn, công tác bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, làng nghề còn có sự liên kết, phối hợp trong công
tác quản lý của các ngành như nông nghiệp và phát triển nông thôn có
chính sách việc phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, xây dựng nông
thôn mới trong đó có chính sách phát triển làng nghề. Ngành tài nguyên và
môi trường liên quan đến công tác kiểm tra hướng dẫn công tác đảm bảo
môi trường làng nghề. Ngành giao thông vận tải có chính sách phát triển
đường giao thông nông thôn trong đó có các làng nghề... Đồng thời có sự
chỉ đạo, hướng dẫn từ trung ương đến cơ sở về công tác bảo tồn phát triển
làng nghề của các cấp chính quyền địa phương. Sự phối hợp, liên kết giữa
các ngành, các cấp góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy
giá trị làng nghề bền vững trong xu thế biến đổi toàn cầu hóa như hiện nay.
Trên địa bàn thôn Văn Lâm đã thành lập được nhiều tổ sản xuất,
doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH chuyên sản xuất kinh doanh mặt
hàng thêu ren. Hiện tại các doang nghiệp, hộ kinh doanh đã có sự kết nối,
hỗ trợ lẫn nhau trong công tác sản xuất, hõ trợ dạy nghề, quảng bá sản
phẩm, nhưng sự liên kết ấy còn mờ nhạt, theo lối “mạnh ai nấy làm”, “hộ
nào biết hộ đấy” nên chưa đem lại hiệu quả cao. Công tác quản lý sản xuất
trong làng nghề ở các doanh nghiệp còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập do
đội ngũ quản lý không được đào tạo một cách bài bản chủ yếu dựa trên
kinh nghiệm, sự học hỏi lẫn nhau bởi vậy thiếu những kỹ năng xử lý, ứng
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biến đối với các tình huống khó khăn gặp phải trong quá trình sản xuất,
kinh doanh trên thị trường hiện nay.
Trong công tác quản lý, vai trò của cộng đồng dân cư chính là những
người thợ, những nghệ nhân làm nghề có vai trò hết sức quan trọng, họ
đóng vai trò trực tiếp trong việc bảo tồn, lưu truyền, phát huy giá trị của
làng nghề. Người thợ nắm trong mình bí quyết nghề nghiệp và khả năng
truyền dạy nghề, họ cũng là người tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm, quảng bá
sản phẩm. Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng có mối quan hệ gắn bó
chặt chẽ với nhau để cùng nhau phối hợp triển khai các biện pháp bảo tồn,
giữ nghề, phát triển làng nghề ngày một vững mạnh hơn.
Có thể nhận thấy rằng, quản lý là một mắt xích vô cùng quan trọng
đưa làng nghề phát triển theo hướng bền vững, giúp các cơ quan quản lý
Nhà nước, hiệp hội làng nghề, doanh nghiệp, người dân trong làng yêu và
gắn bó với nghề hơn để làng nghề ngày một phát triển vươn xa.
2.3. Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề
2.3.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản
Để bảo tồn và phát triển làng nghề cần có chủ trương, chính sách bảo
tồn, giữ nghề, truyền nghề, và phát triển làng nghề một cách bền vững, hợp
lý. Thêu ren Văn Lâm cũng không nằm ngoài xu thế chung là phát triển
bền vững, bảo tồn những giá trị bản sắc riêng có, phát huy yếu tố nội tại
vốn có và phát triển làng nghề gắn với du lịch. Đặc biệt trong những năm
gần đây, tỉnh Ninh Bình rất quan tâm, chú trọng đến việc bảo tồn, phát triển
làng nghề nói chung và thêu ren Văn Lâm nói riêng.
Từ năm 2006 đến nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh
Ninh Bình đã quan tâm xây dựng chủ trương, chính sách, chỉ đạo phát triển
nghề, làng nghề thể hiện qua các văn bản: Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày
09/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày
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06/10/2006 của UBDN tỉnh về đẩy mạnh phát triển, trồng, chế biến cói,
thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ giai đoạn 2006 - 2010.
Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 13/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Kế
hoạch 07/KH-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về thực
hiện Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, trong đó
xác định nhiệm vụ và giải pháp về khuyến khích phát triển làng nghề phục
vụ du lịch với các sản phẩm làng nghề truyền thống. Trên cơ sở những
chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh, các cấp, các ngành, các
huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo.
Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc phê duyệt đề cương, dự toán lập quy hoạch phát triển
nghề, làng nghề kết hợp với phục vụ du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030.
Văn bản gần đây nhất, về bảo tồn phát triển tổng thể nghề, làng nghề
có ý nghĩa chiến lược và cụ thể là Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày
28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy
hoạch phát triển nghề, làng nghề gắn với du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm
2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch có 2 nội dung là Quy hoạch
phát triển nghề và Quy hoạch phát triển làng nghề. Với mục tiêu bảo tồn và
phát triển làng nghề hiện có và du nhập nghề mới, gắn hoạt động sản xuất
của làng nghề với các hoạt động du lịch, lễ hội truyền thống; tạo việc làm,
tăng thu nhập cho người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái…
Tỉnh Ninh Bình cũng ban hành kịp thời chính sách khen thưởng, tôn
vinh nghệ nhân: Quyết định số 01/2013/QĐ- UBND ngày 08/01/2013 của
UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục
xét tặng danh hiệu nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình; Quyết
định sửa đổi bổ sung một số điều quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét
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tặng danh hiệu nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình, ban hành kèm
theo Quyết định số 01/2013/QĐ- UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh
Ninh Bình. Đây là một trong những yếu tố động viên tích cực, kịp thời cho
các nghệ nhân yêu nghề, đam mê truyền nghề.
2.3.2. Phát triển sản xuất, kinh doanh
2.3.2.1. Hệ thống sản phẩm của làng nghề
Các sản của thêu ren Văn Lâm rất đa dạng và phong phú với nhiều
mẫu mã, màu sắc đẹp lộng lẫy, những chi tiết thêu mượt mà, óng ánh như
bạc điểm những phần rua, ren mềm mại duyên dáng.
Sản phẩm trang trí nội thất: Tranh, rèm cửa, ga trải giường, gối, chăn,
khăn trải bàn, lót dụng cụ ăn uống…
Sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu: Áo Kimono, áo Hanbok, quần áo,
váy thời trang, thêu đính cườm, các loại túi xách, ví …
Thêu ren là một mặt hàng có ưu thế để phát triển thành sản phẩm du
lịch vì tính thẩm mỹ, sự thông dụng, tính ứng dụng cao, nhỏ gọn tiện lợi
trong việc vận chuyển. Các sản phẩm thêu ren nhỏ gọn, tiện lợi… không
cồng kềnh hoặc khó vận chuyển như các đồ mỹ nghệ làm từ đá, mây tre
đan, đồ gốm... Những người thợ của Văn Lâm đã khá nhạy bén trong việc
nắm bắt nhu cầu thị trường. Họ đã tạo ra các sản phẩm lưu niệm mang dấu
ấn của làng nghề như những bức tranh thêu đủ kích cỡ, khăn tay thêu, các
hàng thêu, thêu pha rua và ren phổ biến như khăn trải bàn, ga, vỏ gối, bộ
khay lót dụng cụ ăn uống, túi, ví…
Đặc biệt, các bức tranh thêu là một mặt hàng lưu niệm rất được ưa
chuộng. Bằng đôi bàn tay khéo léo, những người thợ đã tạo ra các bức
tranh thêu sống động không kém các chất liệu như sơn mài, sơn dầu… Các
bức tranh được bày bán cho du khách có chủ đề phổ biến là tranh phong
cảnh, tranh tĩnh vật, tranh thiếu nữ, mục đồng, tranh con vật… có tính thẩm
mỹ, giá thành phù hợp và khả năng vận chuyển tiện lợi.
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Các mặt hàng khăn trải bàn, bộ khay lót, ga, vỏ gối, chăn… có nhiều
kích thước, mẫu mã đa dạng. Các mặt hàng đặc trưng của Văn Lâm là hàng
thêu pha rua, ren được du khách lựa chọn nhiều hơn cả bởi đây là sản phẩm
nổi tiếng của làng nghề và có tính hữu dụng cao.
Năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội những nghệ
nhân làng thêu ren Văn Lâm đã thêu bức tranh “Cội xưa” trưng bày triển
lãm và làm quà tặng cho Thủ đô. Bức tranh không chỉ đạt kỷ lục về kích cỡ
(cao 5,5 m, dài 31m) mà còn đạt đến độ tinh xảo về kỹ thuật thêu và ý
nghĩa về văn hóa - lịch sử truyền thống, trong đó mang đặc trưng làng nghề
thêu Văn Lâm của mảnh đất Cố đô. Bức tranh có bố cục gồm 3 phần nói về
Cố đô Hoa Lư và các điểm mốc lịch sử quan trọng của dân tộc thời kỳ Đinh
- Tiền Lê - Lý, được bố trí theo thứ tự từ trái qua phải gồm: Sự ra đời của
nhà nước Đại Cồ Việt; Phong cảnh của Cố đô Hoa Lư với hai ngôi đền thờ
hai vị vua gắn liền với miền đất Hoa Lư là Đinh Tiên Hoàng Đế và Lê Đại
Hành, cùng với những hình ảnh đặc trưng về địa hình “núi trong sông, sông
trong núi” của vùng Cố đô Hoa Lư, phần cuối cùng là “Chiếu dời Đô” của
vua Lý Công Uẩn đánh dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, bắt đầu
thời kỳ mới của Thăng Long - Hà Nội.
Như vậy, sản phẩm thủ công của các làng nghề không chỉ là những
sản phẩm có giá trị thương mại đem lại hiệu quả kinh tế cao từ việc xuất
khẩu ra thị trường nước ngoài mà còn là những hàng lưu niệm phù hợp với
kiểu dáng và thị hiếu của người tiêu dùng. Các sản phẩm thủ công đóng vai
trò là hàng lưu niệm được bày bán tại các gian hàng của các địa phương, tại
các quầy hàng trong các khách sạn hoặc những gian hàng tại các thành phố
lớn cũng được xem như phương tiện quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm tạo ra
sức hấp dẫn thu hút khách du lịch đến với làng nghề. Giá trị của những mặt
hàng này phụ thuộc rất nhiều vào kiểu dáng và chất liệu sản phẩm. Mỗi địa
phương, mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng biệt đã đem đến sự khác
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nhau về quá trình và kỹ thuật sản xuất sản phẩm. Chính điều đó đã tạo nên
sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách, thôi thúc họ phải được tận mắt
chứng kiến tìm hiểu và nghiên cứu phương thức sản xuất tại các làng nghề.
Vì vậy, để thu hút du khách đến với làng nghề nhiều hơn thì đòi hỏi sản
phẩm thủ công của các làng nghề phải thường xuyên cải tiến kiểu dáng và
chất lượng theo thị hiếu của người tiêu dùng (du khách).
2.3.2.2. Thị trường tiêu thụ
Nhìn chung thị trường tiêu thụ của làng nghề thêu ren Văn Lâm hiện
nay vẫn nhỏ lẻ, phân tán, kiểu mạnh ai, mạnh doanh nghiệp nào tìm kiếm
được thị trường hay qua trung gian thì có thị trường tiêu thụ. Các hộ gia
đình hay các doanh nghiệp kinh doanh còn gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng
kém, công tác tiếp cận thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin,
xúc tiến quảng bá sản phẩm còn nhiều hạn chế. Khác với nhiều làng nghề
thủ công khác thị trường tiêu thụ của thêu ren Văn Lâm chủ yếu là thị
trường xuất khẩu, chiếm tỷ trọng khoảng 85-90%. Mỗi năm doanh số xuất
khẩu đạt hàng trăm tỷ đồng.
Đối với các hộ gia đình làm nghề đơn lẻ, họ làm ra sản phẩm đem
bán cho khách du lịch hoặc mở kiốt bày bán. Đối với các doanh nghiệp, sản
phẩm chủ yếu xuất khẩu thông qua các hợp đồng ký kết với các đối tác
nước ngoài. Hiện nay, thôn còn 6 doanh nghiệp và 3 hộ cá thể hoạt động
nghề thêu. Các doanh nghiệp không chỉ mở xưởng sản xuất tại địa phương
mà còn thông qua các hình thức hợp tác: gia công, tổ chức nhiều điểm sản
xuất ở các địa phương trong và ngoài huyện. Hướng đi này không chỉ nhằm
đảm bảo tiến độ, thời gian, số lượng hàng cho khách mà còn giải quyết việc
làm cho nhân dân các địa phương trong thời điểm nông nhàn.
Thị trường trong nước: Sản phẩm của thêu ren Văm Lâm chủ yếu
phục vụ cho xuất khẩu. Thị trường trong nước tiêu thụ ít hơn do đặc trưng
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của sản phẩm thủ công tỉ mỉ, tinh xảo, giá thành cao, nên kén thị trường,
mặt khác điều kiện kinh tế trong nước còn hạn chế.
Thị trường tiêu thụ trong nước gồm các sản phẩm bán cho khách du
lịch và một số ít sản phẩm do các công ty, hay cá nhân, tổ chức trong nước
đặt hàng nhỏ lẻ của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương… Dọc
con đường vào Tam Cốc có đến hơn 20 cửa hàng bày bán các sản phẩm
thêu như tranh thêu, túi, ví, áo, khăn trải bàn, ga, gối, bộ đồ… cho khách du
lịch làm quà lưu niệm.
Các cửa hàng gần bến thuyền Tam Cốc, chủ yếu bày bán sản phẩm
thêu ở khắp nơi như tranh thêu Hà Tây, đồ lưu niệm thêu máy ở Nam Định,
quần áo thêu, túi ví, mũ của Sài Gòn, hàng Trung Quốc…Những sản phẩm
này được gọi chung là "hàng chợ". Người ta đem hàng về tiếp thị tận nơi
với giá rẻ. Các sản phẩm thêu này so với hàng thêu Văn Lâm có sự khác
biệt rất lớn, nhưng khách du lịch chỉ thoảng qua thôi thì không thể biết
được còn người trong nghề nhìn là phát hiện ra ngay. Nhưng sản phẩm thêu
của Văn Lâm không phù hợp để bày bán thành hàng lưu niệm cho số đông
du khách vì giá thành đắt gấp 3-5 lần, thậm chí có sản phẩm đắt gấp hàng
chục lần giá của các sản phẩm hàng chợ được nhập từ các nơi khác về.
Thị trường xuất khẩu: Hiện nay sản phẩm thêu ren của Văn Lâm đã
chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu. Đối với thị trường châu Âu, mặt hàng này
được ưa chuộng hơn ở các nước: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp, Đức… Đối
với các nước trong khu vực châu Á thì có Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong
nhiều năm, số lượng hàng xuất khẩu sang các nước này có tỷ lệ lớn hơn so
với mặt hàng tiêu thụ trong nước. Về phương diện mở rộng thị trường tiêu
thụ sản phẩm, Hiệp hội làng nghề ở Văn Lâm thường xuyên chú trọng đến
hoạt động quảng bá sản phẩm của địa phương mình ở nhiều hội chợ trong,
ngoài nước. Tại các hội chợ lớn ở các nước: Đức, Nga…, các sản phẩm
thêu ren của Văn Lâm đều có mặt trong những gian hàng bày bán, giới
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thiệu sản phẩm. Theo đánh giá của Hiệp hội, sản phẩm của làng nghề Văn
Lâm đã được khách hàng nước ngoài ưa chuộng. Đây là hoạt động mang
tính tích cực của làng nghề Văn Lâm, đó cũng là động lực thúc đẩy phát
triển sản xuất của làng nghề trong thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế.
Những tấm ga trải giường, mặt gối, bộ khăn ăn từ 6 đến 36 chiếc,
rèm cửa, áo ki-mô-nô, áo hanbok, khăn tay, tranh, ảnh... tạo được lòng tin
với khách hàng khó tính ở những nước phát triển như: Nhật Bản, Hàn
Quốc, Pháp, Đức, Italia, Anh, Mỹ...
Trước năm 2009, cả xã có 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
thêu ren xuất khẩu, nhưng đến nay chỉ còn 06 doanh nghiệp đang hoạt
động, trong số đó có doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng hoặc xin tạm
ngừng hoạt động hoặc chuyển hình thức kinh doanh. Nguyên nhân khiến
các doanh nghiệp xuất khẩu thêu ren ở Văn Lâm rơi vào cảnh khó khăn là
do các sản phẩm thêu ren, rua ở Văn Lâm chủ yếu phục vụ xuất khẩu sang
các nước phương Tây như: Pháp, Đức, Ý… các doanh nghiệp phụ thuộc
quá nhiều vào thị trường xuất khẩu mà bỏ quên thị trường các nước Châu Á
và nội địa. Do đó khi khủng hoảng kinh tế ở các nước phương Tây (năm
2009) thì sản phẩm thêu ren của Văn Lâm dần mất đi những khách hàng
lớn và không kịp thay đổi để thích ứng với thị trường khác…
Hiện nay vẫn có nhiều doanh nghiệp thêu ăn nên làm ra, đạt doanh
thu cao như: Công ty TNHH một thành viên Mặt Trời Xanh doanh số xuất
khẩu 40 tỷ đồng/năm, Doanh nhiệp tư nhân Minh Trang doanh số xuất
khẩu gần 20 tỷ đồng/năm, doanh nghiệp tư nhân Thái Liên handmade
khoảng 700 triệu/1 năm ... Với các gia đình làm hàng đơn lẻ, thu từ nghề
thêu cũng đạt khoảng 100.000 đồng đến 150.000đồng/ người/ ngày.
Tuy các nghề thêu ren có xu hướng giảm so với những năm trước,
nhưng hiện nay thêu ren vẫn là nghề có được thu nhập tương đối, hàng năm
tổng doanh số xuất khẩu đạt hàng trăm tỷ đồng. Nghề thêu đã góp phần

71

giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,88% (theo tiêu chí mới). Năm
2017, bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã Ninh Hải đạt 33,3 triệu
đồng/người/năm. Thu nhập bình quân của thợ thêu đạt 3,5 triệu đồng/1
tháng. Việc tạo điều kiện cho nghề thủ công trong đó có nghề thêu phát
triển sẽ góp phần phát triển kinh tế vừa bảo tồn được làng nghề truyền
thống.
Như vậy, sản phẩm của làng nghề chủ yếu tiêu thụ qua công ty tư
nhân, thương lái, thông qua mai mối từ khách quen, hay nghe danh tiếng
mà khách hàng tự tìm đến đặt hàng. Ngoài ra, thông qua các hội chợ triển
lãm, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước... đây là những cơ hội thuận lợi để
thêu ren Văm Lâm quảng bá sản phẩm thương hiệu của mình.
2.3.3. Phát triển làng nghề gắn với du lịch
Du lịch làng nghề là loại hình du lịch thuộc nhóm các sản phẩm du
lịch văn hóa. Đến với làng nghề du khách được thưởng thức không gian
cảnh quan tự nhiên đẹp của làng quê với các công trình văn hóa lịch sử có
giá trị nghệ thuật, với các sản phẩm làng nghề mang tính độc đáo của địa
phương. Vai trò của làng nghề đối với phát triển du lịch được thể hiện trên
các phương diện sau:
Thỏa mãn tính hiếu kỳ của khách du lịch đến tham quan làng nghề,
tìm hiểu về hoạt động sinh hoạt ở làng quê nói chung và làng nghề nói
riêng. Đồng thời tham quan các sản phẩm làng nghề được trưng bày tại nơi
giới thiệu sản phẩm làng nghề.
Đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trực tiếp tham gia một vài công
đoạn để tạo sản phẩm làng nghề, hoặc ý tưởng tạo sản phẩm mới khách du
lịch ưa thích.
Làng nghề gắn với các địa danh, văn hóa lịch sử nổi tiếng có sức thu
hút đặc biệt khách du lịch.
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Làng nghề có cơ hội quảng bá những hình ảnh văn hóa và làng nghề
truyền thống đến khách du lịch trong ngoài nước, góp phần thúc đẩy sản
xuất kinh doanh của địa phương.
Như vậy, làng nghề có vai trò lớn để phát triển du lịch. Có làng nghề
để khai thác phát triển du lịch, ngược lại du lịch phát triển sẽ đẩy mạnh sản
xuất kinh doanh của làng nghề, tạo việc làm ổn định, xóa đói giảm nghèo,
cải thiện môi trường, bảo tồn, tôn tạo và phát triển các công trình văn hóa
nhằm nâng cao vị thế làng nghề.
Hiện nay chưa có cuộc khảo sát, đánh giá nào của chính quyền địa
phương, hay làng nghề về khách du lịch đến tham quan trải nghiệm du lịch
làng nghề. Theo đánh giá của ông Vũ Thành Luân - Trưởng ban Chấp hành
Hiệp hội làng nghề thêu ren Văm Lâm, trung bình cứ 100 lượt khách đến
với Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động thì chỉ có khoảng 02 lượt khách đi
du lịch làng nghề. Hiện nay, chỉ có một số Công ty lữ hành quốc tế đưa
làng nghề Văn Lâm trở thành một điểm đến trong hành trình của du khách
nhưng số lượng các chương trình này cũng không nhiều. Số lượng du
khách Việt Nam biết đến và đến tham quan làng nghề còn hạn chế.
Số lượng khách tham gia vào hoạt động du lịch làng nghề theo đúng
nghĩa (tham quan làng nghề, tìm hiểu quá trình sản xuất hàng thêu ren) chỉ
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, mỗi năm chỉ có khoảng trên dưới 10.000 lượt
người (khoảng 2%). Du khách đến làng nghề chủ yếu tiến hành các hoạt
động như thăm quan các cơ sở sản xuất mặt hàng thêu ren, tìm hiểu về
nguồn gốc làng nghề và các vị tổ nghề, chiêm ngưỡng các sản phẩm thêu
ren tiêu biểu của làng nghề…Trong tổng số khoảng 10.000 lượt khách tới
tham quan, tìm hiểu về làng nghề mỗi năm, có tới 85% là khách quốc tế.
Họ là các đoàn khách đi theo tour hoặc khách lẻ có hướng dẫn viên đi kèm,
họ có nhu cầu tìm hiểu về làng nghề và thích thú với loại hình du lịch làng
nghề. Đa số những vị khách này lựa chọn việc lưu trú tại các khách sạn
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xung quanh bến thuyền Tam Cốc hoặc các nhà nghỉ homestay và dành thời
gian đi tìm hiểu và tham quan làng nghề. Họ chủ yếu là khách đến từ Pháp,
Canada, Trung Quốc… và một số nước Châu Á khác.
Số lượng khách nội địa tham gia vào loại hình du lịch làng nghề tại
làng thêu ren Văn Lâm chỉ chiếm khoảng 15% tổng số khách đến làng
nghề, tức là có khoảng 1.500 lượt khách trong nước tới tham quan, tìm hiểu
về làng nghề thêu ren Văn Lâm. Trong đó đa phần là đối tượng học sinh,
sinh viên và những du khách thích tham quan, tìm hiểu hoặc đang nghiên
cứu về các lĩnh vực văn hoá. Không giống như đối tượng khách quốc tế khi
đi du lịch làng nghề thường nhằm mục đích tham quan du lịch là chính,
khách nội địa khi đến với làng nghề thêu ren Văn Lâm thường có mục đích
chính là học tập, nghiên cứu do đó điểm đến của những khách này thường
là đến nhà các cụ nghệ nhân cao tuổi trong làng như cụ Chu Văn Lượng
(hiện nay cụ tuổi đã cao, không còn làm nghề), cụ Chu Văn Quân hay gia
đình ông Vũ Thành Luân - Chủ tịch Ban Chấp hành làng nghề để tìm hiểu
về kĩ thuật cũng như các giá trị văn hoá truyền thống khác của làng.
Hoạt động du lịch làng nghề ở làng nghề thêu ren văn Lâm phát triển
ở 3 mức độ chủ yếu. Trong đó, hoạt động mua sắm các mặt hàng thêu ren
làm quà lưu niệm là phổ biến nhất, chiếm khoảng 90% tổng số du khách
đến làng nghề. Hình thức tham quan xưởng thêu chiếm khoảng 7% là hình
thức khá phổ biến đối với các đoàn khách đi theo tour đến làng nghề Văn
Lâm. Hoạt động tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hoá làng nghề và học
tập các kĩ thuật thêu ren mới xuất hiện trong thời gian gần đây và là một
hình thức đặc trưng, thể hiện rõ nét nhất bản chất của du lịch làng nghề.
Tuy nhiên hình thức này chưa được phổ biến rộng rãi và chỉ có khoảng 3%
khách du lịch làng nghề lựa chọn, trong đó chủ yếu là những người có nhu
cầu tìm hiểu, nghiên cứu văn hoá…
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Hoạt động mua sắm các sản phẩm thêu ren của làng nghề làm quà lưu
niệm: Với hệ thống cửa hàng ở khu vực xung quanh bến truyền Tam Cốc,
du khách sau khi đi thăm các thắng cảnh ở đây có thể mua sắm các đồ lưu
niệm như tranh thêu, mũ, ví, túi xách thêu, các bộ khăn ăn, khăn trải bàn,
rèm cửa, gối… Đây là hình thức phổ biến nhất và hầu hết du khách đến khu
du lịch Tam Cốc đều sử dụng dịch vụ này.
Hình thức tham quan quy trình sản xuất tại các xưởng thêu hay các hộ
gia đình: Đây là hoạt động được một số du khách có nhu cầu tìm hiểu về
làng nghề Văn Lâm thường lựa chọn. Hoạt động tham quan có thể được
đưa vào chương trình du lịch hoặc do du khách tự đến tìm hiểu tại các cơ
sở sản xuất thêu ren. Thông thường du khách được quan sát, tìm hiểu công
đoạn thêu tại xưởng và có thể được chủ xưởng hay các thợ thêu cung cấp
một số thông tin về kỹ thuật và sản phẩm. Với hình thức này, du khách
được tìm hiểu một số kiến thức về làng nghề nên con mắt đánh giá của họ
đối với làng nghề cũng như các sản phẩm của làng nghề sẽ có tính lựa chọn
hơn. Tuy nhiên, hình thức này khá đơn điệu và ít gây được hứng thú cũng
như để lại ấn tượng đối với du khách khi đến làng nghề.
Hình thức thứ ba là hình thức du khách đến tham quan các xưởng thêu
và được hướng dẫn làm thử sản phẩm thêu hoặc người thợ thêu sẽ trực tiếp
làm sản phẩm theo ý du khách. Đây là một hình thức được một số công ty
lữ hành quốc tế đưa vào các chương trình du lịch dành cho khách nước
ngoài. Sự sáng tạo hoặc dấu ấn của mình trên các sản phẩm thêu ren làm
cho du khách rất thích thú. Đây là một hình thức dịch vụ khá chuyên
nghiệp để lại được ấn tượng đối với du khách khi đi du lịch làng nghề. Hơn
thế nữa, hình thức này có thể giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại
làng nghề, kích thích gia tăng việc sử dụng các dịch vụ của du khách. Tuy
nhiên, do tính chất phức tạp của kỹ thuật thêu mà chỉ nên hướng dẫn du
khách làm một vài chi tiết nhỏ, đơn giản trên sản phẩm hoặc phổ biến hình
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thức thêu vào các sản phẩm đã hoàn thiện tên khách hoặc những thông điệp
mà du khách lựa chọn theo ý họ. Hình thức du lịch này có rất nhiều ưu
điểm và thể hiện được đầy đủ tính chất của loại hình du lịch làng nghề và
chủ yếu là khách nước ngoài thích tham quan, trải nghiệm.. Tuy nhiên hiện
nay, hình thức này chưa phổ biến ở làng nghề Văn Lâm. Để phát triển được
hình thức này một cách rộng rãi trong toàn làng nghề cần phải trang bị kiến
thức về du lịch và marketing du lịch cho đội ngũ thợ thêu ren của làng để
người nào cũng có thể làm du lịch. Đây là công tác lâu dài cần có sự phối
hợp đồng bộ của chính quyền, các cơ quan chức năng và người dân làng
nghề.
Cơ cấu các hình thức du lịch làng nghề thêu Văn Lâm xem Biểu đồ
1.2 phần phụ lục.
Hiện nay, gia đình ông Vũ Thành Luân - Chủ tịch Ban Chấp hành
làng nghề thêu ren Văn Lâm đã hoàn thành xây dựng mô hình du lịch làng
nghề Tam Coc Craft Homestay tại gia đình. Quy mô 10 phòng nghỉ chủ
yếu phục vụ cho du khách đi du lịch (phần lớn là khách nước ngoài) muốn
tham quan trải nghiệm vào công việc thêu ren Văn Lâm. Khách sẽ được
cung cấp các nguyên liệu phục vụ cho công đoạn thêu và có thợ hướng dẫn
thêu, sau khi hoàn thành sản phẩm du khách được mang về làm kỷ
niệm…Hiện nay, ông Vũ Thành Luân đang soạn thảo tài liệu dạy thêu cho
du khách qua video bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh đê mỗi du khách sử
dụng dịch vụ homestay sẽ được tìm hiểu về thêu ren Văn Lâm và được hóa
thân thành nghệ nhân thêu. Đây là mô hình du lịch làng nghề Homestay
đầu tiên của làng nghề thêu ren Văn Lâm.
Loại hình du lịch làng nghề ở làng thêu ren Văn Lâm còn đang trong
quá trình định hình và phát triển. Ở Văn Lâm chưa xây dựng được một mô
hình du lịch làng nghề hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của làng. Các
hoạt động du lịch ở đây còn mang tính tự phát. Do nhu cầu của du khách và
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một số chương trình du lịch mà các hộ kinh doanh của làng thoả thuận và
chấp nhận cho du khách đến tham quan, tìm hiểu quá trình sản xuất của
doanh nghiệp, việc cung cấp các dịch vụ khác còn rất hạn chế, chủ yếu là
tham quan thuần tuý.
Như vậy, làng nghề thêu ren Văn Lâm nằm trong Khu du lịch Tam
Cốc - Bích Động một khu du lịch phát triển khá sớm của tỉnh Ninh Bình,
có điều kiện tương đối thuận lợi về giao thông cũng như việc đảm bảo các
dịch vụ lưu trú, ăn uống... Văn Lâm lại là một làng nghề khá tiêu biểu, còn
giữ được rất nhiều những giá trị hoá truyền thống mà ít làng nghề thủ công
của nước ta còn giữ được. Với khá nhiều thế mạnh như vậy, làng nghề thêu
ren Văn Lâm rất có tiềm năng để phát triển hoạt động du lịch làng nghề.
Nhìn chung, thị trường khách lựa chọn loại hình du lịch làng nghề tại Văn
Lâm còn tương đối hẹp.
2.3.4. Tuyên truyền, quảng bá và bảo vệ môi trường làng nghề
2.3.4.1. Công tác tuyên truyền, quảng bá
Làng nghề thêu ren Văn Lâm hiện chưa xây dựng được một trang
web chính thức cung cấp các thông tin về làng nghề và du lịch làng nghề.
Thông tin về sản phẩm thêu ren của làng nghề chủ yếu được giới thiệu trên
các trang web của các doanh nghiệp kinh doanh hàng thêu ren của làng
nghề như: Greensunco.com (Công ty TNHH Thêu ren Mặt Trời Xanh)
Minhtrang.com.vn, Theurenninhbinh.com.vn (Công ty Trách nhiệm hữu
hạn thêu Minh Trang), Myhuong.com (công ty TNHH Mỹ Hương),
Primexiconinhbinh.com (công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Ninh
Bình)…
Những thông tin quảng bá, giới thiệu về làng nghề và du lịch làng
nghề

được

đăng

trên

các

trang

web

của

Sở

Công

thương

(Congthuongninhbinh.gov), Sở Du lịch (Ninhbinhtourism.com), Sở Khoa
học và công nghệ (khcnninhbinh.gov.vn) các trang web của tỉnh và các
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trang

web

du

lịch

như:

Ninhbinhtravel.info,

Ninhbinh360.vn,

Dulichninhbinh.com, Trangandanhthang.vn…
Làng nghề thêu ren Văn Lâm đã xây dựng được video giới thiệu về
làng nghề; phối hợp với đài truyền hình Ninh Bình để thực hiện một số
chương trình trên các trang thông tin địa phương như báo, đài, báo mạng…
có một số bài viết giới thiệu về làng nghề Văn Lâm và tiềm năng du lịch
của làng nghề. Tuy nhiên, dung lượng thông tin cung cấp cho du khách qua
các hoạt động này còn ít. Du khách mới chỉ nắm bắt được một số thông tin
sơ lược về làng nghề. Những thông tin cần thiết có khả năng hấp dẫn du
khách như loại hình du lịch, các hoạt động mà du khách sẽ được tham gia
khi tới làng nghề lại chưa được đề cập tới.
Năm 2016, Hiệp hội thêu ren Văn Lâm đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
tập thể cho sản phẩm thêu của Văn Lâm - Ninh Hải với Cục Sở hữu Trí tuệ
(Bộ Khoa học và Công nghệ), có logo, hệ thống nhận diện cho sản phẩm
thêu ren. Việc sản phẩm thêu ren Văn Lâm được cấp nhãn hiệu tập thể góp
phần khẳng định và tôn vinh danh tiếng của làng nghề truyền thống, nâng
cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Đây là căn cứ pháp lý
quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng chống lại
hàng vi xâm hại bản quyền.
Để quảng bá và giới thiệu sản phẩm của thêu ren Văn Lâm, tháng
6/2018, nhân sự kiện tổ chức Tuần du lịch ninh Bình năm 2018 với chủ đề
“Sắc vàng Tam Cốc”, Sở Công thương tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND
xã Ninh Hải, Hội thêu Văn Lâm, Ban chấp hành làng nghề thêu Văn Lâm
tổ chức trình diễn, thi bàn tay vàng thêu ren và trưng bày các sản phẩm
thêu ren Ninh Hải ngay trước Đền thờ tổ nghề thêu Văn Lâm, với diện tích
gian hàng trưng bày 120m2. Tại khu trình diễn nghề thêu có bố trí thợ giỏi
tham gian trình diễn nghề cho du khách tham quan, trải nghiệm thực tế,
mua sắm sản phẩm.
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Đây cũng là một trong những hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm
thêu ren Văm Lâm gắn kết với hoạt động du lịch
2.3.4.2. Bảo vệ môi trường làng nghề
Hệ thống cấp thoát nước trong làng Văn Lâm được đảm bảo tương
đối tốt. Làng Văn Lâm có một nhà máy nước với chất lượng nước hợp vệ
sinh đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ gia đình và phục vụ cho
hoạt động du lịch. 100% các hộ gia đình trong thôn được sử dụng nước
sạch từ những năm 90 của thế kỉ XX. Hệ thống cống thoát nước đã được
xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất thêu ren, UBND
xã Ninh Hải đã có kế hoạch xây dựng công trình xử lý nước thải hoá chất
từ việc giặt tẩy hàng hoá nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường.
Theo thống kê làng nghề thêu ren Văn Lâm nước thải phát sinh do
giặt, nhuộm, tẩy vải bằng các hợp chất, lưu huỳnh, xà phòng hàng ngày có
60 m3 nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra ao, hồ, hệ thống cống
thoát nước và khoảng 375 kg chất thải rắn được tiêu hủy [37, tr.28].
Nhìn chung, phần lớn các làng nghề đã được công nhận đến thời
điểm hiện tại của tỉnh Ninh Bình chưa được đánh giá tác động của môi
trường. Qua điều tra, thống kê chưa có làng nghề nào xây dựng hệ thống
thu gom rác thải, nước thải tập trung và công trình xử lý theo quy định của
pháp luật về môi trường. Tuy nhiên, trong năm qua các Sở, Ban, Ngành địa
phương của tỉnh Ninh Bình đã có nhiều biện pháp giúp đỡ khắc phục ô
nhiễm ở các làng nghề như: Tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức cho
nhân dân về bảo vệ môi trường nước, không khí, tiếng ồn trong, sau khi sản
xuất. Đã có kế hoạch đầu tư xây dựng thí điểm công trình xử lý nước thải
làng nghề thêu ren Văn Lâm, Ninh Hải (Hoa Lư) nhưng hiện nay vẫn chưa
được triển khai. Tuy nhiên việc đầu tư cho làng nghề khắc phục ô nhiễm
môi trường còn hạn chế. Hầu hết các làng nghề chưa có hệ thống xử lý
nước thải.
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Việc giặt các sản phẩm thêu ren tại các hộ gia đình chưa đảm bảo
được công tác xử lý nước thải hoá chất gây ô nhiễm môi trường. Cần phải
quy hoạch nơi sản xuất, nơi giặt có cống thoát nước riêng đảm bảo hợp vệ
sinh cho môi trường làng nghề.
2.4. Xu hướng biến đổi và phát triển làng nghề thêu ren Văn Lâm
Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử làng thêu ren Văn Lâm
vẫn tồn tại và phát triển nghề thủ công truyền thống của làng với lịch sử
trên 700 năm. Khoảng 10 năm trước đây, nghề thêu ren ở Văn Lâm trở
thành thu nhập chính trong mỗi gia đình, tạo nên một cuộc sống no ấm yên
bình cho một làng quê.
Trước đây, người dân làng Văn Lâm chuyên thêu các sản phẩm phục
vụ nghi thức, nghi lễ trong đời sống văn hóa tâm linh, đặc biệt là trong lễ
hội: quần, áo, mũ của đội tế; tàn, lọng, y môn trong các ngôi đình, đền. Các
nghệ nhân Văn Lâm đã đổi mới, sáng tạo thêm các loại hình sản phẩm mới:
thêu những loại khăn trải bàn, khăn ăn phục vụ đa dạng hơn nhu cầu sử
dụng hằng ngày của các tầng lớp trong xã hội. Có thể gặp sản phẩm của
làng nghề Văn Lâm tại nhiều nhà hàng, khách sạn hạng sang ở Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh hay trong dinh thự của các quan lại, chỉ huy cao
cấp người Pháp (thời Pháp thuộc).
Ngày nay, làng nghề thêu ren Văn Lâm chuyên sản xuất các loại vật
dụng trang trí nội thất, phục vụ đời sống sinh hoạt: rèm, khăn trải bàn, khăn
ăn, vỏ chăn ga, gối, quần áo thời trang… Nhiều gia đình thêu ở Văn Lâm
đã sáng tạo ra những loại hình sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của khách
hàng như các loại tranh thêu: tùng, cúc, trúc, mai, tranh sơn thủy hữu tình,
tranh mừng thọ hay các loại tranh con vật.
Nếu như trước đây việc tổ chức sản xuất ở làng nghề Văn Lâm chủ
yếu theo mô hình hộ gia đình thì bây giờ đã xuất hiện các công ty, doanh
nghiệp. Đây được xem là một quá trình đổi mới trong tổ chức sản xuất,
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đồng nghĩa với việc ứng dụng kỹ thuật, các thành tựu khoa học mới trong
quy trình sản xuất, thực hiện chuyên môn hóa trong quy trình sản xuất, quy
trình làm ra sản phẩm. Để đáp ứng được nhu cầu của thời đại, tồn tại được
bằng những sản phẩm của mình, nghề thêu ren Văn Lâm phải luôn có
những bước chuyển kịp thời, sáng tạo về nhiều mặt để thích nghi.
Hiện nay, để áp ứng nhu cầu cầu của thị trường, làng nghề Văn Lâm
thường nhập các loại chỉ thêu nội địa theo các mối tại các công ty, ngoài ra
loại chỉ thêu của Pháp cũng được người thợ thêu ren Văn Lâm ưa chuộng
vì mẫu mã đẹp, chất lượng cao. Đối với mặt hàng kim, vải thêu, làng nghề
Văn Lâm thường nhập từ Pháp, Ý, Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc. Về mẫu
mã sản phẩm, tùy theo cơ sở đặt hàng mang đến, bản thân những hộ gia
đình ở Văn Lâm đều sáng tạo ra những mẫu riêng, đa dạng phục vụ sở
thích hoặc những nét văn hóa của nhiều đất nước. Để có được một sản
phẩm thêu đẹp, đòi hỏi người thợ thêu phải có một tư duy tinh tế, sự phối
màu thích hợp. Cũng không ngoại trừ trường hợp trong một số sản phẩm,
hoặc theo chủ ý của người thêu hay ngược lại, sẽ cho ra đời những bức
tranh thêu mang tính trừu tượng, có giá trị nghệ thuật cao.
Tính chất của hoạt động thêu ren ở Văn Lâm không giống như các
hoạt động sản xuất khác cần phải có cơ sở để phát triển sản xuất, mỗi người
dân chỉ cần một khung thêu và các dụng cụ như kim, chỉ, khung… là có thể
làm hàng thêu bất cứ lúc nào. Hình thức hộ gia đình là hình thức tổ chức
truyền thống của làng nghề. Hiện nay hình thức này vẫn còn phổ biến
nhưng đang có xu hướng thu hẹp dần.
Từ khi phát triển du lịch, bộ mặt của thôn Văn Lâm (Ninh Hải, Hoa
Lư) đã thay đổi hẳn, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau đã biến một
vùng quê thuần nông thành đô thị sầm uất. Dọc con đường vào Tam Cốc có
đến hơn 20 cửa hàng bày bán các sản phẩm thêu … cho khách du lịch làm
quà lưu niệm. Các sản phẩm phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại,
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màu sắc hài hòa, kiểu dáng đẹp mắt, giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều
đối tượng, đáp ứng đủ nhu cầu của các khách hàng. Thế nhưng, tìm mua
một sản phẩm tranh thêu do người bản địa thêu đã khó, mong gặp lại hình
ảnh những người phụ nữ trong lúc chờ chở đò ngồi thêu trên bến thuyền
càng khó hơn. Người dân Văn Lâm không còn mặn mà với cái nghề đã một
thời gắn bó, nuôi sống gia đình mình vì nhiều lý do như công thợ thêu so
với các ngành nghề khác thấp...
Nguồn nhân lực lao động sản xuất hàng thêu ren của làng: Theo thống
kê của Sở Công thương Ninh Bình, năm 2011 ở Văn Lâm có 548 trên tổng
số 996 hộ gia đình tham gia sản xuất thêu ren với 780 thợ (chiếm 70%). Số
lượng lao động này vừa làm hàng thêu ren, vừa kết hợp chèo đò tại bến
thuyền Tam Cốc và bán các sản phẩm lưu niệm cho du khách. Có 08 doanh
nghiệp sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng thêu, thêu pha
rua, ren và hàng thêu đính cườm. Năm 2014, còn 480 hộ gia đình tham gia
sản xuất thêu ren, chiếm 40% tổng số hộ, với trên 600 thợ, chiếm 30% số
dân trong làng. Thu nhâp bình quân 2.400.000 đ/người/tháng. Năm 2017,
còn 200/1.013 hộ gia đình sản xuất thêu ren (chiếm 19%), với 200/2.500
lao động (chiếm 8%), thu nhập bình quân 3.500.000 đồng/người/tháng.
Hình thức các công ty hay các doanh nghiệp kinh doanh hàng thêu ren
mới xuất hiện ở Văn Lâm với gần 10 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể
đứng ra làm chủ thầu thuê công nhân làm việc trong các xưởng hoặc thu
mua hàng do các hộ gia đình và các xưởng khác sản xuất ra. Một số doanh
nghiệp lớn ở Văn Lâm là: Công ty TNHH Thêu ren Mặt Trời Xanh; Tam
Cốc, Mỹ Hương, Minh Trang, An Lộc… Với hiện trạng phát triển như hiện
nay của hoạt động du lịch làng nghề tại Văn Lâm thì hình thức chủ yếu của
du khách là đến tham quan tại các xưởng thêu của các doanh nghiệp lớn
trong làng, việc tìm hiểu và tham quan tại các hộ gia đình chưa trở nên phổ
biến.
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Để lưu giữ một làng nghề truyền thống phục vụ cho phát triển du lịch,
chính quyền địa phương cũng như người dân Văn Lâm, một số doanh
nghiệp trên địa bàn đã có sự thay đổi nhận thức nhằm khôi phục lại nghề
thêu truyền thống, đặc biệt là thêu mầu.
Tiêu biểu trong số đó là Doanh nghiệp Minh Trang. Chị Vũ Thị
Hồng Yến, chủ doanh nghiệp cho biết: Sau khi thị trường xuất khẩu giảm
sút, doanh nghiệp đã thay đổi chiến lược kinh doanh chú trọng đến thị
trường nội tại, tạo ra những sản phẩm, mẫu mã đa dạng, các sản phẩm dễ
ứng dụng như khăn trải bàn, túi sách, ví, quần áo, tranh thêu về phong cảnh
Ninh Bình… từ đó tạo thương hiệu cho du lịch Ninh Bình và góp phần giữ
lửa cho làng nghề, đồng thời đáp ứng được mọi nhu cầu của người tiêu
dùng và du khách tại các điểm du lịch. Đây được xem là một hướng đi
đúng không chỉ của doanh nghiệp mà còn phù hợp với định hướng của tỉnh
về phát triển du lịch gắn với làng nghề.
Công tác tổ chức sản xuất trong mỗi làng nghề là một trong những
yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm, số lượng, tiến độ và
giá thành sản phẩm. Thêu ren Văn Lâm có lịch sử phát triển hơn 700 năm,
trải qua nhiều thời kỳ biến đổi về mô hình tổ chức sản xuất, quy trình sản
xuất, hệ thống sản phẩm....sự biến đổi của làng nghề theo từng thời kỳ,
từng giai đoạn thể hiện sự nhạy bén, thích ứng, phù hợp với thị hiếu, yêu
cầu của thị trường.
Xu hướng biến đổi làng nghề thêu ren Văn Lâm qua các thời kỳ từ
thế kỷ XIII đến nay xem Bảng 2.5 phần phụ lục.
2.5. So sánh công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề
thêu ren Văn lâm với ba làng nghề thêu ren trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có tới bốn huyện có làng nghề chuyên
sản xuất hàng thêu ren, với 23 làng có nghề thêu ren, trong đó có 4 làng
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nghề thêu ren đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề, trong đó làng
thêu ren Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư vẫn là một những trung tâm
sản xuất hàng thêu ren lớn nhất và nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình cả về số hộ,
số lao động làm nghề thêu ren và thu nhập bình quân.
Trong khuôn khổ của luận văn, tác giả so sánh 4 làng nghề thêu ren
đã được UBND tỉnh công nhận làng nghề để làm nổi bật thêm những giá trị
và sự khác biệt của làng nghề thêu ren Văn Lâm trên cùng một địa bàn tỉnh
Ninh Bình. Ngoài làng nghề thêu ren Văn Lâm, Ninh Bình còn 3 làng nghề
khác đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề gồm: Làng nghề thêu ren
Vũ Đại, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn; Làng nghề thêu ren Lãng Nội, xã
Gia Lập, huyện Gia Viễn và Làng nghề thêu ren thôn Chùa, xã Gia Thủy,
huyện Nho Quan.
Trong số 4 làng nghề thêu ren của tỉnh Ninh Bình được UBDN tỉnh
công nhận là làng nghề, chỉ có làng nghề thêu ren Văn Lâm là thành lập
được Hiệp hội làng nghề và có sự liên kết, phối hợp tương đối chặt chẽ
giữa các chủ thể quản lý như Sở Công thương tỉnh, UBND xã, Hiệp hội
làng nghề, doanh nghiệp và người thợ.
Làng nghề thêu ren Văn lâm có lịch sử làng nghề trên 700 năm, ba
làng nghề khác có số năm hình thành làng nghề từ 22 năm đến 50 năm. Về
số hộ làm nghề: Làng nghề thêu ren Văn Lâm có số hộ làm nghề cao nhất
là 480 chiếm 40% tổng số hộ, ba làng nghề còn lại có số hộ làm nghề từ
100 hộ đến 200 hộ. Số doanh nghiệp kinh doanh nghề thêu ở Văn Lâm
chiếm số lượng nhiều nhất trong 4 làng nghề thêu, có 6 Công ty và 04 hộ
kinh doanh cá thể. Doanh thu làng nghề, thu nhập bình quân của làng nghề
thêu ren Văn Lâm 3.500.000đ/người/tháng đều cao hơn ba làng nghề thêu
ren trên thu nhập từ 1.000.000đ đến 1.800.000đ/người/tháng.
Về hoạt động du lịch làng nghề: Chỉ có làng nghề thêu ren Văn Lâm
là gắn với hoạt động du lịch, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển làng
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nghề du lịch. Do đặc thù vị trí địa lý của các làng nghề thôn Chùa, Lãng
Nội, Vũ Đại không nằm gần các điểm, khu du lịch trên địa bàn nên các
làng nghề trên chỉ sản xuất mặt hàng thêu ren đơn thuần phục vụ cho các
đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu.
Những khác biệt cụ thể của làng nghề thêu ren Văn Lâm với ba làng
nghề khác xem bảng số 2.7; bảng 2.8, bảng 2.9, bảng 2.10 phần phụ lục.
Từ những điểm khác biệt của làng nghề thêu ren Văn Lâm so với ba
làng nghề khác cùng được công nhận là làng nghề trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình. Có thể nói, làng nghề thêu ren Văn Lâm là một làng nghề có truyền
thống lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, có quy mô, thương hiệu, có
nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhất là phát triển du lịch làng nghề
mà ba làng nghề trên không có được.
Theo số liệu khảo sát và đánh giá mới nhất tháng 5/2017 của Sở
Công thương tỉnh Ninh Bình thì hiện nay các làng nghề thêu ren thuộc vào
nhóm các làng nghề hoạt động sản xuất cầm chừng và có chiều hướng suy
giảm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan sẽ được tác giả đề cập
ở phần đánh giá khó khăn, thách thức của làng nghề.
2.6. Đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề thêu ren
Văn Lâm
2.6.1. Thành tựu
Thuận lợi của làng nghề thêu ren Văn Lâm là có lịch sử hình thành
và lịch sử văn hóa lâu đời, có đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi đam mê với
nghề, có vị trí giao thông thuận lợi, nằm trong khu du lịch nổi tiếng Tam
Cốc - Bích Động và các khu điểm du lịch khác để phát triển du lịch làng
nghề. Trong những năm qua hệ thống chính sách phát triển nghề, làng nghề
của nhà nước được bổ sung hoàn thiện nên tạo điều kiện cho tỉnh Ninh
Bình chỉ đạo phát triển ngành nghề thủ công được tốt hơn. Các chính sách
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hỗ trợ nghề, làng nghề đã được các cấp và cơ sở quan tâm triển khai đồng
bộ nên làng nghề được ổn định và phát triển.
Nước ta đã ra nhập tổ chức thương mại thế gới WTO đó là điều kiện
thuận lợi để nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị máy móc tiên tiến, hiện đại
tạo điều kiện cho nghề, làng nghề tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và
mở rộng thị trường xuất khẩu. Cơ sở vật chất làng nghề được tăng cường
do có sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân. Chính
sách của Nhà nước từ Trung ương cũng như tỉnh đã hỗ trợ các làng nghề về
sử dụng đất, mặt bằng sản xuất, các loại thuế, phí, công tác quảng bá, xúc
tiến đều ưu đãi cho các cơ sở làng nghề.
Mặt khác, riêng bản thân làng nghề Văn Lâm cũng có nhiều yếu tố
thuận lợi như:
- Làng nghề thêu ren Văn Lâm đã trải qua quá trình lịch sử phát triển
lâu dài và hết sức phong phú (với lịch sử làng nghề trên 700 năm). Yếu tố
truyền thống là một trong những thuận lợi để các sản phẩm của làng nghề
có bề dày lịch sử văn hóa, tạo nên thương hiệu cho làng nghề, để tiến xa
hơn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Làng nghề có đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi giàu kinh nghiệm, có tâm
huyết với nghề, có khả năng truyền, dạy nghề cho lớp trẻ.
- Làng nghề có vị trí địa lý giao thông thuận lợi, nằm trong khu du
lịch nổi tiếng nên thu hút được đông đảo du khách tham quan, mua sắm sản
phẩm góp phần phát triển du lịch làng nghề.
- Công tác quản lý, bảo tồn, phát triển làng nghề được các cấp, các
ngành quan tâm để có phương án bảo tồn phát triển, đã thành lập được hiệp
hội làng nghề, xây dựng được đề án bảo tồn phát triển làng nghề, chương
trình bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể làng nghề. Hệ thống chính sách
phát triển làng nghề, chính sách khen thưởng, tôn vinh nghệ nhân được
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trung ương và tỉnh hỗ trợ quan tâm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến
khích, động viên kịp thời cho làng nghề phát triển.
Thêu ren truyền thống Văn Lâm đã trở thành nghề quan trọng trong
cơ cấu kinh tế của xã Ninh Hải, giúp nhân dân có thêm việc làm, tăng thu
nhập, góp phần xoá đói, giảm nghèo, thu hút nhiều lao động nông nhàn,
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng công nghiệp, dịch vụ, xây
dựng nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững, xuất khẩu các mặt hàng
mang lại giá trị lớn và quyết tâm đưa sản phẩm thêu ren xuất khẩu sánh vai
cùng với các làng nghề thêu trong và ngoài tỉnh.
2.6.2. Hạn chế
Bên cạnh những mặt thuận lợi, làng nghề truyền thống nói chung và
thêu ren Văn lâm nói riêng cũng còn không ít khó khăn, thách thức trong
quá trình bảo tồn, phát triển của mình.
2.6.2.1. Khó khăn chung của các làng nghề
Cơ chế chính sách của Nhà nước ban hành còn thiếu đồng bộ và
chồng chéo giữa các ngành. Cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương chưa
tập trung cao nguồn lực cho phát triển nghề và làng nghề. Các cơ chế hỗ trợ
và khuyến khích của tỉnh về tài chính, đổi mới công nghệ, đăng ký thương
hiệu, thu hút nhân tài chưa được triển khai còn chậm tiến độ.
Việc ban hành và thực hiện cơ chế chính sách phát triển nghề, làng
nghề của tỉnh còn ít và chậm lại chưa ổn định. Các chính sách của ngân
hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cho vay vốn phát triển nghề, làng
nghề, đầu tư đổi mới công nghệ hạn chế. Một số chính sách tạo điều kiện
cho doanh nghiệp và hộ sản xuất như: mặt bằng sản xuất, đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng, xử lý môi trường làng nghề, xúc tiến thương mại và xây
dựng thương hiệu chưa đáp ứng nhu cầu.
Mặt trái của nền kinh tế thị trường đang có những tác động không
nhỏ đến đời sống văn hóa, kinh doanh dịch vụ và sản phẩm của làng nghề
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truyền thống dẫn đến một số hộ kinh doanh chưa nhận thức được ý thức
kinh doanh trong làng nghề, còn chạy theo lợi nhuận kinh doanh hàng kém
chất lượng.
Các sản phẩm của làng nghề hầu hết chưa có thương hiệu hàng hóa,
mẫu mã, kiểu dáng thay đổi chậm. Các sản phẩm ít được cải tiến do đó làm
giảm giá trị và sức hấp dẫn của sản phẩm nên sức cạnh tranh kém.
Giá trị xuất khẩu của các làng nghề còn thấp, xuất khẩu chủ yếu qua
ủy thác nên lợi nhuận không cao. Sản xuất làng nghề còn manh mún, nhỏ
lẻ, thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng, việc giới thiệu sản phẩm làng
nghề tại hội chợ, các trung tâm thương mại chi phí nhiều.
Đội ngũ cán bộ quản lý làng nghề, ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu, trình
độ chuyên môn có nơi chưa phù hợp do kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, vì vậy
chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách theo dõi ngành
nghề ở cấp xã, mà chủ yếu là kiêm nhiệm. Kinh phí của Nhà nước hỗ trợ cho
các làng nghề còn nhiều hạn chế và chậm.
Về quỹ đất ở làng nghề còn hạn chế do đặc trưng sản xuất tại các làng
nghề theo hộ gia đình nên các hộ phải thu hẹp không gian sống, để dành mặt
bằng cho sản xuất. Nhà vừa là nơi sản xuất, vừa là nhà kho để nguyên liệu và
sản phẩm nên ảnh hưởng đến đời sống và hiệu quả sản xuất kinh doanh, các
nhà xưởng ở làng nghề chưa đáp ứng được yêu cầu về an toàn trong sản xuất
và phòng chống cháy nổ. Các cơ sở sản xuất tại làng nghề không có hệ thống
xử lý và thoát nước thải phù hợp gây ảnh hưởng đến môi trường.
2.6.2.2. Hạn chế của làng nghề thêu ren Văn Lâm
Ngoài những khó khăn, thách thức của làng nghề nói chung như nêu ở
phần trên, thêu ren Văn Lâm ngày một có chiều hướng thu hẹp, thuộc nhóm
các làng nghề hoạt động sản xuất cầm chừng và có phần suy giảm, biểu hiện
rõ nhất ở số hộ làm nghề, số nghệ nhân, thợ thêu, doanh nghiệp sản xuất mặt
hàng thêu ngày một giảm do nhiều nguyên nhân như:
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- Số nghệ nhân, thợ giỏi trong làng nghề ngày một ít đi do tuổi cao
sức khỏe yếu, hay một số chuyển sang ngành nghề khác có thu nhập cao
hơn, ổn định hơn. Văn Lâm có 11 nghệ nhân được công nhận, đến nay đã có
03 nghệ nhân mất do tuổi cao, còn một số nghệ nhân do tuổi cao sức khoe
yếu cũng không làm được nghề.
- Việc trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ở một số doanh nghiệp,
công ty còn chưa được chú trọng, chưa kiểm tra định kỳ sức khỏe cho thợ,
người lao động.
- Do giá nhân công của thợ thêu rẻ (thu nhập khoảng 80.000 đến
150.000 đ/ngày), cộng với tính chất công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, mệt mài bên
khung thêu cả ngày nên nhiều thợ thêu chuyển sang ngành nghề khác như
chèo đò, hay kinh doanh buôn bán nhỏ quanh khu bến thuyền Tam Cốc, làm
các công việc phục vụ trong các nhà hàng khách sạn. Vì vậy ngày nay,
không còn nhìn thấy hình ảnh ở bến thuyền Tam Cốc người chèo đò đồng
thời cũng là thợ thêu trong lúc chờ khách tranh thủ ngồi thêu tạo nên bức
tranh làng nghề đẹp, sống động… Chỉ còn một số nghệ nhân cao tuổi của
làng còn đam mê với nghề, mặt khác do tuổi già sức khỏe yếu không làm
được các công việc khác nên vẫn làm nghề mà chủ yếu là là theo các đơn đặt
hàng.
- Nguyên liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng là đầu vào của quá trình
sản xuất, tuy nhiên nguyên liệu chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất. Qua khảo
sát ở làng nghề thêu ren Văn Lâm nguyên liệu vải, chỉ thêu thêu nhập từ
các tỉnh chiếm 80% hoặc do các đơn vị đặt hàng cung cấp luôn nguyên liệu
(vải, chỉ…). Mặt khác thị trường nguồn nguyên liệu chưa ổn định, giá
nguyên liệu luôn biến động chưa có nguồn cung ứng nguyên liệu bảo đảm
chất lượng, ổn định. Nhìn chung nguyên liệu sử dụng cho sản xuất làng
nghề còn phụ thuộc từ bên ngoài.
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- Từ cuối năm 2008 trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế thế
giới, đến nay sau giai đoạn suy thoái nhưng tiến độ phục hồi chậm, nên thị
trường tiêu thụ cũng bị thu hẹp. Thị trường tiêu thụ không ổn định, phụ
thuộc nhiều vào các đơn hàng do khách biết đến thêu ren Văm Lâm nên tự
tìm đến đặt hàng, hoặc phải qua trung gian giới thiệu, do sự năng động tự
tìm kiếm thị trường của các doanh nghiệp, hộ gia đình… trong thời kỳ hội
nhập và phát triển với thị trường nhiều biến động việc sản xuất, tìm đầu ra
cho sản phẩm càng trở nên khó khăn.
- Tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề thêu ren Văn Lâm tuy
không ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường nhưng vẫn cần có quy
hoạch về xử lý nguồn nước, xử lý chất thải rắn như các mẩu vải thừa (chủ
yếu ở các công ty, doanh nghiệp lớn), công tác phòng cháy, chữa cháy...
- Du lịch làng nghề bước đầu được quan tâm song chậm phát triển,
khách du lịch đi du lịch làng nghề đúng nghĩa con rất ít (chỉ khoảng 2%).
Vì loại hình du lịch làng nghề ở làng thêu ren Văn Lâm còn đang trong quá
trình định hình và phát triển, chưa xây dựng được một mô hình du lịch làng
nghề hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của làng, hoạt động du lịch
làng nghề còn mang tính tự phát.
- Vai trò hiệp hội của tỉnh, của làng nghề chưa cao. Hiệp hội các làng
nghề chưa phát huy được vai trò. Do nhiều nguyên nhân như, kinh phí hoạt
động của Hiệp hội khó khăn, muốn hội họp, tổ các cuộc thi sáng tạo mẫu,
thi tay nghê, hay mang sản phẩm của làng nghề đi quảng bá ở các hội chợ
trong và ngoài nước đòi hỏi kinh phí lớn; Ban chấp hành Hiệp hội, thành
viên hiệp hội đều làm kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian công sức thỏa
đáng cho Hiệp hội, Hiệp hội không có trụ sở, phương tiện hoạt động…
Tiểu kết
Qua việc phân tích thực trạng làng nghề thêu ren Văn Lâm hiện nay,
đã thấy được những giá trị văn hóa nổi bật, riêng có của làng nghề, cũng
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như thực trạng công tác sản xuất kinh doanh, xu hướng biến đổi của làng
nghề, công tác quản lý làng nghề, xây dựng thương hiệu làng nghề, các
hoạt động du lịch tại làng nghề… từ việc phân tích các thực trạng trên để
tìm ra những mặt thuận lợi và khó khăn, thách thức… để nghiên cứu, xây
dựng các định hướng, giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề.
Nghề thêu ren của tỉnh Ninh Bình nói chung và thêu ren Văn Lâm
nói riêng bên cạnh những mặt thuận lợi cũng đang đứng trước những khó
khăn cần được quan tâm giải quyết. Theo quy hoạch tổng thể của Quần thể
danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, làng nghề
thêu ren Văn Lâm nằm trong vùng lõi của di sản. Vì vậy, chính sách quản
lý và định hướng phát triển ở những khu vực này là phải bảo tồn cảnh quan
tại các xóm làng trong khu vực di sản như hiện trạng truyền thống vốn có;
giữ gìn các giá trị văn hoá phi vật thể, nghề thủ công truyền thống trong các
làng xã, cư dân… Như vậy, việc gìn giữ một làng nghề thêu truyền thống
có lịch sử hơn 700 năm không chỉ vì mục đích bảo tồn phát triển làng nghề
để kết hợp với phát triển du lịch làng nghề mà còn là lưu giữ một giá trị văn
hoá được cả thế giới công nhận cho hậu thế mai sau.
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Chương 3
GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY
GIÁ TRỊ LÀNG NGHỀ THÊU REN VĂN LÂM
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển
3.1.1. Quan điểm chung về phát triển làng nghề Ninh Bình.
Mục tiêu, quy hoạch, định hướng phát triển làng nghề nói chung và
thêu ren Văn Lâm nói riêng được thể hiện rõ nhất tại Quyết định số
615/QĐ-UBND, ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê
duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề gắn với du lịch tỉnh Ninh Bình đến
năm 2020 định hướng đến năm 2030. Giai đoạn từ nay đến năm 2030 quan
điểm chung phát triển nghề và làng nghề tập trung vào những nội dung sau
[37;tr.75]:
Phát triển nghề và làng nghề tỉnh Ninh Bình góp phần nhằm chuyển
dịch cơ cấu kinh tế thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công nghiệp
hóa nông nghiệp nông thôn; chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc
làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống người lao động; bảo tồn các giá trị
truyền thống, những bản sắc văn hóa của địa phương; chú trọng phát triển
các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như: sản phẩm cói, thêu ren, đá mỹ nghệ, đồ
gỗ, mây tre đan, chế biến nông sản thực phẩm và du nhập thêm nghề mới.
Phát triển nghề, làng nghề phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội đến năm 2020 và các quy hoạch có liên quan. Đồng thời phải gắn
với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và phát triển du lịch.
Phát triển làng nghề phải gắn với quá trình công nghiệp hóa - hiện
đại hóa nông nghiệp nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc
làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cải thiện đời sống
nhân dân.

92

Phát triển làng nghề trên cơ sở huy động sự tham gia của các thành
phần kinh tế trong và ngoài tỉnh với sự hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức
quốc tế phi Chính phủ.
Phát triển làng nghề gắn với khôi phục, phát triển ngành nghề truyền
thống, mở rộng thị trường tiêu thụ, chủ động nguồn nguyên liệu, bảo đảm
môi trường sinh thái.
Phát triển thêm các làng nghề mới gắn với chương trình xây dựng
nông thôn mới theo phương châm mỗi làng một sản phẩm.
Phát triển nghề, làng nghề gắn với phát triển du lịch tạo thành các
tour du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với
làng nghề, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của làng nghề phục vụ phát triển
du lịch.
Trong các quan điểm phát triển làng nghề, thì tỉnh Ninh Bình rất chú
trọng đến định hướng phát triển du lịch làng nghề. Vì Ninh Bình với những
lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa dân tộc đặc sắc. Có nhiều
tuyến du lịch với nhiều làng nghề thủ công truyền thống có sức hút đặc biệt
với du khách. Mỗi làng nghề của tỉnh gắn với nét văn hóa riêng hay một hệ
thống di tích lịch sử văn hóa với cảnh quan sinh thái hấp dẫn. Du khách đến
với làng nghề không chỉ ngắm cảnh mà còn thăm quan nơi sản xuất trực
tiếp, được tiếp xúc với nghệ nhân, thợ thủ công, thậm chí còn trực tiếp
tham gia làm thử một vài công đoạn sản xuất các sản phẩm. Trong những
năm gần đây tỉnh Ninh Bình đã bước đầu hình thành, khai thác các loại
hình du lịch trong đó có du lịch làng nghề với những định hướng cụ thể:
- Phát triển nghề, làng nghề cần gắn với phát triển du lịch, tạo thành
các tua du lịch hấp dẫn. Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút khách quốc tế
đến với làng nghề, sử dụng sản phẩm và dịch vụ làng nghề.
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- Giai đoạn 2016 - 2020: Gia tăng giá trị sản xuất làng nghề, mở rộng
hệ thống cơ sở sản xuất, dịch vụ du lịch thông qua việc phát triển làng nghề
truyền thống và mở rộng các làng nghề mới.
- Giai đoạn 2021 - 2030: tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, hoàn thiện
sản phẩm du lịch làng nghề, xử lý triệt để môi trường làng nghề.
Quy hoạch phát triển làng nghề kết hợp với du lịch của tỉnh Ninh
Bình định hướng xây dựng 4 tuyến du lịch kết hợp với làng nghề. Dự kiến
xây dựng 4 tuyến du lịch kết hợp với làng nghề, trong đó có tuyến du lịch
gắn với làng nghề thêu ren Văn Lâm: Tuyến du lịch Tam Cốc - Bích Động
- Nhà thờ đá Phát Diệm - vùng biển Kim Sơn - và các làng nghề với các
làng nghề phục vụ du lịch như thêu ren Văn Lâm, chế tác đá mỹ nghệ Ninh
Vân (Hoa Lư), nghề chế biến cói thị trấn Phát Diệm và sản xuất rượu thủ
công Lai Thành (Kim Sơn).
Giai đoạn 2011 - 2020 tập trung hoàn thiện 6 điểm làng nghề phục vụ
du lịch, vốn đầu tư 40 tỷ đồng/làng nghề trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ
30%, một phần vốn của huyện hỗ trợ, còn lại là vốn của các thành phần
kinh tế. Trong đó có làng nghề thêu ren Văn Lâm - xã Ninh Hải.
Giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục hoàn thiện 6 điểm làng nghề kể trên
Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng dự kiến bình quân 60 tỷ đồng/làng nghề. Trong
đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%, một phần vốn của huyện hỗ trợ, còn
lại là vốn của các thành phần kinh tế. Đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ
thuật, cải thiện môi trường, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản lý
kinh tế, xúc tiến và kinh doanh thương mại.
Quy hoạch chi tiết về phát triển các làng nghề kết hợp phục vụ du
lịch xem bảng 2.11 phần phụ lục
3.1.2. Chỉ tiêu cụ thể về phát triển các làng nghề thêu ren.
Tiếp tục xây dựng và giữ vững thương hiệu sản phẩm thêu ren làng
nghề Văn Lâm, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, liên kết với các
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làng nghề thêu ren trong, ngoài tỉnh để tiếp cận tìm kiếm thị trường tiêu thụ
sản phẩm nhằm khôi phục lại nghề có nguy cơ giảm sút.
Xây dựng làng nghề thêu ren Văn Lâm kết hợp với tour Du lịch
Tràng An, Tam Cốc - Bích Động. Xây dựng các gian hàng trưng bày sản
phẩm làng nghề tại các khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.
Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm cấp
vùng để giới thiệu, quảng bá tìm kiếm thị trường và lập kế hoạch phát triển
sản phẩm.
Triển khai nghề thêu tại cụm công nghiệp Ninh Hải (xã Ninh Hải - Hoa
Lư) và cụm công nghiệp Gia Sinh (xã Gia Sinh - Gia Viễn) để thu hút và
trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong đó có sản phẩm thêu ren.
Phấn đấu đến giai đoạn năm 2016 -2020 số hộ tham gia nghề thêu
ren tăng 9,2%, lao động tăng 2% so với giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn
2020 - 2030 số hộ tăng 9,5%; số lao động tăng từ 5 đến 7%.
Giá trị sản xuất nghề thêu ren năm 2020 đạt 417 tỷ đồng. Năm 2030
đạt 2.374 tỷ đồng. Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 23 triệu
đồng/người/năm. Năm 2020 đạt 28 triệu đồng/người/năm. Năm 2030 đạt
35 triệu đồng/người/năm. Giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt khoảng 13 triệu
USD, năm 2030 đạt khoảng 60 triệu USD.
Quy hoạch chi tiết về phát triển nghề thêu ren tỉnh Ninh Bình xem
bảng 1.12 phần phụ lục.
3.2. Các giải pháp
3.2.1. Về đường lối, cơ chế chính sách
3.2.1.1. Tăng cường vai trò và chức năng quản lý của Nhà nước.
Tăng cường vai trò, chức năng của các cơ quan quản lý Nhà nước về
làng nghề từ Trung ương đến cơ sở như: Bộ Công Thương, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ở cấp
tỉnh là UBND các cấp, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển
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Nông thôn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch... Cần có sự phối hợp vào
cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành trong công tác bảo tồn và phát triển
làng nghề hiệu quả. Cần bố trí, phân bổ ngân sách hợp lý, kịp thời hỗ trợ
bảo tồn, phát triển làng nghề, có chính sách vay vốn ưu đãi cho phát triển
làng nghề.
Hệ thống các văn bản của Trung ương và của tỉnh Ninh Bình về
những chính sách để khuyến khích bảo tồn, phát triển nghề và làng nghề,
như: Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng
Chính phủ; Nghị định sô 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ
về khuyến công; Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07/09/2001 của
Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 18/7/2002 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng IX; Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg ngày
13/8/2004 của Thủ tướng Chính; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày
05/08/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương khóa X;
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày
07/07/2006 của Chính phủ; Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động
nông thôn đến năm 2020”; Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày
12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp nông thôn….
Tỉnh Ninh Bình đã quan tâm chỉ đạo phát triển nghề, làng nghề, Sở
Công thương tỉnh Ninh Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn
bản như: Quyết định số 1329/2005/QĐ-UBND ngày 04/7/2005 quy định về
tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét công nhận làng nghề tỉnh Ninh Bình;
Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 09/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 06/10/2006 của UBDN tỉnh về đẩy mạnh
phát triển, trồng, chế biến cói; thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ giai đoạn
2006-2010; Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 13/7/2009 về phát triển du lịch
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đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Kế hoạch 07/KH-UBND ngày
17/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết 15 của Ban
chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày
23/11/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 615/QĐ-UBND
ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình …
UBND xã Ninh Hải có Nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh phát triển
nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Hàng năm xã đã phối hợp với
các trung tâm đào tạo nghề để dạy nghề cho người dân, trong đó đặc biệt
quan tâm đến công tác truyền nghề, đào tạo nghề cho lớp trẻ để tiếp tục gìn
giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương.
Việc quy hoạch tổng thể làng nghề thêu Văn Lâm cũng đã và đang
được tiến hành, từng bước quy hoạch khu bán hàng lưu niệm, nâng cấp đền
thờ tổ làng nghề, khôi phục các lễ hội nghề thêu ở Văn Lâm. UBND tỉnh đã
ban hành quy định công nhận nghệ nhân để duy trì, đào tạo nghề truyền
thống… với mục tiêu là phát triển làng nghề thêu Văn Lâm trở thành điểm
du lịch làng nghề theo mô hình du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở Công
thương cũng rất chú trọng tới công tác khuyến công, xúc tiến thương mại
nhằm hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở các cửa hàng
giới thiệu, quảng bá các sản phẩm để tìm kiếm thị trường trong và ngoài
nước
Hệ thống chính sách của Trung ương và của tỉnh khẳng định vai trò
và chức năng quan trọng của cơ quan quản lý Nhà nước đối với sự phát
triển của làng nghề và được xem là đòn bẩy quan trọng để các làng nghề
trong tỉnh có cơ hội phát triển trong thời kỳ mới. Tuy nhiên việc triển khai
thực hiện các chính sách trên còn thiếu đồng bộ, tiến độ chậm trễ vì vậy
đem lại hiệu quả chưa cao. Đòi hỏi phải có sự phối kết hợp, hỗ trợ của
chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò quản lý của chính quyền cấp cơ sở,
bởi địa phương mới hiểu rõ được những khó khăn thực tế của địa phương
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của làng nghề mình. Ngoài việc phát huy tích cực vai trò của chính quyền
cơ sở cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gây trở ngại cho việc phát
triển làng nghề và tìm đầu ra cho sản phẩm.
3.2.1.2. Phát huy vai trò của của chức hiệp hội làng nghề
Hiện nay, Hiệp hội làng nghề Việt Nam có 13.401 hội viên, ở 61
tỉnh, thành phố [6; tr.7]. Tỉnh Ninh Bình thành lập được 5 hội nghề (Hội
nghề thêu ren Văn Lâm, Hội nghề đá Ninh Vân, Hội nghề cói tỉnh Ninh
Bình, Hiệp hội sản xuất, kinh doanh cá Tràu tiến, Hiệp hội sản xuất và kinh
doanh cơm cháy Ninh Bình)
Hiệp hội làng nghề là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập
trên tinh thần tự nguyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản
riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Hiệp hội làng
nghề là cầu nối giữa nhà nước với các doanh nghiệp, làng nghề, đại diện
cho làng nghề tham gia các hoạt động triển lãm, tham gia các hội thi…, đại
diện cho người dân làng nghề đóng góp xây dựng các cơ chế chính sách
làng nghề. Hiệp hội làng nghề đại diện cho làng nghề, doanh nghiệp thực
hiện ký kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu
quả sản xuất, chất lượng, giá trị, tìm đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó,
Hiệp hội làng nghề kết hợp với chính quyền xã, thôn và các doanh nghệp
để bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong làng, tôn vinh và đề nghị các
cấp khen thưởng.
Hiệp hội làng nghề có vai trò trách nhiệm rất quan trọng là cầu nối
làng nghề với cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các hội
nghề nghiệp có liên quan, là đầu mối kết nối, tư vấn, hỗ trợ giúp làng nghề
tập hợp sức mạnh đoàn kết cùng tháo gỡ khó khăn đê phát triển bền vững
Có thể khẳng định vai trò của Hiệp hội làng nghề, các doanh nghiệp
có vai trò hết sức quan trọng đối với các làng nghề, là thành tố vô cùng
quan trọng không thể thiếu được trong công cuộc bảo tồn, phát triển làng
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nghề. Nếu Hiệp hội làng nghề hoạt động hiệu quả, nhận được sự đồng
thuận, ủng hộ tích cực của cộng đồng (những nghệ nhân, người thợ, doanh
nghiệp và cộng động dân cư trong làng) sẽ thúc đẩy làng nghề phát triển
bền vững, chính vì vậy cần khuyến khích phát triển số lượng và chất lượng
của các hiệp hội làng nghề nhằm hỗ trợ cụ thể, thiết thực nhất cho các làng
nghề, đồng thời nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của các làng nghề
phù hợp với xu thế của thời đại.
3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác truyền dạy nghề
Muốn làng nghề được bảo tồn và phát triển hiệu quả thì yếu tố quan
trọng có tính chất tiên quyết là nhân tố nguồn nhân lực chính là những
người thợ, các nghệ nhân nắm giữ những bí quyết nghề nghiệp, tình yêu
nghề và khả năng truyền nghề. Các cấp chính quyền cần quan tâm, có cơ
chế khuyến khích, đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người thợ để
tạo ra những sản phẩm có chất lượng, mang giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao.
Thực hiện chủ trương xã hội quá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như:
Động viên, khuyến khích các nghệ nhân giỏi tham gia, mở các lớp đào tạo,
truyền nghề tại doanh nghiệp, hay do Hiệp hội làng nghề tổ chức. Chính
quyền, cùng với doanh nghiệp, nghệ nhân phối hợp xây dựng chương trình
giảng dạy, chụp ảnh, quay video hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết các kỹ thuật
thêu…để tránh thất truyền nghề do các nghệ nhân ngày một lớn tuổi. Đẩy
mạnh công tác bồi dưỡng về quy trình tổ chức sản xuất, quản lý doanh
nghiệp cho các hộ sản xuất cá thể và các doanh nghiệp trong làng nghề.
Tổ chức cho các đoàn học tập kinh nghiệm gồm nhà quản lý các
cấp, hiệp hội làng nghề, một số nghệ nhân, doanh nghiệp… đi học hỏi kinh
nghiệm ở các làng nghệ thêu ren trong nước và các nước trong khu vực để
về áp dụng có sáng tạo phù hợp với điều kiện, đặc điểm làng nghề của
mình như: Thêu ren Văn Lâm có thể học hỏi kinh nghiệm về công tác bảo
tồn, phát triển làng nghề, sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu
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thụ… ở một số làng nghề thêu ren khác trong nước như: Làng thêu ren
Thanh Hà, xã Thanh hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Làng nghề thêu
ren Đình Tổ, thôn Đình Tổ, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội;
Làng nghề thêu ren Từ Vân, thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín,
Hà Nội; Làng nghề thêu ren Đào Xá, thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện
Thường Tín, Hà Nội…
Đi học hỏi kinh nghiệm ở một số nước trong khu vực như:
Nhật Bản và Thái Lan đều xây dựng chương trình hành động “Mỗi
làng 1 sản phẩm”. Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ 1 số sản phẩm như nấm
Sitake, nước cam ép, hàng tre đan lát, gỗ dân dụng nên một số sản phẩm đã
khôi phục và phát triển. Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ cho mỗi làng 1 triệu
Bạt (tương đương 400 triệu đồng Việt Nam) để làm ra một sản phẩm tiêu
biểu, đặc trưng và có chất lượng cao.
Philipin: Các chính sách của chính phủ đã hỗ trợ cho các xí nghiệp
tiểu thủ công nghiệp và sản xuất các sản phẩm chế biến thực phẩm, chế tạo
máy móc phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp.
Indonesia: Chính phủ đã tổ chức ra hội đồng thủ công nghiệp quốc
gia hỗ trợ cho mỗi làng 20 triệu Rupy để phát triển sản xuất nông nghiệp
làng nghề thủ công.
Ấn Độ: Nhà nước hỗ trợ về tài chính thông qua chiến lược phát triển
nông thôn; thành lập các trung tâm đào tạo nghề và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Để động viên khuyến khích kịp thời các nghệ nhân, cần triển khai
sâu rộng các quy định về phong tặng danh hiệu nghệ nhân, nghệ nhân ưu tú
cho thợ thủ công ở các làng nghề để họ biết phấn đấu và đăng ký xét tặng
…Tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho thợ như
Thi thợ giỏi, bàn tay vàng…
Đào tạo đội ngũ thợ thủ công lành nghề, trẻ, năng động, sáng tạo, tâm
huyết với nghề là con em trong làng. Cũng như các nghề thủ công khác,
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nghề thêu ren được truyền lại cho các thế hệ sau bằng phương pháp cầm
tay chỉ việc, khơi dậy niềm tự hào lòng yêu nghề cho con cháu. Những
người từ nơi khác đến học nghề đều được nhận miễn là họ có tình yêu và
tâm huyết với nghề. Vì vậy, tính chất cha truyền con nối không quá sâu sắc
ở làng nghề. Việc mở rộng phạm vi truyền nghề ra bên ngoài làng là một
quan niệm tốt nhưng vấn đề là ở chỗ con em Văn Lâm theo học nghề ngày
càng ít mà thay vào đó là lực lượng lao động, thợ học việc từ các tỉnh ngoài
đến Văn Lâm học nghề ngày càng nhiều lên. Thợ học nghề hay đội ngũ lao
động làm thuê sau một thời gian sẽ trở về địa phương của họ làm việc, khi
ấy đội ngũ thợ làng sẽ không còn mấy người. Dần dần bí quyết làng nghề
đã được truyền ra ngoài, người ta không cần phải đến làng Văn Lâm mới
có thể học nghề thêu ren, không cần phải đi du lịch làng nghề mới có thể
mua được những sản phẩm thêu ren đẹp nổi tiếng. Do vậy, vấn đề mấu chốt
ở đây là phải đào tạo nghề cho lớp trẻ của làng, những người gắn bó máu
thịt với quê hương, với làng nghề. Muốn vậy việc làm trước tiên là phải
giáo dục lòng yêu nghề cho các thế hệ trẻ trong làng để họ thấy được
những tinh hoa văn hoá của cha ông trong mỗi sản phẩm, thấy được giá trị
của nghề thủ công truyền thống của làng mình.
Làng nghề cần xây dựng được các chương trình dạy nghề có sự phối
hợp của các nghệ nhân trong làng với các cơ sở đào tạo để tăng cường hiệu
quả đào tạo nghề cho thế hệ trẻ trong làng. Có chính sách ưu đãi đối với
những nghệ nhân, những người có tay nghề cao để họ tiếp tục tạo ra những
sản phẩm chất lượng cao và truyền nghề cho các thế hệ sau.
Phát huy nguồn nhân lực là các doanh nghiệp và cộng đồng: Các
doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, những nghệ nhân, người thợ có vai trò rất
quan trọng trong công tác bảo tồn, giữ nghề, phát triển nghề. Họ chính là
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chủ thể, là linh hồn của mỗi sản phẩm, mỗi làng nghề. Sản phẩm làng nghề
chủ yếu làm thủ công do bàn tay, khối óc sáng tạo của người thợ tạo nên,
mỗi sản phẩm có thể coi là một tác phẩm với sự sáng tạo độc đáo, riêng có
của mỗi người thợ. Vì vậy, phát huy được sự đồng thuận, khơi dậy được
lòng yêu nghề, lòng tự hào về làng nghề để người thợ say mê, gắn bó với
nghề, truyền nghề, truyền lòng yêu nghề cho thế hệ trẻ.
3.2.3. Nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm và mở rộng thị trường
tiêu thụ
3.2.3.1. Nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm
Bên cạnh những giải pháp khác thì giải pháp về nâng cao chất lượng,
đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm làng nghề được coi là quan trọng và có ý
nghĩa nhất trong thời điểm hiện nay để nâng cao tính cạnh tranh, tạo
thương hiệu và đẳng cấp cho sản phẩm làng nghề, đảm bảo cho sản phẩm
làng nghề có vị trí, thương hiệu trên thương trường.
Hàng năm chính quyền các cấp nên dành một phần kinh phí để tổ
chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, thiết kế mẫu mã sản phẩm mới
cho các làng nghề phù hợp với thị thiếu của thị trường. Hàng năm Sở Công
thương nên duy trì Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ để cuộc thi
trở thành hoạt động thường niên và phải có cơ chế bảo hộ quyền tác giả cho
các sản phẩm được giải.
Các làng nghề, doanh nghiệp nên tích cực tham gia Hội chợ hàng
thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước, hay tổ chức giao lưu với các làng
nghề, nghệ nhân ở các làng nghề trong tỉnh hay tỉnh khác. Đây chính là cầu
nối hữu hiệu để các nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp giới thiệu sản
phẩm, trao đổi, hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước, là cơ hội
để các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

102

giao lưu hợp tác, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối
tác, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ
sản phẩm trong nước cũng như xuất khẩu.
Các làng nghề cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm làm theo
đơn đặt hàng để tạo uy tín và đầu tư thiết kế bao bì sản phẩm ấn tượng, đặc
trưng của làng nghề nhằm nhận dạng sản phẩm làng nghề và thu hút khách.
Có thể phối hợp hay thuê nghệ nhân và doanh nghiệp và các trường
Đại học Mỹ thuật nhằm thiết kế mẫu mã, sản phẩm phục vụ du lịch. Tiến
hành tạo mẫu, tổ chức sản xuất thử nghiệm và đưa sản phẩm trưng bày,
giới thiệu và bán thử sản phẩm, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu được người
tiêu dùng ưa chuộng để hỗ trợ, mở rộng phát triển sản xuất, đồng thời tổ
chức cuộc thi sáng tác mẫu logo về nhãn mác, bao bì sản phẩm mới lạ gắn
với phong cảnh quê hương, nét đẹp văn hóa Ninh Bình. Các sản phẩm phải
thật sự đa dạng, phong phú, kích thước nhỏ gọn nhằm đáp ứng kịp thời
phục vụ cho khách du lịch…
3.2.3.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ
Tăng cường khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường trong và ngoài
nước, thông qua hình thức quảng bá trên các phương tiện thông tin (báo, đài,
tivi, internet...) tổ chức nghiên cứu nắm bắt và cung cấp thông tin về thị
trường như: chủng loại, mẫu mã, chất lượng và giá cả hàng hóa. Phát triển
đồng bộ các thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề: thị trường trong, ngoài
nước và mở rộng các thị trường mới. Trong thời gian tới cần tập trung thực
hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Đối với thị trường trong nước
Các làng nghề, doanh nghiệp cần năng động, nhạy bén liên kết để
đưa sản phẩm của làng nghề mình vào trong hệ thống các trung tâm thương
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mại, siêu thị, các cửa hàng bán lẻ, các hội chợ trong nước, các khu du
lịch…quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nội
địa.
Quy hoạch và xây dựng các trung tâm, quầy giới thiệu và bán sản
phẩm của làng nghề ngay tại khu, điểm du lịch để quảng bá sản phẩm và
bán cho du kháchm tham quan.
Phát huy vai trò của Hiệp hội làng nghề, doanh nghiệp trong việc tìm
kiếm thị trường tiêu thụ, xây dựng thị trường nguyên liệu ổn định, uy tín.
Thị trường xuất khẩu
Phối hợp với các Trung tâm xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp,
các doanh nhân, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá
sản phẩm, tìm kiếm thông tin phát triển thị trường tiêu thụ ra nước ngoài
hiệu quả hơn thông qua việc tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế, tổ chức
cho các đoàn đại diện cán bộ, doanh nghiệp, hiệp hội làng nghề khảo sát,
tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ ra các nước trên thế giới.
Xây dựng, phát hành các tập gấp, sách, tạp chí, video.. về làng nghề
để cung cấp thông tin một cách sinh động nhất cho du khách về hình ảnh,
con người, sản phẩm làng nghề. Các cấp chính quyền từ trung ương đến địa
phương có cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu được
nhanh chóng thuận lợi, tránh các thủ tục rườm rà.
Các làng nghề, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng và duy trì hoạt
động của trang Web cung cấp đầy đủ thông tin về làng nghề tạo ấn tượng,
hoạt động hiệu quả, đây là một kênh thông tin rất quan trọng và tiện lợi để
mở rộng thị trường trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.
Cần gắn kết, tổ chức giao lưu giữa các doanh nghiệp, hiệp hội làng
nghề với các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước và các doanh nghiệp nhập
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khẩu nước ngoài nhằm nắm bắt thông tin, thị hiếu thị trường để mở rộng thị
trường xuất khẩu.
3.2.4. Phát triển du lịch làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
3.2.5.1. Phát triển du lịch làng nghề
Phát triển các sản phẩm thêu ren phục vụ du lịch
Các sản phẩm thêu, ren, thêu pha rua của làng nghề sản xuất chủ yếu
là các mặt hàng gia dụng như khăn trải bàn, rèm cửa, khay lót dụng cụ ăn
uống, các bức tranh, túi, ví, quần áo thời trang, ga gối, chăn… vừa có tính
thẩm mỹ cao, có thể trưng bày, sử dụng, mang tính đặc thù của làng nghề.
Hiện nay, tại các cửa hàng đồ lưu niệm của làng có bày bán các mặt hàng
như ví, túi xách, mũ, khăn… nhưng không phải là sản phẩm thêu của làng
nghề mà được nhập về từ các vùng lân cận, điều này làm ảnh hưởng đến uy
tín, thương hiệu của làng nghề. Cần có biện pháp tuyên truyền cho người
dân, các hộ kinh doanh không vì lợi nhuận mà bán hàng kém chất lượng,
không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến uy tín làng nghề, mà thay vào đó là các
sản phẩm do người làng tạo ra. Các doanh nghiệp của làng nghề phải nắm
bắt được tình trạng này để có những biện pháp xây dựng sản phẩm mới cho
phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời đem lại hiệu quả kinh
tế cho bản thân doanh nghiệp và người dân của làng mình.
Về sản phẩm tranh thêu phục vụ du khách đã tương đối hoàn thiện
nhưng cần có một số thay đổi trong chủ đề của các bức tranh. Ngoài những
tranh phong cảnh, tranh tố nữ… cần bổ sung các bức tranh Đông Hồ, tranh
Hàng Trống và một số bức tranh hiện đại nổi tiếng. Sự thay đổi này sẽ tạo
được những nét khác lạ, độc đáo hấp dẫn du khách vốn đã quen với những
bức tranh phong cảnh quê hương.
Ngoài việc đa dạng hoá các sản phẩm thêu ren, người dân làng nghề
có thể thay đổi hình thức bán sản phẩm. Đó là việc phát triển dịch vụ thêu
ren trên đồ dùng của du khách. Các đồ dùng như mũ, khăn, áo… của du
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khách có thể lưu lại dấu ấn của làng nghề bằng việc thêu lên đó một vài chi
tiết như hoa văn, tên hay một dòng chữ kỷ niệm. Với những chi tiết đơn
giản, người thợ thêu sẽ không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành sản
phẩm cho du khách. Trong khi sản phẩm được làm du khách có thể tranh
thủ đi tham quan làng nghề hoặc mua sắm… Hình thức dịch vụ này vừa tạo
được sự mới lạ đối với du khách đồng thời kéo dài được thời gian lưu trú
của khách tại làng nghề.
Để tạo ra sự đa dạng, phong phú cho các sản phẩm của làng nghề
đồng thời tạo sự thuận tiện và thoả mãn tối đa nhu cầu của du khách đối với
việc mua các sản phẩm thêu ren của làng nghề có thể đưa vào hình thức
giới thiệu các mẫu thêu để du khách lựa chọn sau đó các cơ sở sản xuất sẽ
tạo ra các sản phẩm theo yêu cầu của khách. Hình thức này giống như việc
đặt hàng theo yêu cầu nhưng du khách sẽ cảm thấy rất yên tâm vì họ đặt
hàng trực tiếp tại nơi sản xuất với những thoả thuận hợp lý nhất. Các sản
phẩm thêu phải làm trong một thời gian khá dài nên các cơ sở sản xuất kinh
doanh phải năng động trong vấn đề vận chuyển sản phẩm tới tay khách
hàng và lựa chọn được hình thức thanh toán thuận tiện nhất cho cả hai bên.
Trong quá trình kinh doanh, các cơ sở này phải nắm bắt được nhu cầu phổ
biến của du khách, biết được những loại sản phẩm mà du khách ưa chuộng
để có hình thức bày bán hoặc dự trữ sẵn khi có khách yêu cầu.
Các cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch có thể bày bán thêm
các dụng cụ thêu như khung thêu, chỉ màu, kim thêu… cho các du khách
muốn học tập các kỹ thuật thêu.
Các doanh nghiệp cũng cần chú trọng đến việc nâng cao tay nghề cho
người dân, quan tâm đến mẫu mã, bao bì tương xứng với giá trị của sản
phẩm, làm sao để các du khách về với Tam Cốc-Bích Động, làng nghề thêu
ren Văn Lâm nói riêng, Ninh Bình nói chung là phải nhớ mua sản phẩm
thêu của làng nghề Văn Lâm làm kỷ niệm trong chuyến đi của mình.
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Đồng bộ xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất của làng nghề
phục vụ phát triển du lịch làng nghề
Quan tâm đầu tư cải thiện, nâng cấp có trọng điểm cơ sở hạ tầng
phục vụ cho du lịch làng nghề theo phương châm Nhà nước và nhân dân
cùng làm. Các hạng mục cần quan tâm đầu tư trước hết là hệ thống đường
giao thông, các dịch vụ hỗ trợ cho du lịch làng nghề bao gồm: hệ thống nhà
nghỉ, khách sạn, nhà hàng, phục vụ nhu cầu ăn uống, lưu trú, các điểm vui
chơi giải trí, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, hệ thống điện, tiêu thoát nước
…Tăng cường chỉnh trang, trang trí nhà xưởng, vệ sinh môi trường, thay
đổi thiết bị để thu hút tốt hơn đối với khách du lịch tham quan làng nghề.
Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn, dài hạn để nâng cao trình
độ và kĩ năng cho cán bộ làm công tác thuyết minh, hướng dẫn khách du
lịch để cho khách du lịch thấy giá trị văn hóa truyền thống, nguồn gốc hình
thành phát triển các làng nghề, ý nghĩa của từng sản phẩm làng nghề chứa
đựng các giá trị lịch sử, nhân văn và nét đặc trưng của từng địa phương.
Xây dựng các cơ sở trưng bày, giới thiệu về làng nghề và các sản
phẩm thêu ren truyền thống
Xây dựng các trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bãi đỗ xe,
xây dựng khu sản xuất tập trung có đủ điều kiện để làm điểm du lịch cho
khách đến thăm quan làng nghề.
Ấn tượng ban đầu của du khách đối với làng nghề là rất quan trọng,
nó ảnh hưởng tới hứng thú của du khách khi tham quan làng nghề. Với các
khách lẻ, ấn tượng đó ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định có đi du lịch làng
nghề hay không của họ. Hiện nay, khách du lịch đến Khu Du lịch Tam Cốc
- Bích Động rất đông nhưng số khách lựu chọn du lịch làng nghề rất ít vì
họ không có ấn tượng gì về làng nghề này. Việc xây dựng một cơ sở trưng
bày, giới thiệu về làng nghề và các sản phẩm của làng nghề có tác dụng rất
lớn đối với tâm lý của du khách. Ngoài ra, có thể đặt thêm một số điểm
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trưng bày, giới thiệu về làng nghề quy mô nhỏ hơn tại khu vực Ban Quản
lý Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động hoặc tại khu vực bến thuyền Tam
Cốc. Các cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm trong làng có bày các mẫu mã
sản phẩm tương đối đa dạng nhưng do mục đích kinh doanh và những hạn
chế về kiến thức marketing du lịch cũng như khả năng giao tiếp của người
kinh doanh mà lượng thông tin truyền đạt đến du khách rất ít. Một cơ sở
trưng bày giới thiệu về làng nghề và sản phẩm được xây dựng quy mô, có
các hình ảnh giới triệu về làng nghề, trưng bày các sản phẩm thêu ren tiêu
biểu với hướng dẫn viên chuyên nghiệp sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin
cần thiết cho du khách. Đây cũng là một hoạt động quảng bá rất có hiệu
quả để du khách biết đến làng nghề và các sản phẩm thêu ren nổi tiếng.
Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã tiến hành quy hoạch chi tiết khu làng
nghề thêu ren truyền thống, xây dựng khu trưng bày sản phẩm, tạo điều
kiện để phát triển du lịch làng nghề nhằm quảng bá sản phẩm của làng
nghề. Xã đang trình cấp trên cho xây dưng khu chợ tiêu thụ sản phẩm làng
nghề với 200 gian hàng ngay tại địa phương nhằm hấp dẫn du khách, phục
vụ cho du lịch có hiệu quả hơn.
Hoạt động du lịch làng nghề còn là vấn đề mới mẻ đối với Ninh Bình,
với tiềm năng du lịch nói chung và du lịch làng nghề nói riêng, với sự vào
cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức và cộng đồng dân cư làng nghề,
hy vọng rằng sản phẩm du lịch của làng nghề thêu ren Văn Lâm sẽ trở
thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Ninh Bình gần gũi, thân thiện với
thiên nhiên và môi trường.
3.24.2. Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
Đây là yêu cầu bức thiết đang đặt ra không chỉ với làng nghề thêu ren
Văn Lâm - Ninh Hải mà còn đối với tất cả các làng nghề, nhất là các làng
nghề gắn với du lịch như thêu ren Văn Lâm. Để phát triển làng nghề gắn
với bảo vệ môi trường cần làm tốt một số công việc sau:

108

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp
nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ môi trường làng nghề, môi trường sống
cho gia đình. Trước hết là bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người lao động
trực tiếp, bảo vệ sức khỏe cho gia đình làm nghề tức là bảo về môi trường
chung cho làng nghề.
Các cơ quan chức năng cần xây dựng kế hoạch, tiến hành điều tra,
khảo sát thường xuyên để đánh giá mức độ ô nhiễm của làng nghề và có
phương án khả thi để giải quyết xử lý kịp thời mức độ gây ô nhiễm làng
nghề sớm nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân và môi trường làng nghề.
Đồng thời các cấp chính quyền, các cơ quan như Sở Công thương, UBND
cấp xã, cấp huyện, Hiệp hội làng nghề… nên tham mưu cho UBND tỉnh có
cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí, lập dự án cải tạo xử lý ô nhiễm môi
trường làng nghề, hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất
hiện đại giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý
nước thải nhất là đối với làng nghề gắn với du lịch như thêu ren Văn Lâm.
Làng nghề cần xây dựng được hệ thống xử lý rác thải đảm bảo tiêu
chuẩn trong đó cần phân định rõ các khâu thu gom, phân loại và xử lý hợp
vệ sinh. Cần có một lực lượng thường xuyên đi thu gom rác thải để tránh
tình trạng để lâu ngày rác thải ùn tắc, phân huỷ gây mất vệ sinh và ảnh
hưởng đến cảnh quan. Nếu như phát triển mô hình du lịch làng nghề trong
đó du khách lưu lại nhà dân cùng sinh hoạt và tham gia làm nghề thêu thì
việc đảm bảo vệ sinh tại các hộ gia đình cần được chú trọng hơn nữa. Mỗi
gia đình cần tự đảm bảo vấn đề rác thải thì mới có thể thu hút được du
khách.
Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách khi tới
tham quan làng nghề. Ngoài việc đảm bảo về số lượng, các công trình này
phải đảm bảo được chất lượng hợp vệ sinh và có vị trí thuận tiện không gây
ảnh hưởng đến cảm nhận của du khách khi đi du lịch làng nghề.
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Hiện tại, trong làng vẫn còn một số hộ gia đình giặt tẩy sản phảm thêu
ren bằng hoá chất không có phương pháp xử lý nước thải gây ô nhiễm tại
một số điểm. Trong số các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn còn hiện
tượng làm mất vệ sinh môi trường. Đối với những hiện tượng này, chính
quyền địa phương cần phải có biện pháp xử lý để đảm bảo vệ sinh môi
trường và sức khoẻ của người dân cũng như du khách.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của
người dân và du khách trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan
làng nghề. Hoạt động tuyên truyền muốn hiệu quả phải có hình thức và
phương pháp phù hợp để người dân có nhận thức sâu sắc về vần đề môi
trường, từ đó họ tự ý thức bảo vệ chính môi trường sống của mình.
3.2.5. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá thương hiệu làng nghề thêu
ren Văn Lâm
Xây dựng, gữi gìn thương hiệu sản phẩm thêu ren làng nghề Văn
Lâm, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, liên kết với các làng nghề
thêu ren trong, ngoài tỉnh để tiếp cận tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm cấp vùng để
giới thiệu, quảng bá tìm kiếm thị trường và lập kế hoạch phát triển sản
phẩm là một khâu quan trọng trong công tác bảo tồn, phát triển làng nghề.
Xây dựng trang web giới thiệu về làng nghề thêu ren Văn Lâm với
đầy đủ các thông tin cần thiết như: Lịch sử hình thành và phát triển, các sản
phẩm nổi bật, kỹ thuật thêu, các nghệ nhân tiêu biểu, các doanh nghiệp, hộ
gia đình làm nghề thêu, các di tích, danh thắng của làng và vùng lân cận,
các địa điểm cung cấp dịch vụ du lịch làng nghề… nhằm quảng bá hình ảnh
của làng nghề, thúc đẩy loại hình du lịch làng nghề phát triển. Trang web
của làng nghề sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy cung cấp những thông tin cần
thiết để du khách tự tìm hiểu, nghiên cứu trước khi lựa chọn loại hình du
lịch làng nghề.
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Phát hành tờ rơi, tập gấp, những cuốn sách nhỏ giới thiệu về làng
nghề và các sản phẩm của làng nghề cho du khách khi họ tới Khu Du lịch
Tam Cốc - Bích Động. Liên kết với các công ty tổ chức du lịch để phát tờ
rơi, tập gấp, phát tại các lễ hội và các điểm du lịch khác trong tỉnh Ninh
Bình để nhân rộng tầm ảnh hưởng của hoạt động quảng bá, giới thiệu làng
nghề tới nhiều đối tượng khách. Khi thiết kế những sản phẩm quảng cáo
này cần phải chú ý đến việc sử dụng những hình ảnh mang tính chất điển
hình về làng nghề và sản phẩm để tạo được ấn tượng đối với du khách.
Xây dựng sản phẩm thêu ren có bản quyền của làng nghề và công tác
quảng bá thương hiệu cho sản phẩm phải được chú trọng quan tâm hàng
đầu. Làng nghề phải xây dựng được logo, biểu tượng riêng cho sản phẩm
của làng mình và thông tin rộng rãi về biểu tượng đó trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Vì sản phẩm của làng nghề Văn Lâm là các mặt hàng
thêu ren nên việc xây dựng các logo, biểu tượng in ấn có thể làm mất đi
tính thẩm mỹ và giá trị của sản phẩm, vì thế việc tạo một logo, biểu tượng
cho sản phẩm phải có sự cân nhắc kĩ. Một biểu tượng đơn giản nhưng ý
nghĩa như tên viết tắt của làng hoặc một biểu tượng nào đó có thể dễ dàng
thêu lên sản phẩm sẽ tạo ra ấn tượng rất tốt đối với du khách. Khi du khách
mua những sản phẩm có bản quyền của làng nghề họ sẽ yên tâm về chất
lượng và độ tin cậy của sản phẩm, những người thợ của làng nghề cũng sẽ
không còn phải lo sợ sự lấn át ồ ạt của các mặt hàng lưu niệm từ bên ngoài
đổ vào làng nghề nữa.
Xây dựng các chương trình quảng cáo, giới thiệu về điểm du lịch làng
nghề thêu ren Văn Lâm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
như: các báo cáo chuyên mục du lịch, tạp chí du lịch, các chương trình giới
thiệu trên đài phát thanh địa phương. Xây dựng các video, các chương trình
giới thiệu về làng nghề trên các kênh truyền hình du lịch, các chuyên mục
du lịch của tỉnh và trung ương, liên kết quảng bá trên các trang Web, kênh
truyền hình của các tỉnh bạn, chương trình hợp tác quốc tế… Đưa hình ảnh
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của làng nghề và sản phẩm của làng nghề vào các trang web của các công
ty du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Công thương và các
trang báo điện tử khác…
Đưa sản phẩm của làng nghề đi tham gia các hội chợ triển lãm hàng
thủ công truyền thống được tổ chức hàng năm, tham gia các Festival làng
nghề để quảng bá rộng rãi cho sản phẩm làng nghề. Đây là một hoạt động
quảng bá rất hiệu quả nhất là khi sản phẩm thêu ren của làng nghề đạt được
các giải thưởng, danh hiệu tại các hội chợ, triển lãm hay Festival. Các sản
phẩm thêu ren của Văn Lâm không chỉ có cơ hội được các doanh nghiệp và
khách tham quan biết đến mà còn có cơ hội trở thành thương hiệu được
vinh danh trên các phương tiện thông tin.
Tại các cửa hàng kinh doanh hàng lưu niệm trong làng cần phải thống
nhất về chủng loại sản phẩm, xây dựng được một số mô hình bài trí, trưng
bày sản phẩm có tính thẩm mỹ. Những người kinh doanh cũng phải được
trang bị các kiến thức cơ bản để làm tốt công tác quảng bá về làng nghề và
sản phẩm của làng nghề. Có thể niêm yết giá của sản phẩm theo một mức
giá thống nhất tại tất cả các cửa hàng để tạo ra sự tin cậy cho du khách khi
mua sản phẩm tại làng nghề. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể có thể xây
dựng một siêu thị hoặc trung tâm mua sắm chuyên cung cấp các sản phẩm
thêu ren của làng nghề.
3.2.6. Bảo tồn các phong tục, tập quán, duy trì tục thờ tổ nghề
3.2.6.1. Bảo tồn các phong tục, tập quán
Đẩy mạnh công tác bảo tồn, trùng tu và phát triển các di tích văn hóa,
lịch sử, các hoạt động lễ hội truyền thống trong làng nghề góp phần làm
phong phú thêm nội dung các tour du lịch làng nghề. Cần có những biện
pháp khôi phục và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp
của người dân làng nghề. Những phong tục gắn với nghề thêu ren như tục
cô dâu trước khi cưới tự tay thêu đôi vỏ gối cho mình, con gái làng đi lấy
chồng phải dâng 05 vuông vải thêu lên vị tổ đức của làng (Vua Trần Thái
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Tông) ở đền Thái Vi hay tục tổ chức lễ thượng thọ cho các cụ cao tuổi
trong làng và tặng các cụ một vuông vải có thêu chữ “Phúc” bằng chỉ kim
tuyến màu vàng, các doanh ngiệp, các hô gia đình làm nghề có chính sách
thêu tặng áo, tranh khi tổ chức lễ thượng thọ cho các cu cao tuổi trong
làng… Đây đều là những phong tục đẹp thể hiện sự gắn bó với làng, với
nghề của người dân Văn Lâm. Có những phong tục không còn phổ biến
nữa nên việc khôi phục và bảo tồn những phong tục tập quán này có ý
nghĩa rất quan trọng đối với làng nghề.
Để giữ gìn các phong tục tập quán truyền thống này cần phải có sự
phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan chức năng, ban quản lý làng nghề,
các hộ gia đình và doanh nghiêp và dân làng nhất là những người cao tuổi
trong làng để thống kê và đưa những phong tục tập quán này trở lại cuộc
sống của dân làng như trước kia.
3.2.6.2. Duy trì tục thờ tổ nghề
Tổ nghề là nhân vật quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần
của người dân làng nghề. Việc duy trì tục thờ tổ nghề và lễ giỗ tổ nghề giúp
cho người dân làng thấm nhuần được đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và
cũng là một cách để giáo dục lòng yêu nghề, biết ơn cho các thế hệ thợ thủ
công của làng đối với tổ nghề.
Hiện nay, đền thờ tổ nghề Lê Công Hành và hai cụ Đinh Văn Hênh và
Đinh Văn Xoang nằm ở phía Tây Đình Các, cạnh bến thuyền Tam Cốc.
Ngôi miếu có quy mô khá khiêm tốn do người dân nơi đây xây dựng để ghi
ơn các vị tổ nghề từ năm 1986. Ngôi miếu đã xuống cấp, chưa tương xứng
với vị trí vai trò là ngôi miếu thờ tổ làng nghề nổi tiếng trên 700 năm,
không đáp ứng được nhu cầu thờ cúng của nhân dân, nhất là những người
theo nghề thêu. Khi đã phát triển du lịch làng nghề thì miếu thờ tổ nghề là
một điểm đến không thể thiếu trong hành trình của du khách. Đây sẽ là nơi
để du khách tìm hiểu về nguồn gốc của nghề thêu truyền thống của làng
nghề Văn Lâm.
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Ngày giỗ tổ nghề thêu được tổ chức vào ngày 20/01 âm lịch hàng
năm tại Đền thờ tổ nghề với nhiều nghi thức truyền thống tôn kính, trang
nghiêm như: Ban chấp hành làng nghề đọc diễn văn khai mạc, dâng hương
tế Tổ, sau, đó từng đoàn đại biểu, nghệ nhân, thợ thêu, dân làng vào thắp
hương, chiếu các đoạn phim tư liệu, video về làng nghề, chương trình văn
nghệ do nhân dân trong làng biểu diễn. Đã thành truyền thống, mỗi năm
đến ngày giỗ tổ, nhân dân trong làng, doanh nghiệp đều tự nguyện đến mua
lễ vật đến dâng hương, đóng góp một khoản kinh phí để tổ chức giỗ tổ. Tùy
từng điều kiện mỗi gia đình, có người đóng từ 20.000đ. Đây cũng là một
nét đẹp văn hóa thể hiện sự tôn kính biết ơn tổ nghề và thể hiện tính cố kết
cộng đồng của người dân làng nghề.
Tục thờ tổ nghề và lễ hội làng nghề được cư dân làng nghề và xã hội
coi trọng. Thờ tổ nghề là một nét văn hoá truyền thống chứa đựng ý nghĩa
lịch sử xã hội, đời sống và con người. Cùng với tục thờ tổ nghề là các lễ hội
dân gian đa dạng và phong phú. Lễ hội dân gian chính là những sinh hoạt
cộng đồng. Lễ hội đó phản ánh đặc trưng của nghề, của cơ cấu làng nghề
và những quy lệ. Ở đây ngoài yếu tố tâm linh còn chứa đựng sự ghi nhận
những kinh nghiệm, quá trình phát triển, sự biến động và quá trình giao
thoa của "nghề" và làng nghề đó. Như vậy, việc thờ tổ nghề và lễ hội làng
nghề là một hoạt động, một bộ phận văn hoá tạo nên bức tranh đầy đủ về
làng nghề, do đó việc bảo tồn nó cũng như các giá trị khác là hết sức cần
thiết.
Để đảm bảo cho việc duy trì tục thờ cúng tổ nghề, hiện nay làng nghề
thêu ren Văn Lâm đã có kế hoạch xây dựng lại ngôi miếu thờ khang trang,
quy mô hơn ngay tại vị trí cũ, dự kiến khởi công vào tháng 6/2018. Nguồn
kinh phí do tỉnh Ninh Bình hỗ trợ 200 triệu đồng (trích từ nguồn kinh phí
thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 13/7/2009 về phát triển du lịch
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030), phần kinh phí còn lại do nhân
dân, daonh nghiệp đóng góp và xã hội hóa. Đồng thời ,cần tuyên truyền,
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giáo dục cho người thợ và nhân dân trong làng hiểu được lịch sử, ý nghĩa
về công lao của tổ nghề. Bố trí người trông coi, chăm sóc, mở cửa miếu thờ
tổ nghề để nhân dân và du khách đến thắp hương, nhất là vào dịp lễ tết, lễ
hội, giỗ tổ...
Tiểu kết
Xuất phát từ thực trạng làng nghề thêu Văn Lâm hiện nay và những
mặt thuận lợi, hạn chế, thách thức của làng nghề để đề ra các giải pháp góp
phần đưa làng nghề thêu ren Văn Lâm bảo tồn phát triển bền vững, giữ
được nghề để không bị mai một, phát triển làng nghề kết hợp với du lịch,
tương xứng với tiềm năng và đem lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.
Trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp, học viên cũng mạnh dạn đề xuất một
số định hướng, giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền
thống, hy vọng đóng góp một phần nhỏ, có thể làm tư liệu tham khảo cho
chính quyền, làng nghề trong việc bảo tồn, phát triển làng nghề không bị
suy giảm, mai một.
Để đảm bảo tính khả thi cho các giải pháp này cần có sự nghiên cứu,
điều chỉnh, hoạch định các phương án cụ thể cho phù hợp với tình hình của
làng nghề. Đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa
phương, các cơ quan chức năng và nhất là cộng đồng dân cư của làng nghề
để các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Cần có sự vào cuộc đồng bộ của
Nhà nước, doanh nghiệp và chính người dân ở Văn Lâm, trong đó doanh
nghiệp là chủ thể, người lao động đóng vai trò quyết định trong việc giúp
doanh nghiệp triển khai và các cơ quan Nhà nước tạo ra hành lang pháp lý
để đảm bảo nghề phát triển theo đúng định hướng.
Chính sách đã có, tuy nhiên, để hiện thực hoá những chính sách đó
tại địa phương còn rất nhiều việc để làm. Cùng với những nỗ lực của Nhà
nước thì các doanh nghiệp thì vai trò của hiệp hội làng nghề và người dân
là rất quan trọng. Cần có sự quyết tâm, đồng lòng xây dựng, giữ gìn thương
hiệu của nghề thêu truyền thống Văn Lâm.
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KẾT LUẬN
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và giao lưu
hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề truyền
thống là một nhiệm vụ rất có ý nghĩa trong công cuộc phát triển đất nước ta
ngày nay. Bởi các làng nghề truyền thống không chỉ mang mục đích kinh tế
thương mại mà còn là nơi lưu giữ và thể hiện những nét riêng biệt, độc đáo
của một nền văn hóa, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Làng nghề
truyền thống cũng là một trong những yếu tố quan trọng hấp hẫn sự tìm
hiểu khám phá của khách du lịch trong và ngoài nước và ở một góc độ rộng
hơn, làng nghề truyền thống góp phần khẳng định vị thế của một quốc gia,
một dân tộc trong xu thế hội nhập toàn cầu, mà không mất đi bản sắc, hòa
nhập mà không hòa tan.
Làng nghề truyền thống thêu ren Văn Lâm có những đóng góp quan
trọng trong tiến trình phát triển kinh tế văn hóa - xã hội của tỉnh Ninh Bình.
Chính vì vậy, tìm các giải pháp thiết thực và hiệu quả để giúp các làng
nghề truyền thống vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển mở rộng thị
trường cho sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho
người dân đồng thời giúp bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thống của làng
nghề là một nhiệm vụ quan trọng. Dựa trên mục đích đề ra và nhiệm vụ cần
thực hiện thì luận văn đã hoàn thành được những nội dung khoa học sau:
Hệ thống hóa được lý luận cơ bản về bảo tồn, phát huy giá trị làng
nghề, làng nghề truyền thống: khái niệm cơ bản về làng nghề, làng nghề
truyền thống, phân loại, con đường hình thành, đặc trưng, vai trò của làng
nghề, mối quan hệ của làng nghề với phát triển du lịch. Đồng thời, đưa ra
những quan điểm về bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ cơ sở lý
luận này, luận văn có thể áp dụng đánh giá, phân tích cụ thể về làng nghề
thêu ren Văn Lâm.
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Từ những khái niệm và những vấn đề lý luận cơ bản của các tác giả,
công trình nghiên cứu trước đây, luận văn đã tổng hợp lại và xây dựng
được những quan điểm riêng của tác giả về vấn đề luận văn nghiên cứu.
Tổng quan về làng nghề thêu ren Văn Lâm, phân tích cơ sở hình
thành làng nghề, những đặc điểm riêng biệt của làng nghề thêu ren Văn
Lâm so với các làng nghề thêu ren khác.
Tù nghiên cứu thực trạng công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị
làng nghề thêu ren Văn Lâm hiện nay như: Các giá trị văn hóa của thêu ren
Văn Lâm, thực trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề, công tác quản lý
làng nghề… trên cơ sở đó đánh giá khó khăn, thách thức và nguyên nhân.
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đã đưa ra hệ thống giải pháp
toàn diện dựa trên quan điểm bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề trên cơ
sở phát triển giữa sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường và giữ gìn phát
huy truyền thống văn hóa của địa phương như: Giải pháp về đường lối, cơ
chế chính sách; tăng cường tuyên truyền quảng bá về nghề thủ công truyền
thống và giá trị văn hóa nghề thêu ren Văn Lâm; nâng cao chất lượng, đa
dạng hóa mẫu mã sản phẩm; thị trường tiêu thụ; nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực và công tác truyền dạy nghề; xây dựng thương hiệu cho làng nghề
thêu ren Văn Lâm; phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường và phát
triển du lịch; giữ gìn các phong tục, tập quán của làng nghề; duy trì, tôn
vinh tục thờ tổ nghề và lễ giỗ tổ nghề.
Những giải pháp luận văn đưa ra có mối quan hệ thống nhất, tác động
quan lại với nhau, phải được thực hiện một cách đồng bộ để có hiệu quả.
Hy vọng rằng, luận văn đóng góp được một cái nhìn toàn diện, sâu sắc tổng
quan về làng nghề thêu ren Văn Lâm, đặc biệt là công tác quản lý, bảo tồn
giá trị văn hóa. Nếu áp dụng thành công các giải pháp trên góp phần đem
lại hiệu quả kinh tế cho địa phương và gìn giữ phát huy những giá trị văn
hóa quý giá của làng nghề, để làng nghề thêu ren Văn Lâm sẽ tìm được vận
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hội mới, nhiều triển vọng để tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò của
mình trong cuộc sống hiện tại của đất nước./.
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Phụ lục 1
BẢN ĐỒ

1.1. Bản đồ hành chính xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tác giả chụp ngày 13/12/2017

1.2. Sơ đồ vị trí xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
(Tác giả chụp ngày 13/12/2017)
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Phụ lục 2
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
Biểu đồ 2.1. Nguồn nhân lực lao động sản xuất hàng thêu ren
của làng nghề Văn Lâm
2500
2000
Số hộ làm nghề
Tổng số hộ
Số lao động làm nghề
Tổng số lao động

1500
1000
500
0

Năm
2008

Năm
2011

Năm
2014

Năm
2017

Biểu đồ 2.2. Cơ cấu các hình thức du lịch làng nghề tại Văn Lâm (ước tính)

90%

Mua sản phẩm
Tham quan cơ sở
sản xuất

3%

7%

Tìm hiểu văn hóa và
học tập kỹ thuật
thêu ren

Đơn vị: % (Nguồn Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình)
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Bảng 2.3. Số lượng du khách trên địa bàn xã Ninh Hải từ năm 2013- 2017
Năm
2013

Tổng số khách
(lượt người)
313.714

Khách nội địa

Khách quốc tế

78.162

226.355

2014

211.760

50.476

161.284

2015

338.760

70.476

268.284

2016

465.155

145.025

320.130

2017

494.230

162.226

332.004

(Nguồn Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình)

Bảng 2.4. Số liệu về tình hình lao động tại
làng nghề thêu ren Văn Lâm giai đoạn từ năm 2008 - 2017.
Stt Chỉ tiêu

2008

2009

2010

2011

2014 2017

1

Số hộ làm nghề

480

700

750

548

2

Tổng số hộ

825

1000

1000

996

3

Tỷ lệ (%)

58

70

75

55

40

20

4

750

1200

1350

780

600

200

5

Số lao động làm
nghề
Tổng số lao động

1100

1500

1500

1115

1950

2.500

6

Tỷ lệ (%)

68

80

90

69

30

8

(Nguồn: Sở Công thương Ninh Bình)

480

200

1.177 1.013
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Bảng 2.5. Xu hướng biến đổi làng nghề thêu ren Văn Lâm
qua các thời kỳ từ thế kỷ XIII đến nay
T
T

Giai đoạn

Mô hình tổ chức
sản xuất

Quy trình sản xuất

Sản phẩm

Mũ, áo, lọng,
hài… dùng trong
triều đình và quan
lại, các sản phẩm
phục vụ cho hoạt
động thờ cúng, tín
ngưỡng…

1

Thời Trần Thế hệ trước
(thế kỷ XIII truyền cho thế
-đầu thế kỷ hệ sau trong gia
XIX)
đình, gia tộc,
làng xóm.

Sản xuất theo chu
trình khép kín (từ
trồng dâu, nuôi tằm,
dệt vải, xe chỉ sợi,
vẽ mẫu, in, chỉnh
sửa, giặt tẩy, …
Dụng cụ cũng được
sản xuất ngay tại
chỗ như: Khung
thêu, kim thêu, dao
trích, dao kẻ, kim
trổ mẫu…

2

Thực dân
Pháp xâm
lược 1858
(cuối thế kỉ
XIX - đầu
thế kỉ XX)

Sản xuất theo
hộ gia đình,
dòng họ, thế hệ
trước truyền cho
thế hệ sau

Các công đoạn cũng Khăn trải bàn,
đều được thao tác khăn ăn, ga gối,
thủ công
tranh.. tại nhà
hàng, khách sạn
Có thêm kỹ thuật hạng sang ở Hà
ren-rua. Những năm Nội, trong dinh
1937-1940 được coi thự của các quan
là thời kỳ phát triển lại, chỉ huy cao
thịnh vượng của cấp người Pháp
làng nghề

3

Sau Cách
mạng tháng
Tám năm
1945-1986

Sản xuất theo Các công đoạn cũng
hình thức tập đều được thao tác
trung trong các thủ công
Hợp tác xã, hộ
gia đình…

4

Từ
1986
nay

năm Sản xuất được
đến tổ chức dưới
nhiều hình thức
như: hộ gia
đình, công ty,
doanh nghiệp
vừa và nhỏ…
thành lập hiệp
hội làng nghề

Làm bằng tay: thêu
ren và khâu chỉnh
sửa
-Vải
thêu,
chỉ,
kim… ngoại nhập
-Cắt vải, tẩy trắng,
giặt là đều có máy
móc và các loại hóa
chất hỗ trợ.

Khăn trải bàn,
khăn ăn, ga gối,
tranh
Thị trường tiêu
thụ sản phẩm chủ
yếu là Nga và các
nước Đông Âu.
Ga trải giường,
rèm cửa, khăn, túi,
ví, đĩa, đồ trang trí
nội thất, tranh,
quần áo... xuất
khẩu sang Anh,
Pháp, Thuỵ Sỹ,
Italia, Mĩ, Nhật
Bản, Hàn Quốc…
Thêm các sản
phẩm thêu màu..
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Bảng 2.6. Bảng tổng hợp số liệu nghề thêu ren
Số lượng

Giá trị
(Tỷ
đồng)

Thu
nhập
BQ
(Tr. đ)

Số hộ
Làng
Làng
(hộ)
có
nghề
nghề
1 H. Hoa Lư
1
1
380
596
32,9
23,47
2 H. Gia Viễn
6
2
485
1.121
33,4
19,22
3 H. Nho Quan 1
1
67
112
18,1
23,47
4 H. Yên Mô
15
1.425
1.710
29,5
20,00
23
4
2.357
3.539
113,9 22,94
Tổng
(Nguồn khảo sát thực tế của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình năm 2014)
STT

Huyện,
thành phố

Số lao
động
(người)
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Bảng 2.7. Làng nghề thêu Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư
Nội dung
Lịch sử làng nghề

Năm công nhận làng nghề

Sản phẩm chính của làng nghề
Thị trường tiêu thụ
Số hộ làm nghề (hộ)
- Năm 2014
- Năm 2017
Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ
dân
- Năm 2014
- Năm 2017
Số lao động làm nghề (người)
- Năm 2014
- Năm 2017
Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người
- Năm 2014
- Năm 2017
Thu nhập bình quân người lao
động(đồng/người/tháng)
- Năm 2014
- Năm 2017
Nguyên liệu chính
Nguồn nguyên liệu
Quy trình sản xuất
Doanh thu làng nghề

Thông tin
Công nhận làng nghề năm 2006,
năm 2015 được UBND tỉnh công
nhận làng nghề truyền thống, Hiệp
hội làng nghề Việt Nam công nhận
Văn Lâm là một trong 12 làng nghề
tiêu biểu của cả nước.

Tranh thêu, chăn thêu, áo thêu
tay, khăn thêu, …
Trong và ngoài tỉnh
480
200

40
20
200
600
200
8
30
8

2.500.000
3.500.000
Chỉ thêu, vải các loại
Trong tỉnh, ngoài tỉnh, nước
ngoài đặt hàng cung cấp
Sản xuất thủ công
75 tỷ đồng
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Bảng 2.8. Làng nghề thêu ren Vũ Đại, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn
Nội dung
Lịch sử làng nghề
Năm công nhận
Sản phẩm chính của làng nghề
Thị trường tiêu thụ
Số hộ làm nghề (hộ)
- Năm 2014
- Năm 2017
Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ
dân
- Năm 2014
- Năm 2017
Số lao động làm nghề (người)
- Năm 2014
- Năm 2017
Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số
người
- Năm 2014
- Năm 2017
Thu nhập bình quân người lao
động(đồng/người/tháng)
Nguyên liệu chính
Nguồn nguyên liệu
Quy trình sản xuất
Doanh thu làng nghề

Thông tin
2007
Chăn, ga, gối đệm
Xuất khẩu thông qua các doanh
nghiệp
111
70

37,2
39,7
125
80

31,9
29
1.000.000
Chỉ thêu. vải các loại
Nhận gia công sản phẩm các
của doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh
Thủ công bằng tay là chính, có
máy may, máy thêu
800 triệu đồng
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Bảng 2.9. Làng nghề thêu ren Lãng Nội, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn
Nội dung
Lịch sử làng nghề
Năm công nhận
Sản phẩm chính của làng nghề
Thị trường tiêu thụ
Số hộ làm nghề (hộ)
- Năm 2014
- Năm 2017
Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ
dân
- Năm 2014
- Năm 2017
Số lao động làm nghề (người)
- Năm 2014
- Năm 2017
Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người
- Năm 2014
- Năm 2017
Thu nhập bình quân người lao
động(đồng/người/tháng)
- Năm 2014
- Năm 2017
Nguyên liệu chính
Nguồn nguyên liệu
Quy trình sản xuất
Doanh thu làng nghề

Thông tin
2007
Khăn ăn, tranh, …
Xuất khẩu thông qua các doanh
nghiệp
200
80

43,9
34,9
200
111
27,3
22,2

1.200.000
1.900.000
Chỉ thêu, vải các loại
Từ các doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh
Làm thủ công bằng tay là
chính, có máy may
2 tỷ 530 triệu đồng
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Bảng 2.10. Làng nghề thêu ren thôn Chùa, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan
Nội dung
Lịch sử làng nghề
Năm công nhận
Số năm hình thành làng nghề
Sản phẩm chính của làng nghề
Thị trường tiêu thụ
Số hộ làm nghề (hộ)
- Năm 2014
- Năm 2017
Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân
- Năm 2014
- Năm 2017
Số lao động làm nghề (người)
- Năm 2014
- Năm 2017
Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người
- Năm 2014
- Năm 2017
Thu nhập bình quân người lao
động(đồng/người/tháng)
- Năm 2014
- Năm 2017
Nguyên liệu chính
Nguồn nguyên liệu
Quy trình sản xuất
Doanh thu làng nghề

Thông tin
2007
22 năm
Các sản phẩm thêu như khăn,
tranh thêu, …
Trong nước
120
60
88,9
44,4
180
60
56,3
20

1.500.000
1.800.000
Vải, chỉ thêu
Do HTX Thủ công mỹ nghệ
Gia Thủy làm đầu mối cung
cấp
Thêu thủ công
3 tỷ 200 triệu đồng
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Bảng 2.11. Phát triển các làng nghề kết hợp phục vụ du lịch
Làng nghề
Chế tác đá Xuân Phúc - Ninh Vân (Hoa Lư)
Thêu ren Văn Lâm - Ninh Hải (Hoa Lư)
Chế biến cói Phú Vinh - Phát Diệm (Kim Sơn)
2011-2020
Cụm công nghiệp Gia Sinh (Gia Viễn)
Gỗ mỹ nghệ Phúc Lộc-Ninh Phong (TPNinh Bình)
Rượu thủ công Lai Thành (Kim Sơn)
Mây tre đan An Thái - Gia Trung (Gia Viễn)
Gỗ mỹ nghệ Quỳnh Phong - Sơn Hà (Nho Quan)
2021-2030
Mây tre đan Sào Lâm – Văn Phú (Nho Quan)
Gốm Mỹ Lộc - Gia Thủy (Nho Quan)
Giai đoạn 2011 – 2020
Giai đoạn 2021 – 2030
Tổng
Thời gian

Vốn đầu tư

40 tỷ
đồng/làng

60 tỷ
đồng/làng
240 tỷ đồng
240 tỷ đồng
480 tỷ đồng

(Nguồn: Quyết định số 615/QĐ-UBND, ngày 28/8/2013
của UBND tỉnh Ninh Bình)
Bảng 2.12. Quy hoạch phát triển nghề thêu ren tỉnh Ninh Bình
Giai đoạn
Chỉ tiêu

2010

2011-2015 2016-2020 2021-2030

Số hộ sản xuất CN - TTCN (hộ)

1.131

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030
1.739
2.700
6.691

Tăng trưởng bình quân (%)
10,8
Số lao động sản xuất CN - TTCN 2.218
(người)
Tăng trưởng bình quân (%)
-1,5
Giá trị sản xuất làng nghề (tỷ
78
đồng)
Tăng trưởng bình quân (%)
18
Thu nhập bình quân (triệu đồng)

19,76

9
9,2
9,5
Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030
2.450
3.100
6.150
2
5
7
Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030
178
417
2.374
18
18,5
19
Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030
23
28
35

(Nguồn: Quyết định số 615/QĐ-UBND, ngày 28/8/2013
của UBND tỉnh Ninh Bình
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Bảng 2.13. Danh sách các nghệ nhân thêu ren
làng nghề Văn Lâm, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

TT

Họ và tên

Năm

Địa chỉ

sinh
1

Chu Quốc Động

1946

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

2

Chu Quốc Vượng

1939

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

3

Vũ Thanh Luân

1954

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

4

Chu Văn Lượng

1926

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

5

Vũ Thị Hồng Yến

1965

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

6

Chu Quý Tháp

1962

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

7

Chu Đức Bốn

1946

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

8

Đinh Văn Huynh

1935

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

9

Đinh Thị Nguyên

1963

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

10

Trịnh Ngọc Dịnh

1958

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

11

Chu Đức Trường

1958

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

(Nguồn: Sở Công thương tỉnh Ninh Bình)

Ghi
chú

Đã mất

Đã mất

137

Phụ lục 3
MẪU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH/CÔNG TY
LÀNG NGHỀ THÊU REN VĂN LÂM
Người phỏng vấn:……………………………………………………………
Thời gian phỏng vấn: Ngày tháng năm 2017
PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG
Họ tên người cung cấp thông tin:………………………….…..Tuổi:……..
Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Câu 1: Số thành viên trong gia đình:…………… người. Số người làm thêu
ren trong gia đình ……………………………...............................................
Câu 2: Thu nhập bình quân hàng tháng của gia đình/công ty (triệu đồng)?
.........................................................................................................................
PHẦN 2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THÊU REN
Câu 3: Gia đình đã làm nghề này được bao nhiêu năm……….., qua bao
nhiêu thế hệ? …………...................................................................................
Câu 4: Cách thức học nghề? (%)
Truyền nghề trong gia đình
Qua cơ sở đào tạo nghề
Câu 5: Con ông (bà) có theo nghề thêu ren không?
Có
Không
Câu 6: Ông (bà) có phải thuê thêm người không?
Có

Không

Câu 7: Trả cho thợ thêu bao nhiêu tiền/ người/ tháng?…...….…(triệu đồng)
Câu 8: Nguồn mua nguyên liệu ở đâu? (%)
Tại địa phương

Trong nước

Ngoại nhập

Câu 9: Trong quá trình sản xuất thì có sử dụng loại hóa chất nào?
Câu 10: Chất thải chính sau sản xuất thêu ren là gì?
Các loại vải vụn
Nước giặt sản phẩm thêu
Câu 11: Nguồn nước thải giặt sản phẩm thêu ren trực tiếp hay qua xử lí?
Thải trực tiếp
Qua xử lý
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Câu 12: Ông (bà) thấy hiện có trạng ô nhiễm môi trường về đất, nước,
không khí, tiếng ồn không?
Có:
Không
Câu 13: Thị trường tiêu thụ của sản phẩm ở đâu?, chiếm bao nhiêu %
Trong nước ……..% Nước ngoài…………..% Bán cho du khách tham
quan…….%
Câu 14: Thị trường tiêu thụ có ổn định không?
Có
Không
PHẦN 3. BẢO TỒN LÀNG NGHỀ
Câu 15. Theo ông (bà) có nên bảo tồn nghề thêu ren truyền thống không?
Bảo tồn là rất cần thiết
Nên bảo tồn
Ngập ngừng
Không cần bảo tồn
Câu 16: Theo ông (bà) tại sao cần bảo tồn nghề thêu ren?
Tăng nguồn thu nhập
Là nghề truyền thống
Lý do khác……
Câu 17: Theo ông (bà) cần có biện pháp gì để bảo tồn, phát triển nghề thêu
ren của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người thợ làm nghề?
1. Cần có cơ chế chính sách khuyến khích người làm thêu ren (hỗ trợ vay
vốn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, mở lớp dạy nâng cao tay nghề…)
2. Cần nâng cao kỹ thuật của người thợ và công tác truyền dạy nghề
3. Cần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm
4. Nhà nước, doanh nghiệp, người dân làng nghề cần tăng cường khả năng
tiếp cận và mở rộng thị trường trong và ngoài nước
5. Cần gắn việc bảo tồn phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch
6. Cần phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
7. Tăng cường tuyên truyền quảng bá, giữ gìn thương hiệu cho làng nghề
8. Ý kiến khác ………………………………………………..

139

Phụ lục 4
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN
HỘ GIA ĐÌNH/CÔNG TY LÀM THÊU REN
Câu 1: Số thành viên trong gia đình (người)
Số thành viên trong gia đình bình quân
4.3
Số người làm thêu ren trong gia đình
2.5
Câu 2: Thu nhập bình quân hàng tháng của thành viên gia đình/công ty
(triệu đồng/1người/tháng)
Tổng thu nhập bình quân hàng tháng của thành viên gia đình, công 3.55
ty (triệu đồng/1người/tháng)
Câu 3: Gia đình đã làm nghề này được bao năm, qua bao nhiêu thế hệ?
Số năm trung bình của hộ gia đình làm nghề
193
Số thế hệ trung bình của hộ gia đình làm nghề
3.7
Câu 4: Cách thức học nghề (%)
Truyền nghề
Qua các cơ sở
trong gia đình
đào tạo nghề
23
77
Câu 5: Con ông (bà) có theo nghề thêu ren không? (%)
Có
Phân vân
Không
21
11
68
Câu 6: Ông (bà) có phải thuê thêm người không?
Có
Không
14
86
Câu 7: Trả cho thợ thêu bao nhiêu tiền/ người/ tháng? (triệu đồng)
Trả cho thợ thêu ren số tiền trung bình cho 1 người/1 tháng
3.55
Câu 8: Nguồn mua nguyên liệu ở đâu? (%)
Tại địa phương
Trong nước
Ngoại nhập
Nguồn khác
0
69
11
20
Câu 9: Trong quá trình sản xuất thì có sử dụng loại hóa chất nào? (%)
Chất tẩy, làm
Xà phòng
trắng
20
80
Câu 10: Chất thải chính sau sản xuất thêu ren là gì? (%)
Các loại vải vụn Nước giặt sản
Khác
phẩm thêu
25
75
0

140

Câu 11: Nguồn nước giặt sản phẩm thêu ren thải trực tiếp hay qua xử lí?
Thải trực tiếp
Qua xử lý
100
0
Câu 12: Ông (bà) thấy có hiện trạng ô nhiễm môi trường về đất, nước,
không khí, tiếng ồn không?
Có
Không
8
92
Câu 13: Thị trường tiêu thụ của sản phẩm ở đâu? chiếm bao nhiêu %
Trong nước
Nước ngoài
Bán cho khách
du lịch
10
85
5
Câu 14: Thị trường tiêu thụ có ổn định không?
Có
Không
35
65
Câu 15. Theo ông (bà) có nên bảo tồn nghề thêu ren truyền thống không?
Bảo tồn là rất
Nên bảo tồn
Ngập ngừng
Không nên
cần thiết
bảo tồn
23
70
7
0
Câu 16: Theo ông (bà) tại sao cần bảo tồn nghề thêu ren?
Tăng nguồn thu Là nghề truyền
Lý do khác
nhập
thống
65
32
3
Câu 17: Theo ông (bà) cần có biện pháp gì để bảo tồn, phát triển nghề
thêu ren của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người thợ làm
nghề?
1. Cần có cơ chế chính sách khuyến khích người làm thêu ren (hỗ 100
trợ vay vốn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, mở lớp dạy nâng cao tay
nghề…)
2. Cần nâng cao kỹ thuật của người thợ và công tác truyền dạy nghề 92
3. Cần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm
92
4. Nhà nước, doanh nghiệp, người dân làng nghề cần tăng cường 100
khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường trong và ngoài nước
5. Cần gắn việc bảo tồn phát triển làng nghề gắn với phát triển du 97
lịch
6. Cần phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
85
7. Tăng cường tuyên truyền quảng bá, giữ gìn thương hiệu cho làng 88
nghề
8. Ý kiến khác ……………………………………………………..
3
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Phục lục 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH

5.1. Đền thờ tổ nghề thêu tại bến thuyền Tam Cốc, thôn Văn Lâm
(Tác giả chụp ngày 7/3/2017)

5.2. Các loại bằng công nhận làng nghề thêu ren Văn Lâm của tỉnh
NinhBình và của Làng nghề Việt Nam treo trong đề thờ tổ nghề thêu
(Tác giả chụp ngày 7/3/2017)
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5.3. Đình Các (cạnh bến thuyền Tam Cốc)
Tác giả chụp ngày 7/12/2017

5.4. Bến thuyền Tam Cốc
Ảnh: Xuân Lâm
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5.5. Các nghệ nhân, các cụ cao niên trong làng tế tổ nghề thêu
trong lễ giỗ tổ ngày 20 tháng Giêng năm 2018
Ảnh: Xuân Lâm

5.6. Logo đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thêu của Văn
Lâm-Ninh Hải đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ)
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5.7. Nghệ nhân Chu Văn Lượng
Tác giả chụp ngày 7/3/2018

5.8. Bằng chứng nhận nghệ nhân làng
nghề VN của nghệ nhân
Chu Văn Lượng
Tác giả chụp ngày 7/3/2018

5.9. Sản phẩm thêu ren tinh xảo của nghệ nhân Chu Văn Lượng
Tác giả chụp ngày 7/12/2017
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5.10. Nghệ nhân Chu Văn Lượng truyền dạy nghề thêu ren
Ảnh: Nghệ nhân Chu Văn Lượng cung cấp

5.11. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm cho du khách ở khu vực làng nghề gần
bến thuyền Tam Cốc
Ảnh: Tác giả chụp ngày 7/12/2017
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5.12. Sản phẩm thêu ren bày bán tại các cửa hàng dọc đường vào Bến thuyền
Tam Cốc
Tác giả chụp ngày 7/12/2017

5.13. Tranh thêu của Doanh nghiệp ThaiLien Handmade
Tác giả chụp ngày 7/12/2018
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5.14. Sản phẩm thêu ren xuất khẩu của Doanh nghiệp ThaiLien Handmade
Tác giả chụp ngày 7/12/2018

5.15. DN Minh Trang
Ảnh: DN Minh Trang cung cấp

5.16. Chủ tịch Hiệp hội làng thêu ren
Văn Lâm và tác giả trao đổi về thêu
ren tại Lễ giỗ tổ nghề thêu
Ảnh: Hoài Thanh
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5.17. Du lịch làng nghề homestay của gia đình ông Vũ Thành Luân
tại Văn Lâm, Ninh Hải - Hoa Lư- Ninh Bình
Tác giả chụp ngày 15/3/2018

5.18. Khu nghỉ dưỡng & Khách sạn Ninh Bình Hidden Charm (4 sao) tại
Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Ảnh: Xuân Lâm
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5.19. Nhà hàng Tam Cốc phục vụ cho Du lịch làng nghề
Tác giả chụp ngày 7/12/2017

5.20. Các loại túi, ví nhỏ

5.21. Tranh thêu phong cảnh Tam Cốc
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5.22. Áo thời trang thêu ren, rua 5.23. Áo thời trang thêu ren, rua xuât
xuât khẩu
khẩu
Sản phẩm của Doanh nghiệp Minh Trang, Tác giả chụp ngày 15/3/1018

5.24. Khăn mùi xoa thêu kết hợp rua của DN Minh Trang Tác giả chụp
ngày 15/3/1018
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5.25. Ví nhỏ cẩm tay
5.26. Chăn, ga gối thêu ren
Tác giả chụp ngày 15/3/1018
Ảnh: DN Minh Trang cung cấp
Sản phẩm thêu của Doanh nghiệp Minh Trang

5.27. Bức tranh thêu “Cội Xưa” kích thước 5,5mx31m chào mừng Đại lễ
1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, do các nghệ nhân làng nghề Văn Lâm
thêu năm 2010
Ảnh: Nghệ nhân Vũ Thanh Luân
- Chủ tịch Hiệp Hội làng nghề thêu ren Văn Lâm cung cấp

