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Cuốn sách Thực hành sinh thái-xã hội ở Việt 
Nam: Mối tương giao giữa con người và môi 
trường trong thời đại biến động là nỗ lực mang 
tính thử nghiệm nhằm tiếp nối và làm sâu một 
phần kết quả nghiên cứu năm 2020 của C&E* về 
phong trào sinh thái của thanh niên Việt Nam. 
Cuốn sách mô tả khái quát một vài mô hình thực 
hành sinh thái-văn hóa-xã hội ở Việt Nam [1]. 
Đây là những sáng kiến xoay quanh nhiều lĩnh 
vực của cuộc sống, bao gồm nghề truyền thống, 
tiêu dùng không rác thải, nông nghiệp tự nhiên, 
không gian cộng đồng và thiết kế thời trang. 
Bên cạnh đặc trưng và sự chuyển mình riêng, 
những mô hình này có nhiều nét tương đồng về 
diễn ngôn và thực hành bảo vệ môi trường, tinh 
thần công dân tích cực và bảo tồn văn hóa. Nói 
cách khác, các nhà sáng lập đều quan tâm tới 
tác động môi trường, trách nhiệm với xã hội và 
văn hóa trong chiến lược điều hành của mình.

Huy động nguồn tài nguyên sẵn có từ nghiên 
cứu năm 2020, chúng tôi liên hệ với bảy nhân 
vật, là những nhà sáng lập và quản lý dự án 
của sáu doanh nghiệp nhằm thu thập thêm 
dữ liệu cho nghiên cứu này trong thời gian từ 
tháng 5 đến tháng 10 năm 2021. Chúng tôi dựa 

GIỚI THIỆU:
SỰ CHUYỂN MÌNH CỦA MỘT PHONG TRÀO

vào dữ liệu thu được từ năm 2020 và tiến hành 
điền dã số (digital ethnography) trong năm nay, 
bao gồm tham khảo tài liệu (literature review), 
quan sát tham dự (participant observation), trò 
chuyện với nhân vật và tương tác trên nền tảng 
mạng xã hội, trao đổi email và phỏng vấn bổ 
sung qua điện thoại hoặc gọi điện video.

Một trong những thách thức chúng tôi gặp phải 
khi viết về những thực hành sinh thái-văn hóa-
xã hội này là cần cập nhật liên tục về những 
thay đổi trong ý tưởng và thực hành của các 
nhân vật. Chúng tôi hào hứng nhưng cùng lúc 
đó cũng ‘choáng ngợp’ bởi sự sáng tạo, nhiệt 
huyết và đam mê của họ. Dù vậy, chúng tôi hiểu 
rằng những thay đổi và tiếp nối của các sáng 
kiến chính là biểu hiện của quá trình chuyển 
mình song hành với thay đổi của xã hội và 
nguồn lực có sẵn. Những mô hình đang diễn ra 
cùng sự chuyển mình của chúng tạo nên một 
phong trào đang âm ỉ tiếp diễn của những con 
người đời thường trong quá trình phụng dưỡng 
thiên nhiên, bảo tồn văn hóa và đấu tranh công 
bằng xã hội. Có thể thấy phong trào này không 
đứng yên mà liên tục hình thành, được tạo nên 
từ những cấu trúc xã hội, ý tưởng, niềm tin, 
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hành vi và thực hành của con người. Bởi vậy 
mà phong trào sinh thái-xã hội luôn có tính thời 
đại, mang hình hài của những thay đổi trong đời 
sống xã hội. 

Chúng tôi tiếp cận với phong trào sinh thái-xã 
hội này bằng việc phân tích những trường hợp 
điển hình cụ thể. Thông qua việc phân tích sâu 
về các nhân vật và doanh nghiệp của họ, cuốn 
sách muốn kể  câu chuyện của những nhà sáng 
lập trong quá trình xây dựng mô hình và nhờ 
đó, cung cấp một bức tranh khái quát về một 
phong trào sinh thái-xã hội đang diễn ra tại Việt 
Nam. Mặc dù vậy, chúng tôi không có ý định 
đồng nhất hóa toàn bộ phong trào ở Việt Nam. 
Thay vào đó, nghiên cứu này là thử nghiệm của 
chúng tôi nhằm tìm ra những đặc tính cụ thể 
và sự phức tạp của phong trào được thể hiện 
qua những tư tưởng và thực hành của những 
trường hợp điển hình cụ thể. Những sáng kiến 
này thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc đặt 
mối quan tâm tới môi trường-xã hội-văn hóa 
song hành với quá trình kinh doanh tạo ra lợi 
nhuận. Đây là những doanh nghiệp của người 
Việt, với mục đích chăm sóc thiên nhiên, bảo tồn 
văn hóa truyền thống và đem lại lợi ích cho nhà 
cung cấp và người tiêu dùng Việt. Xuyên suốt 
quá trình vận hành doanh nghiệp, những nhà 
sáng lập luôn nhận thức xây dựng căn tính cá 
nhân, địa phương và dân tộc trong sản phẩm 
và hoạt động xã hội của họ. Chúng tôi cho rằng 
chính điều này đã khiến họ trở thành những 
nhân tố xã hội khéo léo, sáng tạo, có đạo đức và 

trách nhiệm trong mối quan hệ với thiên nhiên, 
văn hóa và cộng đồng mà họ là một phần. 

Mặc dù những chủ đề được trình bày sau đây 
không nhất thiết hiện diện xuyên suốt trong 
tất cả các trường hợp điển hình, chúng nổi bật 
lên trong quá trình phân tích của chúng tôi và 
tô đậm phần nào bức tranh vận động vì môi 
trường-xã hội-văn hóa của những mô hình ở 
Việt Nam.

PHONG TRÀO CỦA NHỮNG CON 
NGƯỜI ĐỜI THƯỜNG 
(GRASSROOT MOVEMENT)

Những sáng kiến trong cuốn sách đều được hình 
thành dựa trên những quan sát, tưởng tượng và 
khát vọng cá nhân thay vì được khởi nguồn bởi 
các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quốc tế. 
Chúng bắt đầu từ những câu hỏi cấp thiết trong 
đời sống từ quá khứ đến hiện tại của nhân vật. 
Trăn trở của Thọ, giám đốc Trang trại Dốc Mơ 
(Chương 3), về đạo đức và bất bình đẳng trong 
sản xuất nông nghiệp thôi thúc anh tìm kiếm 
một mô hình sản xuất công bằng giúp rút ngắn 
khoảng cách giữa thu nhập của người nông dân 
và thương lái. Chính quan sát của một người 
bạn nước ngoài đã thổi bùng lên mối quan tâm 
nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của Đức và 
Đạt, những nhà sáng lập Think Playgrounds 
(Chương 2) nhằm thực hành quyền trẻ em trước 
những tác động tới không gian công cộng của 

đô thị hóa ở Hà Nội. Những cơ hội xê dịch và 
tầm nhìn toàn cầu của Thảo khiến chị nhận ra 
nguy cơ mất bản sắc văn hóa và khủng hoảng 
căn tính trong thời đại toàn cầu hóa, từ đó, tạo 
động lực để chị mang tri thức bản địa và thủ 
công tay nghề cao vào thương hiệu thời trang 
Kilomet109 (Chương 5). 

Mặc dù các nhân vật coi mô hình của mình là dự 
án cá nhân, họ đặt bản thân và dự án trong bối 
cảnh xã hội lớn đang không ngừng thay đổi, nơi 
mà con người ngày càng có ý thức phục dưỡng 
thiên nhiên, đem lại bình đẳng xã hội và giữ gìn 
bản sắc văn hóa. Điều này được nhìn thấy rõ 
ở Ân của Sạp chàng Sen (Chương 4). Những 
sản phẩm Sạp bán thay đổi khi Ân học và hiểu 
thêm về chuỗi cung ứng địa phương nhỏ và khi 
công chúng ngày càng nhận thức về bảo vệ môi 
trường.

Cùng với đó, các nhân vật luôn sẵn sàng đón 
nhận những cơ hội mà thời gian trao tặng, họ 
thay đổi kịp thời khi cần thiết và luôn muốn thử 
nghiệm những điều mới mẻ. Thảo bắt đầu với 
nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số mà chị có thể 
tiếp cận được đầu tiên để thử nghiệm với màu 
nhuộm tự nhiên. Sau đó, chị tận dụng mạng lưới 
của bản thân để kết nối với những nhóm tổ chức 
quốc tế, học giả, trường đại học, tổ chức thanh 
niên và nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp 
nhằm truyền bá mục tiêu bảo tồn nền văn hóa 
chất liệu Việt đa dạng. Lớn lên trên mảnh đất 
Cẩm Thanh nơi nghề tre tồn tại hàng thế kỷ, 

Tân (Chương 6) nhận ra sức tàn phá môi trường 
và ảnh hưởng tới cấu trúc làng xã mà nền du 
lịch mới phát triển đem lại cho quê hương anh. 
Anh huy động kỹ năng lành nghề, đầu óc kinh 
doanh, trình độ ngoại ngữ và tầm nhìn rộng của 
bản thân để thành lập nên Xưởng tre Taboo, đi 
đầu cho phát triển du lịch bền vững và nghề thủ 
công tại đại phương. 

Điều hành mô hình là cả một quá trình, thay vì 
là kết quả cuối cùng; vì thế, các nhân vật luôn 
học hỏi và phát triển bản thân. Với Tiến (Chương 
1) và Ân, trở thành người trung gian không chỉ 
là kết nối nhà sản xuất với khách hàng mà còn 
giúp họ học hỏi thêm về thiên nhiên, điều hành 
doanh nghiệp và có thêm những cơ hội vươn 
tới các nhà sản xuất có đạo đức và khách hàng 
chu đáo. Sáng lập Trang trại Dốc Mơ khiến Thọ 
đọc nhiều hơn và quan sát nhiều hơn những mô 
hình nông nghiệp thay thế, phân tích mặt tốt 
mặt trái và lựa chọn hướng đi cho riêng mình.

THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI
VÀ ĐỒ VẬT NƯƠNG VÀO NHAU

Các nhân vật sáng lập hoặc điều hành mô hình 
dựa trên nhận thức của họ về những thảm họa 
môi trường đang diễn ra. Nhận thấy tác động 
của con người đối với môi trường sống, họ trăn 
trở làm sao để hạn chế sử dụng hóa chất và 
nhựa, hạn chế sử dụng tài nguyên suốt quá 
trình sản xuất và buôn bán. Đồng thời, mô hình 
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của họ hoạt động dựa vào kiến thức và trải 
nghiệm của nhà sáng lập với thiên nhiên. Đối 
với Thọ, nông nghiệp thuận tự nhiên là câu trả 
lời cho một mô hình nông nghiệp không hóa 
chất, cùng lúc có thể giúp ổn định cuộc sống 
của người nông dân và chăm sóc quan hệ giữa 
con người và thiên nhiên. Thọ, Tiến và Thảo đều 
theo đuổi mô hình khép kín, mô phỏng theo đặc 
tính không thể nhân rộng (non-scalability) của 
thiên nhiên và nuôi dưỡng thiên nhiên. Các nhân 
vật chú trọng vào vòng đời của nguyên liệu và 
sản phẩm mình tạo ra, không chỉ ở khâu sản 
xuất sản phẩm mà còn ở khâu sản xuất nguyên 
liệu, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ sản phẩm. 
Ở thời điểm nào trong vòng đời sản phẩm, bảo 
vệ môi trường và công bằng xã hội cũng được 
lan toả trong triết lý của các doanh nghiệp này.
Minh bạch trong sản xuất, trách nhiệm xã hội 
và phụng dưỡng thiên nhiên trong triết lý hoạt 
động của các doanh nghiệp phản ảnh và được 
hình thành dựa vào mối quan hệ chặt chẽ giữa 
thiên nhiên, con người và đồ vật. Điều này có 
thể thấy rõ khi Tân kể về ý nghĩa của việc vót tre 
bằng tay. Chỉ khi các vật dụng bằng tre được 
làm thủ công thì đặc tính của tre mới được đề 
cao và nâng niu, đạt được chất lượng mà không 
sản phẩm công nghiệp nào có thể sánh được. 
Theo đó, không ai hoặc không cái gì có thể tồn 
tại mà thiếu những chủ thể khác trong mối quan 
hệ tương hỗ giữa người và thực thể không-phải-
người (non-human beings). Chúng tôi nhìn thấy 
được sự nhận thức về mối quan hệ tương giao 
này qua những câu chuyện được kể trong cuốn 

sách. Bên cạnh đó, những mô hình này vượt ra 
khỏi quan niệm con người là trung tâm của vũ 
trụ, nhấn mạnh vai trò của sự tương tác giữa 
thiên nhiên, người và vật. 

TOÀN CẦU HÓA
VÀ ĐỊA PHƯƠNG HÓA

Những sáng kiến trong cuốn sách được hình 
thành và phát triển trong mối quan hệ với thời 
kỳ Đổi Mới tại Việt Nam từ năm 1986. Sự kiện 
đánh dấu nền kinh tế Việt Nam hòa nhập vào 
thị trường toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội mới cho 
sự giao lưu tri thức, con người và hàng hóa. Mặc 
dù vậy, các nhân vật cũng nhận ra được những 
tác động tiêu cực tới môi trường, văn hóa và 
cấu trúc xã hội của những thay đổi này. Đức và 
Đạt của Think Playgrounds nhận ra được ảnh 
hưởng của đô thị hóa tới quyền được chơi của 
trẻ em. Khi quá trình công nghiệp hóa và di cư ở 
Đức Huệ, Long An dẫn tới sự mai một của nghề 
truyền thống địa phương, Tiến nhận thấy tiếng 
gọi trở về quê hương nhằm khôi phục lại sinh 
kế từ nghề đan lát cỏ bàng nhờ sáng lập Cửa 
hàng 3T. Quan sát của Thảo về những dòng 
chảy toàn cầu khiến chị thấy cần thiết phải bảo 
tồn làng nghề chất liệu truyền thống và nét đa 
dạng văn hóa của Việt Nam.

Trước vũ bão của thương hiệu toàn cầu và sản 
xuất hàng loạt của chủ nghĩa tư bản và thời 
đại toàn cầu hóa, những sáng kiến sinh thái-

xã hội-văn hóa này quay về với những giá trị 
thiên nhiên và bản địa nhằm giảm thiểu những 
tác động của suy thoái môi trường, bất bình 
đẳng xã hội và mất bản sắc văn hóa. Các nhà 
sáng lập nhận ra những giá trị địa phương 
có sức mạnh truyền tải và lan tỏa tri thức về 
thiên nhiên, tri thức bản địa và cấu trúc xã hội 
ổn định. Tân, Tiến và Thảo đều hướng tới khôi 
phục và phát triển những yếu tố truyền thống 
qua sản phẩm của họ, bằng cách làm việc với 
cộng đồng của họ hoặc những cộng đồng dân 
tộc khác nhằm huy động được nhiều nguồn tri 
thức và thực hành khắp cả nước. Sau nhiều năm 
mở Sạp chàng Sen, Ân nhận ra anh muốn hỗ 
trợ những nhà cung cấp vừa và nhỏ đem lại lợi 
nhuận cho kinh tế địa phương và tận dụng được 
nguồn lực của chính địa phương đó.

Chúng tôi hiểu rằng nỗ lực của những nhà sáng 
lập không mâu thuẫn với những dòng chảy toàn 
cầu, chống lại sự hoà nhập vào kinh tế và tiêu 
dùng toàn cầu. Họ đang tìm kiếm những mô 
hình sản xuất và thương mại bền vững, hướng 
tới sự cân bằng giữa nguồn lực bên trong và 
bên ngoài, giữa cái chung và cái riêng định hình 
bản sắc.

ĐỊNH VỊ BẢN THÂN

Những nhà sáng lập coi dự án của họ như một 
quá trình định hình bản thân họ, từ góc độ một 
cá nhân, một thành viên cộng đồng và một 

công dân Việt Nam. Với Thọ, điều hành Trang 
trại Dốc Mơ giúp anh nhận ra khát khao của 
bản thân không phải là một kế hoạch chống lại 
hóa chất trong nông nghiệp, mà sâu xa hơn, là 
khôi phục lại mối quan hệ, tương tác hài hoà 
giữa con người và thiên nhiên như anh từng là 
một phần khi còn nhỏ. Đối với Tiến và Ân, lần 
theo những sản phẩm họ bán từ vùng nguyên 
liệu tới nơi sản xuất là cơ hội học hỏi và mở rộng 
mạng lưới. Cả hai đều coi sự phát triển của cửa 
hàng như hành trình phát triển cá nhân về mặt 
tri thức, tư tưởng và thực hành. 

Ở quy mô doanh nghiệp, các nhân vật mong 
muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu của họ 
theo hướng khác với những mô hình doanh 
nghiệp thông thường. Think Playgrounds hướng 
tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền 
được chơi của trẻ em thông qua những giải pháp 
cho không gian công cộng chật hẹp tại đô thị 
của Việt Nam thay vì tập trung vào quảng cáo 
và tăng doanh thu. Thảo tự hào về tính minh 
bạch của sản phẩm trước khách hàng và công 
chúng về quy trình sản xuất của Kilomet109, từ 
khâu trồng nguyên liệu thô đến khi hoàn thành 
sản phẩm và phân phối.

Nhìn rộng ra ở mức độ văn hóa và dân tộc, sản 
phẩm của các nhân vật giúp xây dựng được 
bản sắc Việt trên thị trường quốc tế. Các nhà 
sáng lập dựa vào những yếu tố trong đời sống 
văn hóa truyền thống nhưng cũng kết hợp 
những kiến thức, thực hành và kỹ thuật của thời 
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đại mới vào doanh nghiệp của họ. Nương vào 
những kiến thức và kỹ thuật nghề tre truyền 
thống của Cẩm Thanh, Tân lập nên Xưởng tre 
Taboo nhờ huy động trình độ ngoại ngữ, đầu óc 
kinh doanh và tầm nhìn dài hạn mà anh tích lũy 
nhiều năm học đại học và làm việc trong nhà 
máy. Anh kết hợp mô hình du lịch vào xưởng 
thủ công của mình nhằm giới thiệu nghề truyền 
thống và những giá trị văn hóa tới khách hàng 
từ khắp nơi trên thế giới. Những bộ trang phục 
thân thiện với môi trường của Kilomet109, theo 
Thảo, giúp thách thức lại cái nhìn khuôn mẫu về 
Việt Nam sau chiến tranh ảm đạm, thay vào đó 
là hình ảnh của một đất nước đa văn hóa, màu 
sắc và sáng tạo trên thị trường quốc tế.

TẠM KẾT

Bằng ký ức, niềm tin, trải nghiệm và khát khao, 
những nhân vật đã tự viết nên câu chuyện của 
mình hiện tại, cùng những hoài bão về một 
tương lai khả thể - nơi thiên nhiên được chăm 
sóc và công bằng xã hội được thực thi. Những 
câu chuyện của họ thể hiện một phần những 
chuyển biến mang tính sinh thái- xã hội tại Việt 
Nam hiện nay. 

Nhìn một cách tương đối về địa lý, có thể nói 
hành trình của Đức, Đạt, Phương và Ân đại diện 
cho khu vực thành thị, câu chuyện của Tiến, Thọ 
và Tân đại diện cho khu vực nông thôn, trong 
khi câu chuyện của Thảo đặt tại vùng sâu, vùng 

xa. Điều này cho thấy thay đổi có thể xảy ra ở 
bất cứ nơi nào, một khi có những con người tâm 
huyết ở đó.

Sự hưởng ứng dành cho những mô hình trong 
cuốn sách cho thấy mối quan tâm của một bộ 
phận trong xã hội Việt Nam trước những giá trị 
liên quan đến chuyển dịch sinh thái - xã hội. Ở 
bất cứ câu chuyện nào, ta cũng nhìn thấy sự 
có mặt của cộng đồng. Họ là những người dân 
thành thị quan tâm đến lối sống bền vững trong 
câu chuyện của Sạp chàng Sen, những cộng 
đồng dân cư quan tâm đến niềm vui của con trẻ 
trong câu chuyện của Think Playgrounds. Họ 
là những người đến Dốc Mơ Farm và Lia Thia’s 
home để tìm những trải nghiệm gần gũi với tự 
nhiên. Họ cũng là những khách hàng hiểu và 
sẵn sàng chi trả cho những món đồ thủ công có 
giá không hề thấp của Taboo và Km109. Bên 
cạnh đó, chúng tôi cũng ghi nhận sự quan tâm 
và mong muốn hỗ trợ của chính quyền trong 
câu chuyện của Think Playgrounds, Dốc Mơ 
Farm và Taboo, dù không phải lúc nào mong 
muốn này cũng đem lại hiệu quả.

Mỗi câu chuyện, mỗi mô hình trong cuốn sách 
đều là một ví dụ truyền cảm hứng. Tuy nhiên 
khi đặt cạnh nhau, chúng tôi đánh giá chúng 
còn đơn lẻ, tự phát và chưa đủ tính liên kết để 
tạo nên một phong trào xã hội nổi bật. Dẫu 
vậy, những câu chuyện trong cuốn sách cũng 
cho thấy tiềm năng của phong trào liên quan 
đến chuyển dịch sinh thái-xã hội tại Việt Nam 

là không hề nhỏ. Chúng tôi hi vọng sẽ có thêm 
những nghiên cứu, cũng như những dự án hỗ 
trợ khác để chuyển đổi sinh thái-xã hội dần định 
hình một cách rõ ràng hơn ở Việt Nam, trên cả 
phương diện lý thuyết và thực hành.   

Một góc không gian tại Dốc Mơ Farm.
(Ảnh do Dốc Mơ Farm cung cấp)
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Nhà của Tiến tại Long An.
(Ảnh do Cửa hàng 3T cung cấp)

THEO DẤU CỎ BÀNG: 
ĐỨT GÃY, KẾT NỐI
VÀ CĂN TÍNH GIỮA 
THỜI ĐẠI BIẾN ĐỘNG

Tôi biết đến Cửa hàng 3T và Tiến khi còn đang 
làm việc cho Trung tâm Phát triển Sáng kiến 
Cộng đồng và Môi trường (C&E) từ năm 2019. 
Hồi đấy chúng tôi tổ chức tập huấn Tuần lễ Sinh 
thái 2019 cho các bạn sinh viên trường Đại học 
Thái Nguyên và mời Tiến làm diễn giả chia sẻ về 
mô hình cửa hàng sinh thái 3T của anh. Trước 
tập huấn một ngày, Tiến bay ra Hà Nội rồi bắt 
xe lên Thái Nguyên để trao đổi nốt về bài nói 
hôm sau của mình. Trông anh giản dị nhưng 
không hề khắc khổ mà nhẹ nhàng, điềm đạm. 
Sau này, khi xuống Long An chỗ anh ở vào mùa 
hè năm 2020, tôi được thăm ngôi nhà một gian 
lợp mái tranh với nền nhà sạch sẽ mát lạnh, khu 
vườn anh trồng đủ các loại cây và những ngôi 
nhà đất anh để cho các bạn tập sự trong khoá 
học làm nhà tự nhiên tháng vừa rồi. Tiến nhiệt 
tình dẫn chúng tôi đi thăm nhà vườn và say sưa 
giải thích đây là gì công dụng ra sao. Tôi nhận 
thấy sự hiếu khách của anh, sự hứng khởi khi 
có người đến thăm và quan tâm tới những hoạt 
động anh đang làm. Tìm hiểu về Cửa hàng 3T 
trước ngày đến thăm và sau khi nói chuyện với 
anh ngày hôm đó, tôi nhận ra 3T không chỉ là 
một cửa hàng bán ống hút và sản phẩm thủ 
công từ cỏ bàng, một ‘con buôn’ trung gian giữa 
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người sản xuất và khách hàng, Tiến còn đang 
thực hiện những dự án giáo dục cho cộng đồng 
và ấp ủ nhiều ý tưởng bảo tồn văn hóa và thúc 
đẩy lối sống đơn giản gần gũi thiên nhiên trong 
cộng đồng của anh. 

Tôi nhận thấy trong câu chuyện của Tiến, cỏ 
bàng là một nhân tố giúp anh hàn gắn những 
rạn nứt trong thiên nhiên, văn hóa truyền thống 
và kiến thức dưới ‘đế chế’ sản xuất hàng loạt, 
công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Tiến xác định 
vai trò của mình với cửa hàng 3T là một người 
lái buôn, kết nối giữa nghệ nhân thủ công và 
người tiêu dùng. Còn với tôi, sau buổi phỏng 
vấn và quan sát những hoạt động của anh trên 
website của cửa hàng 3T và trên Facebook, 
Tiến còn là người chăm sóc (caregiver) và chữa 
lành những đứt gãy trong tự nhiên, nghề truyền 
thống địa phương, sinh kế cho người dân, tri 
thức của khách hàng và căn tính của bản thân 
anh. Nói cách khác, anh là người kết nối nhờ 
công việc bán các sản phẩm từ cỏ bàng, loại 
cây mà theo anh đã gắn liền với đời sống của 
bản thân từ ‘mái tranh cỏ bàng cho đến tấm 
điệm*[2] mình nằm’**. Nhờ ống hút cỏ bàng 
mà Tiến nhận ra cách tận dụng những cọng cỏ 
thường bị vứt đi và biến chúng thành vật dụng 

hữu ích. Nhờ những tấm điệm và túi cỏ bàng mà 
Tiến nghĩ nhiều hơn về khôi phục nghề truyền 
thống và chăm lo công ăn việc làm cho nhóm 
nghệ nhân thủ công ở Đức Huệ, Long An. Nhờ 
những chương trình học tập tìm nghề đan lát cỏ 
bàng thủ công mà Tiến kết nối được khách hàng 
tới những giá trị của làng nghề và của những 
sản phẩm làm ra từ đôi tay. Nhờ bán ống hút 
và điệm cỏ bàng mà Tiến học được cách vận 
hành một doanh nghiệp và nuôi dưỡng tình yêu 
thương với quê hương của mình. Câu chuyện 
này của Tiến gắn liền với cọng cỏ bàng là sự 
giao nhau giữa thế giới cá nhân hòa vào cuộc 
đời chung giữa thiên nhiên, con người và đồ vật.
 
Chương này xin được lần theo một phần cuộc 
đời của cỏ bàng ở vùng đất Đức Huệ, Long An 
đan cài với câu chuyện của Tiến và Cửa hàng 
3T để kể về những nỗ lực kết nối lại những giá 
trị thiên nhiên, văn hóa - xã hội và căn tính cá 
nhân khi công nghiệp hóa - hiện đại hóa lan tới 
làng quê của Tiến với tốc độ chóng mặt. Từ giai 
đoạn khai thác cỏ bàng cho đến sơ chế và sản 
xuất ống hút và sản phẩm đan lát, và trao đến 
tay khách hàng. Thiên nhiên, con người và đồ 
vật kết nối chặt chẽ với nhau bởi sự chăm sóc, 
quan tâm giản đơn và khát khao học hỏi, khẳng 
định bản sắc. 

* Theo như giải thích của Cửa hàng 3T, ‘điệm’ theo âm đọc của người Nam Bộ chỉ ‘đệm’, tấm chiếu đan tay 
trải giường hoặc để ngồi. Cửa hàng 3T sử dụng từ ‘điệm’ nhằm giữ gìn nét bản sắc văn hóa của người Nam 
Bộ trên các phương tiện truyền thông. Trong chương này, chúng tôi xin giữ nguyên từ mà nhân vật sử dụng.              
** Những đoạn trích, từ khoá trong dấu ngoặc kép ở chương này, nếu không chú thích gì thêm, được lấy từ 
phỏng vấn tháng 5/2020 hoặc phỏng vấn tháng 9/2021.

CHĂM SÓC THIÊN NHIÊN

Cỏ bàng mọc tự nhiên thành những cánh đồng 
ở Đức Huệ, Long An. Nằm trong vùng đất phèn 
ngập nước Đồng Tháp Mười, nơi đất ngập mùa 
mưa, đất khô mùa nắng, cộng với điều kiện tự 
nhiên khắc nghiệt, Đức Huệ với hơn một nửa 
diện tích đất phèn trở thành nơi sinh sống của 
các loài thực vật và động vật với sức sống 
mãnh liệt. Tiến kể có cả một hệ sinh thái cùng 
con người sinh sống và phát triển nương tựa 
vào nhau. Các loại cây cỏ mọc thành trảng lớn 
như cỏ năn, cỏ bàng, cỏ đưng, dành dành, tràm 
nước… Động vật đa dạng loài sinh sống và phát 
triển từ chim, bò sát, côn trùng đến các loài cá 
như lia thia sống thành đàn. Con người Đức Huệ 
nhờ vậy mà phát triển sinh kế nương vào thiên 
nhiên đặc trưng của vùng đất mình, đặc biệt là 
cỏ bàng. Chúng trở thành nguồn nguyên liệu 
quan trọng cho sinh kế của người Đức Huệ. 

Khai thác cỏ bàng đòi hỏi người khai thác cần 
chú ý tới đặc điểm của cỏ bàng và hệ sinh thái 
xung quanh. Tiến lấy nguyên liệu cho các sản 
phẩm mình bán trong tự nhiên chứ không trồng. 
Anh kể trước đây hay dùng cách cắt, nhưng 
nhận thấy cỏ tái sinh rất chậm. Anh cũng quan 
sát những người trồng cỏ bàng số lượng lớn, họ 
phải trồng từ hàng chục mẫu như ở bên Đức 
Hoà. Họ cắt cỏ bàng rồi đốt cho thân cỏ cháy rụi 
rồi bơm nước vào để kích thích phần thân ngầm 
tái sinh trở lại. Nhưng vì phương pháp này vô 
tình làm cỏ mọc chậm, để đáp ứng được nhu 

cầu khai thác thường xuyên, họ can thiệp thêm 
phân hóa học để kích thích cỏ mọc nhanh khiến 
cho môi trường sống của hệ sinh thái bao gồm 
chim, cò, chuồn chuồn, nhện bị phá huỷ. Bên 
cạnh đó, phương pháp cắt cỏ bàng trên diện 
tích lớn bằng liềm cũng tăng nguy cơ cháy. Sau 
khi cắt, phần cỏ non, ngắn không đạt tiêu chuẩn 
được phơi khô ngoài đồng và đốt cho cháy rụi. 
Cỏ khô, gió lớn và khí hậu khô nóng vùng Đồng 
Tháp Mười khiến cho ngọn lửa có khả năng lan 
rộng tới những cánh đồng và rừng tràm xung 
quanh. Như vậy, hệ luỵ của việc trồng cỏ bàng 
quy mô lớn và khai thác tràn lan ảnh hưởng 
không nhỏ tới hệ sinh thái và cuộc sống con 
người.

Khai thác nguyên liệu có chừng mực và sản 
xuất hài hoà với thiên nhiên được Tiến đặc biệt 
lưu tâm. Anh bắt đầu nhấn mạnh vào tính đạo 
đức, hiệu quả và bản địa từ một biến cố khi đi 
cắt cỏ bàng. Những ngày đầu khi ống hút cỏ 
mới ra mắt và được thị trường đón nhận, Tiến 
nhận nhiều đơn hàng một lúc. Trong một lần đi 
cắt cỏ bàng, anh bị liềm cắt vào ngón tay cái. 
Nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương sâu kh-
iến Tiến nhận ra phương pháp này mình cũng 
đang làm tổn hại thiên nhiên. Sau này, trong 
một lần tình cờ thấy người Khmer nhổ cỏ bàng 
ven bờ mương, anh nhận ra đây là lối khai thác 
bền vững, hạn chế tác động tới hệ sinh thái mà 
vẫn đảm bảo nguồn nguyên liệu quanh năm. 
Việc cắt đi đồng loạt cả cỏ non lẫn cỏ già gây 
lãng phí, vì thân cỏ non mềm không thể làm ống 
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hút hay đan lát, nếu cả đồng cỏ bị cắt đi sẽ làm 
xáo trộn hệ sinh thái vì cỏ bàng là một mắt xích 
đầu tiên trong lưới thức ăn hệ sinh thái đồng cỏ. 
Ngược lại, với phương pháp nhổ cỏ bằng tay, 
người thu hái sẽ lựa chọn những cọng cỏ già đủ 
tiêu chuẩn để làm nguyên liệu, những cọng cỏ 
già trước khi nhổ cũng đã kịp gieo hạt xuống 
bùn chờ điều kiện phù hợp nảy mầm, cọng cỏ 
non để dành lại cho những lần nhổ sau. Cách 
thu hái chọn lọc này thoạt nhìn có vẻ ‘kém 
năng suất’ nhưng giúp người nghệ nhân tiết 
kiệm nhiều công sức, thời gian, không lãng phí 
nguyên liệu, quan trọng hơn hết là tránh được 
những thay đổi quá mức vào hệ sinh thái. Nhờ 

vậy mà quá trình thu hái có thể diễn ra quanh 
năm, chuỗi thức ăn của sinh vật đồng cỏ không 
bị phá vỡ. Anh gọi đây là khai thác vừa đủ, có 
chọn lọc.

Thu hái nguyên liệu cần đồng bộ với việc làm 
song song hai sản phẩm ống hút cỏ và sản 
phẩm đan lát. Sợi cỏ bàng to trước đây thường 
được dùng để lợp mái nhà hay bị bỏ đi vì ít giá 
trị thì Tiến tận dụng làm ống hút. Sau khi làm 
sạch bề mặt, cỏ được cắt thành từng đoạn nhỏ 
18cm, một đầu được cắt bằng, đầu mút còn lại 
cắt vát nhọn, phần thân được làm rỗng bằng 
một que sắt để nên hình một chiếc ống hút. Sợi 

Tiến nhổ cỏ bàng bằng tay có chọn lọc.
(Ảnh do Cửa hàng 3T cung cấp)

cỏ bàng nhỏ mà nghệ nhân chọn lọc sẽ được 
phơi khô, giã dẹp để đan thành đan điệm, túi 
xách. Không chỉ với cỏ bàng, việc khai thác và 
sản xuất tận dụng tối đa tài nguyên thiên nhiên 
cũng được thể hiện ở các sản phẩm tre trúc của 
Cửa hàng 3T. Cây trúc có đường kính nhỏ có 

thể dùng làm ống hút, mành trúc. Cây trúc lớn 
thì để vót mỏng đan thúng, rổ, rá. Như vậy, ta 
thấy việc thu hái nguyên liệu trong thiên nhiên 
cần sự quan sát và cân nhắc tới môi trường sinh 
thái, sự sáng tạo và linh hoạt để tận dụng nó 
hợp lý mà không bỏ đi bất cứ thứ gì. 

Ống hút cỏ được phơi khô sau khi cắt và làm sạch.
(Ảnh do Cửa hàng 3T cung cấp)
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Quy mô nhỏ, vừa sức luôn là trọng tâm ở mọi 
khâu trong mô hình của Tiến. Anh cho biết, thu 
hái hay khai thác cỏ bàng không cần làm quy 
mô lớn, mà ở Đức Huệ chỉ cần làm những mô 
hình nhỏ, phi tập trung. Việc này đòi hỏi đánh 
giá nguồn lực sẵn có nhằm đảm bảo khả năng 
‘chăm sóc’ cho mô hình. Nghe đến đây, tôi nhận 
thấy vận hành mô hình không chỉ dựa vào thiên 
nhiên, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên hợp 
lý, mà còn cần ‘mô phỏng’* thiên nhiên. Thiên 
nhiên không có đặc tính mở rộng (non-scala-
bility) và chạy đua với tốc độ vũ bão của công 
nghiệp hóa, chủ nghĩa tiêu dùng và toàn cầu 
hóa. Quản lý một doanh nghiệp cũng như vậy, 
cần cân nhắc nguồn lực, nói cách khác là phải 
‘vừa’, vừa sức của mình, vừa sức quản lý, tránh 
bị cuốn vào vòng xoáy của lợi nhuận mà làm 
lớn. Vì khi làm to quá, theo Tiến, sẽ phát sinh 
nhiều vấn đề và đặc biệt khó kiểm soát được tác 
động lên môi trường như khi trồng cỏ bàng diện 
rộng. Việc mô phỏng thiên nhiên, không mở 
rộng khi không cần thiết giúp cho doanh nghiệp 
hoạt động bền bỉ và vững vàng hơn.

GÌN GIỮ NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Nghề đan lát cỏ bàng phát triển thành nghề 
thủ công truyền thống ở huyện Đức Huệ giống 
như cỏ bàng mọc tự nhiên thành cánh đồng ở 

Long An. Tiến kể cách đây 20 năm, phụ nữ ở 
đây ai cũng biết đan lát cỏ bàng, làm ra các sản 
phẩm thủ công như điệm bàng, túi xách, rổ và 
rá. Nghề đan truyền từ đời này sang đời khác 
nhờ những bàn tay thoăn thoắt và tỉ mẩn. 

Sự đứt gãy xảy ra khi làn sóng công nghiệp hóa 
ùa tới vùng quê này. Khoảng những năm 2015, 
chương trình nông thôn mới, công nghiệp hóa 
và tiến trình đô thị hóa dẫn tới những thay đổi 
trong sinh kế của người dân Đức Huệ. Những 
người biết đan lát bỏ nghề và đi làm cho các xí 
nghiệp. Điều này dẫn đến sự khan hiếm nguồn 
nhân lực địa phương trong khi nguồn nguyên 
liệu vẫn tập trung chủ yếu ở Long An. Theo lời 
của Tiến, giờ muốn đi tìm một người đan cỏ phải 
đi xa tận 10km. Phần lớn cỏ bàng được trồng ở 
Long An nhưng lại được vận chuyển qua Cam-
puchia hoặc xuống Tiền Giang nơi tập trung 
nghệ nhân đan lát. Sự đứt gãy này càng kéo 
dài khoảng cách giữa nguồn nguyên liệu và nơi 
sản xuất, một sự mất cân đối Tiến cho là không 
cần thiết.

Tiến quyết tâm khôi phục lại nghề truyền thống 
và sự cân bằng giữa nơi tập trung nguyên liệu 
thô và xưởng gia đình. Anh liên hệ các bà các cô 
trong huyện và hợp tác với họ làm ra những sản 
phẩm đan lát cỏ bàng cho Cửa hàng 3T. Khoảng 
cách từ nơi thu hái cỏ bàng đến nhà của các bà 

* Từ của tác giả.  

các cô, nơi họ tranh thủ thời gian tại nhà để đan 
lát, được rút gọn xuống còn vài cây số. Những 
nghệ nhân hợp tác với Tiến chủ yếu là phụ nữ, 
có nghề đan lát và quá độ tuổi lao động trong 
các xí nghiệp. Nhờ vậy mà tri thức và tay nghề 

thủ công của nhân lực địa phương được củng 
cố và tiếp nối. Cùng với đó, Tiến mong muốn sự 
hợp tác không chỉ giúp khôi phục lại nghề thủ 
công bị mai một ở Đức Huệ mà còn hỗ trợ các 
các bà các cô có thu nhập ổn định. Tại thời điểm 

Bà Ba Hảnh (giữa) là một trong các nghệ nhân đan lát cỏ bàng hợp tác với Cửa hàng 3T.
(Ảnh do Cửa hàng 3T cung cấp)



18 19

phỏng vấn tháng 5, 2020, Tiến thẳng thắn chia 
sẻ thu nhập từ nghề đươn của nghệ nhân hợp 
tác cùng Cửa hàng 3T vào khoảng 3,6 - 4 triệu 
đồng, tương đương với mặt bằng chung của địa 
phương. Tiến giải thích một khi nghệ nhân nhận 
thấy được tiềm năng tài chính của cỏ bàng và 
nghề đan lát, họ sẽ trân trọng và tiếp tục phát 
triển nghề. 

Bên cạnh thu nhập ổn định, việc gìn giữ nghề 
truyền thống theo Tiến phải đi liền với lao động 
‘vừa sức’ của nghệ nhân. Về phía Cửa hàng 3T, 
Tiến khiêm tốn cho rằng đóng góp của anh với 
địa phương đơn giản nằm ở việc nếu anh có thể 
quản lý được mô hình nhỏ và bền sẽ hỗ trợ được 
những người tham gia hợp tác với anh có công 
việc lâu dài. Về phía nghệ nhân thủ công, chế 

độ làm việc vừa sức vẫn đảm bảo được nhu cầu 
tài chính tối thiểu cho cả gia đình. Tiến kể riêng 
xưởng làm ống hút cỏ bàng, các cô/chị làm việc 
7 tiếng một ngày, từ thứ 2 tới thứ 6. Chị em có 
nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc vườn tược và 
nuôi dạy con cái, ai đó có nhu cầu làm thêm thì 
có thể thể tranh thủ kiếm vài việc vặt trong xóm 
để làm vào cuối tuần. Tiến dẫn lời một nghệ 
nhân nòng cốt mô tả cuộc sống vừa đủ nhưng 
vẫn trọn vẹn ở nông thôn ‘làm vừa vừa thôi, vì 
tới hồi đau bệnh mà có tiền chất như núi cũng 
không hết đau’. Như vậy, việc khôi phục và lưu 
giữ nghề truyền thống đan lát cỏ bàng không 
chỉ dựa vào nguồn lực kinh tế nghề đem lại mà 
còn cần cân nhắc phong cách sống và bối cảnh 
địa phương của nghệ nhân thủ công. ‘Vừa’, ‘nhỏ’ 
và ‘dễ quản lý’ trở thành những từ khoá Tiến 
nhắc đi nhắc lại, không chỉ trong quản lý cửa 
hàng của anh mà còn ám chỉ triết lý sống vùng 
quê.

TIẾP NỐI VÀ KIẾN TẠO TRI THỨC

Cỏ bàng và các sản phẩm cỏ bàng thiết lập mối 
quan hệ giữa nghệ nhân thủ công và vẻ đẹp 
thiên nhiên và văn hóa, giữa nghệ nhân và người 
tiêu dùng, giữa người tiêu dùng và sản phẩm 
làm ra từ đôi bàn tay nghệ nhân. Nhận ra được 
những giá trị kinh tế và văn hóa ẩn trong từng 
cọng ống hút, từng tấm điệm, từng chiếc túi 
xách, Tiến nhìn thấy tầm quan trọng của những 
kết nối chồng chéo giữa người, vật và ý nghĩa 

biểu tượng của chúng. Vì vậy, bên cạnh việc 
kinh doanh, anh phát triển những dự án học tập 
giúp khách hàng có những trải nghiệm trực tiếp 
với quá trình sản xuất hoặc các bạn trẻ quan 
tâm tìm hiểu về làng nghề thủ công truyền thống. 

Lia Thia’s Home [3] ra đời đem lại các khoá học 
‘trường làng’ [4] để học viên học hỏi trực tiếp 
từ nghệ nhân đan lát cỏ bàng, chính là những 
người làm nên ống hút và các sản phẩm thủ 
công cho Cửa hàng 3T. Trang web của Lia Thia 
giải thích về cái tên dự án dung dị gắn liền với 
vùng đất ngập nước nơi ‘cá lia thia lẩn khuất 
giữa cánh đồng cỏ bàng và rừng tràm gió’ [5]. 
Mục đích của các khoá ở lớp học Lia Thia là 
nâng cao kiến thức và cung cấp trải nghiệm 
cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu về nghề truyền 
thống, từ đó nâng cao hiểu biết về giá trị văn 
hóa - xã hội của làng nghề và tạo cơ hội chung 
tay gìn giữ những yếu tố văn hóa làm nên bản 
sắc và nét đẹp vùng quê. Đọc mô tả khóa học, 
tôi cảm nhận triết lý của Lia Thia’s home là đem 
lại cho người học một không gian học tập mở từ 
người thật việc thật và sinh hoạt như một người 
nông dân hàng ngày. 

Trải nghiệm với Tiến, theo tôi hiểu, là phương 
pháp học tập hiệu quả để người học tiếp nhận 
tri thức qua việc thực hành. Tôi liên hệ tới ví dụ 
Tiến kể trong buổi phỏng vấn về mối quan hệ 
giữa trải nghiệm da thịt và giác quan với kiến 
thức. Một trong những điều Tiến học được trong 
chuyến đi Ấn Độ trước đây là việc dùng tay lấy 

Bà Ba Hài đan rổ trúc.
(Ảnh do Cửa hàng 3T cung cấp)
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thức ăn giúp kết nối con người với đồ ăn mình sẽ 
ăn vào người, với thiên nhiên nuôi dưỡng mình 
qua da thịt. Có lẽ vì vậy mà các khoá học của 
Lia Thia’s Home thiết kế lịch trình và hoạt động 
sinh hoạt của học viên như một người nông 
dân, ‘sáng tỉnh dậy ở nhà đất’, ‘trồng trọt, nấu 
ăn bằng bếp củi, tìm hiểu hệ sinh thái đất ngập 

nước’ [6]. Nhờ trải nghiệm qua cơ thể và giác 
quan, kiến thức được chuyển tiếp và xây đắp. 
Nó thể hiện mối quan hệ chặt chẽ và khá rạch 
ròi giữa thân và trí, giữa vật chất và phi vật chất.

Tiến không chỉ hướng tới mang đến trải nghiệm 
cho khách hàng và các nhóm thanh niên ngoài 

Học viên có cơ hội quan sát trực tiếp và thực hành trong lớp học Lia Thia.
(Ảnh do Cửa hàng 3T cung cấp)

Đức Huệ mà còn muốn kết nối người dân địa 
phương với lối sống đơn giản, gần gũi thiên 
nhiên. Trong buổi nói chuyện tháng 5, 2020 
với chúng tôi, anh nói về ý tưởng vườn rau dinh 
dưỡng sắp tới nhằm khuyến khích mọi người tự 
trồng rau trên chính mảnh vườn nhà mình. Dịch 
bệnh căng thẳng* khiến Tiến muốn chú trọng 
hơn vào các sản phẩm thiết yếu trong đời sống 
hàng ngày. Anh quan sát gia đình nào ở quê 
cũng có một mảnh vườn, nếu nhà nào cũng tự 
trồng đa dạng các loại rau thì gia đình sẽ đủ rau 
ăn, không cần phải ra chợ mua. Nếu như nhà 
trồng nhiều quá không ăn hết, bà con có thể 
chia sẻ, trao đổi giữa các gia đình. Anh xem đây 
là cách mọi người thấy gần gũi hơn với thiên 
nhiên, tự chủ được một phần lương thực và đảm 
bảo chất lượng thực phẩm của gia đình. 

Như vậy, nhờ cỏ bàng, nghề truyền thống và 
những sản phẩm từ thiên nhiên mà Tiến và Cửa 
hàng 3T có thể xây dựng được những kết nối 
giữa thiên nhiên, người và vật. Tiến không chỉ 
đóng vai trò là người sản xuất, là ‘con buôn’ 
trung gian giữa người sản xuất và khách hàng, 
mà còn truyền lại và xây đắp những kiến thức 
về thiên nhiên, văn hóa và xã hội thông qua 
những dự án học tập gắn liền với các sản phẩm 
của 3T. Trong mạng lưới của những kết nối và 
ý nghĩa đó, Tiến tìm thấy được kết nối giữa bản 

thân mình với con người, thiên nhiên, sự vật và 
với chính anh. Theo anh, sự chuyển mình của 
Cửa hàng 3T gắn liền với sự thay đổi và hình 
thành con người anh trong suốt 5 năm** xây 
dựng và quản lý cửa hàng. 

TÌM MÌNH VÀ TẠO MÌNH

Điều hành Cửa hàng 3T là cả một quá trình 
xác định vai trò và năng lực của bản thân Tiến 
trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Nhớ lại những 
ngày đầu năm 2015 của 3T, Tiến nhìn thấy 
một bước chuyển mình từ làm và bán các sản 
phẩm tái chế cho đến các sản phẩm có chất liệu 
thiên nhiên. Tiến từng là thầy giáo, đồng thời 
cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động thanh 
niên bảo vệ môi trường. Anh nhận ra lối sống 
hàng ngày của mọi người xung quanh thải ra 
quá nhiều rác thải và để lại tác động lâu dài 
tới môi trường. Mục đích ban đầu của Tiến khi 
đó là ‘không giảm được thì mình tái chế’, mở ra 
một cửa hàng kinh doanh bán các sản phẩm 
tái chế vừa có thể nuôi sống bản thân mà vừa 
lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Sau 9 
tháng, Tiến nhìn ra được nhiều bất cập trong 
mô hình của mình. Anh hầu như không thể kiểm 
soát sản phẩm của mình ở khâu nguyên liệu và 
khi sản phẩm hết hạn. Hay nói cách khác, anh 

* Dịch bệnh Covid-19.                    
** Tính đến thời gian phỏng vấn nghiên cứu tháng 5/2020.
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chỉ có thể làm chủ được quá trình ngắn ngủi khi 
sản xuất và bán sản phẩm, sau đó sản phẩm lại 
biến thành rác khi không còn sử dụng được nữa. 
Tiến chuyển hướng sang các sản phẩm có chất 
liệu tự nhiên mà theo anh có thể giải quyết vấn 
đề rác thải anh đang trăn trở. Theo đó, việc 
khai thác, chăm sóc và hoàn trả lại thiên nhiên 
cũng sẽ diễn ra tự nhiên. Nhưng một vấn đề nữa 
Tiến nhận thấy khi đó là nguồn nguyên liệu từ 
thiên nhiên đang ngày càng khan hiếm vì quá 
trình công nghiệp hóa nông nghiệp (industrial 
agriculture). Hệ sinh thái bị phá huỷ, đất đai bị 
phân mảnh do sự phát triển hạ tầng. Tiến nhận 
thấy muốn khôi phục lại nguồn nguyên liệu thì 
cần nỗ lực của cả cộng đồng. Một khi mọi người 
nhận ra được giá trị của thiên nhiên, họ sẽ cùng 
nhau trồng và phát triển. Như vậy ta thấy sự 
thay đổi trong góc nhìn của Tiến về bảo vệ môi 
trường, từ làm và bán các sản phẩm tái chế cho 
đến sản phẩm có nguyên liệu sinh thái đưa anh 
và những nghệ nhân thủ công về gần hơn với 
thiên nhiên, với từng cái cây, ngọn cỏ bàng quê 
hương. Đó cũng là quá trình mà Tiến kết nối với 
thiên nhiên và muốn sống một ‘đời sống của 
người nông dân’. 

Anh quay trở về Long An để thực hành ‘đời sống 
của người nông dân’ mà ở thành phố không thể 
có được. Tiến xác định muốn sống hài hoà với 
thiên nhiên, giảm thiểu tác động tới môi trường 
và con người, và có sự chăm sóc, hoàn trả. Anh 
giải thích, giống như một người nông dân, có 
đất, trồng cây, nuôi con vật, có thể tự cung cấp 

thức ăn và sống dựa vào thiên nhiên mới có 
thể cho anh sự tự do và tự chủ để hiểu và gắn 
bản thân với những giá trị sinh thái. Việc định 
nghĩa bản thân sống như một người nông dân 
thể hiện Tiến muốn gắn mình với một bức tranh 
thiên nhiên chung, một lối sống hài hoà và tự 
chủ lương thực. Tiến tìm thấy mình và định vị 
bản thân trong mối quan hệ với thiên nhiên.  

Bên cạnh xác định lối sống cá nhân và định 
hướng sinh thái cho Cửa hàng 3T, Tiến hiểu 
thêm về năng lực và vai trò của bản thân với 
tư cách là một chủ doanh nghiệp nhỏ. Sau 9 
tháng mở 3T và nhận ra những bất cập của sản 
phẩm tái chế, Tiến quyết định có một khoảng 
dừng 2 năm để làm việc cho một doanh nghiệp 
xã hội tập trung vào chuỗi cung ứng nông sản 
tự nhiên. Ở đây anh học thêm về quản lý một 
doanh nghiệp nhỏ, vận hành nó tối ưu và tiết 
kiệm. Tiến chủ động điều hành Cửa hàng 3T 
dựa vào năng lực, kinh nghiệm và tài nguyên 
sẵn có chứ không làm lớn. Quan điểm của anh 
là làm nhỏ nhưng dễ nhân rộng, mọi người có 
thể học và làm theo thay vì làm to và đầu tư lớn. 
Đạo đức cũng là điều Tiến đặt lên hàng đầu, để 
tâm tới tác động của sản phẩm mình sản xuất 
và bán đối với môi trường và đời sống xã hội 
suốt vòng đời của sản phẩm. Một lần nữa, ‘nhỏ’, 
‘vừa’, ‘dễ nhân rộng’ và ‘tối ưu’ lại là những từ 
khoá Tiến nhắc lại trong phương pháp quản lý 
cửa hàng của anh.

Gắn kết với thiên nhiên, với năng lực và mong 
muốn của bản thân, Tiến cũng chủ động kết nối 
với những người đồng hành. Tiến kể một bài 
học lớn nhất mà anh học được là ‘không bao 
giờ cất nhà một mình’. Nói cách khác, Tiến xác 
định cần người đồng hành trên con đường lan 
toả lối sống sinh thái và bảo vệ môi trường. Nhờ 
bán ống hút và sản phẩm thủ công cỏ bàng mà 
anh được gặp những người khai thác cỏ bàng 
biết chăm sóc và phụng sự thiên nhiên. Anh tìm 
đến nghệ nhân thủ công địa phương để hợp tác. 
Những dự án giáo dục, sáng kiến thanh viên vì 
môi trường anh ấp ủ và tham gia cũng giúp 
anh kết nối hơn được với nhiều người cùng chí 
hướng. Nhờ được báo chí quan tâm và đưa tin, 
Tiến thấy được công nhận và nhận ra ý nghĩa 
trong công việc mình đang làm. Một lần anh đi 
hái cỏ bàng và gặp vài người cũng thu hái, hỏi 
ra thì biết họ xem phóng sự phỏng vấn anh trên 
tivi và làm theo. Tiến có niềm vui nho nhỏ mỗi 
lần như thế khi mô hình của mình được lan toả, 
giá trị của cỏ bàng và thiên nhiên được nhiều 
người nhận ra hơn. 

Kết nối cá nhân của Tiến thông qua những cánh 
đồng cỏ bàng còn được nhìn thấy ở tình yêu của 
anh dành cho vùng đất Long An quê mình. Tiến 
hồi tưởng sự hào hứng khi được rời quê  lên Tây 
Ninh làm việc. Lúc đó, anh vốn thích tìm hiểu 
những vùng đất mới và thấy quê mình tồi tệ, 
tù túng không có gì đẹp và hay ho. Nhưng sau 
7 năm đi xa, Tiến nhận ra vẻ đẹp của những 
cánh đồng cỏ bàng, hình ảnh cỏ bàng gắn chặt 

với đời sống hàng ngày của tuổi thơ anh. Quê 
hương Long An với Tiến vẫn còn may mắn giữ lại 
những thứ đặc trưng của một vùng quê - thiên 
nhiên, cảnh vật, con người. Tiến khẳng định ‘chỉ 
khi định vị mình ở quê hương thì mới biết sẽ làm 
gì’. Anh muốn đóng góp cho quê hương mình, 
bén rễ ở đây và chăm sóc cho quê hương. Cửa 
hàng 3T là bước khởi đầu để Tiến tạo một công 
việc ổn định cho mình, rồi kế tiếp tạo được công 
ăn việc làm cho những người xung quanh anh 
từ nghề truyền thống đan lát cỏ bàng. Nghe anh 
kể, tôi không khỏi liên tưởng tới màu xanh cánh 
đồng cỏ bàng dưới trời nắng cháy gắt vùng đất 
phèn ngập nước, mùi cỏ bàng khô thơm phức 
từ tấm điệm trải giường và tiếng giọt gianh rơi 
từ mái nhà lợp cỏ bàng ngày mưa. Phải chăng 
những trải nghiệm giác quan bám sâu vào cơ 
thể và ký ức của Tiến khiến anh càng thêm yêu 
quê hơn khi đi xa? Anh nhận ra mình có tình 
yêu với vùng đất ngập nước, anh muốn phát 
triển những sản phẩm và câu chuyện liên quan 
tới vùng đất này. Tôi thực sự xúc động với cảm 
giác thuộc về và mong muốn đóng góp cho quê 
hương của anh. Tiến xây dựng căn tính cá nhân 
và khao khát của mình dựa vào cảm giác thuộc 
về đó nhờ tình yêu với Long An phát triển qua 
vẻ đẹp anh nhận ra của những cánh đồng cỏ 
bàng.
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TẠM KẾT:
GIỮA NHỮNG DÒNG CHẢY

Câu chuyện cỏ bàng và hành trình với Cửa hàng 
3T của Tiến gắn liền với thời gian đầy biến động 
của vùng nông thôn thời đại công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa. Trăn trở về những tác động tới môi 
trường, thiên nhiên và đời sống văn hóa - xã hội, 
Tiến đại diện cho những nỗ lực ‘nhỏ là đẹp’ để 
hàn gắn lại những đứt gãy sinh thái, con người 
và đồ vật. Cửa hàng 3T của anh và những kết 
nối mang tính vật chất và biểu tượng đóng góp 
vào quá trình bảo tồn và duy trì làng nghề truyền 
thống và căn tính địa phương giữa dòng chảy 
xiết của sản xuất hàng loạt và chủ nghĩa tiêu 
dùng. Khi mà mọi người nói đến công nghiệp hóa 
- hiện đại hóa với tốc độ nhanh, tầm cỡ lớn và sự 
lan truyền rộng, Tiến chọn chậm, nhỏ, vừa sức và 
bền bỉ. Anh khiêm tốn, lựa chọn một hướng sản 
xuất và kinh doanh đạo đức, minh bạch và có 
trách nhiệm với thiên nhiên và nhân sinh. 

Câu chuyện của Tiến cũng là điểm giao nhau 
của trải nghiệm cá nhân và dòng chảy cuộc 
sống chung. Tiến xuất phát từ những trăn trở 
của riêng mình, từ ký ức tuổi thơ, từ quê hương 
mình lớn lên, từ trải nghiệm giác quan của anh. 
Tôi ấn tượng với vô vàn ý tưởng Tiến ấp ủ. Anh 
nói lâu lâu sẽ đi học những thứ mới để áp dụng 
cho bản thân và quê mình. Hành trình điều 

hành Cửa hàng 3T cũng chính là quá trình Tiến 
học hỏi, thay đổi, đánh giá lại bản thân, chiêm 
nghiệm và điều chỉnh. Những đóng góp của 
anh với cộng đồng, được công nhận rộng rãi, 
thể hiện và định hình con người Tiến, là những 
gì anh học được và được truyền cảm hứng từ 
tương tác với thiên nhiên, con người và đồ vật 
đồng hành với anh. 

Tiến lập ra 3T, viết tắt của ‘Tiết giảm - Tái sử 
dụng - Tái chế’, nói lên phần nào triết lý điều 
hành doanh nghiệp của anh. Anh tiết giảm 
những khâu quản lý không cần thiết nhằm tối ưu 
hiệu quả. Ví dụ Cửa hàng 3T không có cửa hàng 
bán hàng trực tiếp mà nhận đơn hàng online từ 
khách hàng, nhờ vậy mà Tiến không cần đầu tư 
một khoản quá lớn ban đầu khởi sự. Mọi hoạt 
động đều cân nhắc tác động tới môi trường, như 
việc Tiến từ chối xuất khẩu hàng ra nước ngoài 
vì chưa đủ khả năng giải quyết vấn đề phát thải 
khí và bao bì. Tiết giảm trong vận hành cửa hàng 
nhưng tôi tin rằng anh không hề tiết giảm lòng 
nhiệt huyết dành cho môi trường, tình yêu cho 
con người và vùng đất quê hương, và lòng ham 
học hỏi. Tiến còn ấp ủ nhiều dự án mới, có thêm 
nhiều người đồng hành, những sản phẩm mới 
phụng dưỡng và chăm sóc thiên nhiên. Nhưng 
dù làm gì, Tiến khẳng định anh vẫn sẽ ở đây, 
loanh quanh vùng đất phèn ngập nước Long An 
nơi ‘những cánh đồng cỏ bàng rất đẹp’. Tiến cùng những ống hút bằng cỏ bàng.

(Ảnh do Cửa hàng 3T cung cấp)

* Lấy cảm hứng từ ‘Small is beautiful’ của Schumacher (1973). 
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Trẻ em tại sân chơi xóm Phao
(Ảnh do Think Playgrounds cung cấp)

Năm 2013, Judith Hansen, một phụ nữ người 
Mỹ có sở thích chụp ảnh sân chơi trẻ em tới Việt 
Nam. Bà mang máy ảnh đến một số không gian 
công cộng ở Hà Nội nhưng gặp khó trong việc 
tìm ra sân chơi. Hỏi thăm người dân, có người 
dẫn bà tới những khoảng sân bê tông trống 
trơn, có người lại chỉ bà ra Cung Văn hóa Thiếu 
nhi, nơi có thể thuê những trò chơi như ngồi xe 
điện, thú nhún rung lắc, vòng quay con giống. 
Judith thất vọng, bởi bà không tìm thấy “sân 
chơi đúng nghĩa” theo hình dung của mình. 
Bà nhận thấy những sân chơi ở Hà Nội không 
khuyến khích trẻ con vận động, và điều khiến 
Judith băn khoăn hơn cả là chúng không miễn 
phí. 

Người theo sau Judith quay phim là Kim Đức, 
nữ quy hoạch sư theo học thạc sĩ cảnh quan tại 
Paris. Về nước năm 2007, Kim Đức mở công ty 
thiết kế sân vườn. Đến năm 2012, chị tạm dừng 
công việc thiết kế để chuyển sang học làm phim 
tài liệu thể nghiệm tại DocLab. Cũng nhờ Do-
cLab mà Kim Đức biết đến hành trình đi tìm sân 
chơi của Judith, chị quyết định đồng hành cùng 
người phụ nữ Mỹ này và coi đây là cơ hội thử 
nghiệm những gì đã học về phim ảnh. Quá trình 
làm phim tài liệu còn có sự hỗ trợ của Quốc Đạt, 
khi đó đang là một phóng viên của Tạp chí Ô tô 
Xe máy.

(CÙNG) NGHĨ VỀ SÂN CHƠI TRONG PHỐ:
TIẾNG NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG
VÌ QUYỀN ĐƯỢC CHƠI CỦA TRẺ EM

Những thước phim tài liệu cứ nối tiếp mãi mà 
Judith vẫn chưa tìm được “sân chơi đúng nghĩa”, 
bà nảy ra ý định tặng cho Hà Nội một sân chơi 
ở hồ Hoàn Kiếm. Người hỗ trợ Judith trong việc 
triển khai ý tưởng là họa sĩ Ban Ga, với sự trợ 
giúp của chính Kim Đức trong mảng quy hoạch. 
Thiết kế sân chơi là một chiếc cầu trượt mang 
hình con rùa, phản ánh câu chuyện của nơi 
chốn trong hình hài một tác phẩm thị giác công 
cộng. Ý tưởng này mãi nằm trên giấy, bởi quá 
trình cấp phép cho một dự án có vị trí nhạy cảm 
như Hồ Gươm hết sức phức tạp và khó khăn.

Trong hành trình đi tìm sân chơi ở Việt Nam, 
sau đó là phát triển ý tưởng cho dự án cầu trượt 
con rùa, Judith và những người bạn đồng hành 
vô tình đã chạm tới một phần thực trạng quy 
hoạch không gian công cộng (KGCC) còn nhiều 
bất cập tại Hà Nội nói riêng và đô thị Việt Nam 
nói chung. Theo khảo sát của Healthbridge, Hà 
Nội đang thiếu rất nhiều vườn hoa, sân chơi 
trong các khu vực dân cư, đặc biệt trong khu vực 
nội thành, đất được dùng làm KGCC chỉ chiếm 
chưa đầy 2% tổng quỹ đất. Ngay cả trong tầm 
nhìn quy hoạch đến năm 2030, chỉ tiêu diện tích 
KGCC bình quân cho khu vực trung tâm Hà Nội 
vẫn chỉ là 3,02m2/người (Viện-QHXD HN, 2014), 
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thấp hơn nhiều so với các thành phố khác trên 
thế giới như Paris (11,5m2/người), hay New York 
(23,1 m2/người) [7]. Không chỉ thiếu về số lượng 
và diện tích, khả năng tiếp cận KGCC của người 
dân cũng rất hạn chế, khi đa phần công viên 
ở Hà Nội đều có hàng rào và thu phí vào cửa. 
Chất lượng thiết kế của những KGCC này cũng 
còn nhiều bất cập, khi một trong những yếu tố 
cơ bản nhất của KGCC là sân chơi trẻ em còn 
chưa được chú trọng. 

KHI NGỌN LỬA ĐƯỢC THẮP LÊN

Bên cạnh những nhận biết ban đầu về thực 
trạng KGCC ở Hà Nội, quá trình đồng hành và 
cộng tác cùng Judith còn mang lại nhiều cảm 
hứng cùng động lực sâu sắc cho Kim Đức và 
Quốc Đạt, hai nhà đồng sáng lập Think Play-
grounds sau này. 

Với Đạt, Judith là người ‘khai sáng’* cho anh về 
một thế giới rất khác ở phương Tây, nơi những 
khái niệm và tiêu chuẩn về KGCC được định 
hình rõ ràng trong lý thuyết, nơi việc tiếp cận 
KGCC miễn phí với mọi công dân là một thực tế 
hiển nhiên, nơi quyền được vui chơi của trẻ em 
được pháp luật bảo vệ. 

* Những đoạn trích, từ khoá trong dấu ngoặc kép ở chương này, nếu không chú thích gì thêm, được lấy từ 
phỏng vấn tháng 8/2020 hoặc phỏng vấn tháng 6/2021.

Còn đối với Đức, sự nhiệt thành, năng lượng 
toát ra từ tinh thần làm việc của Judith là điểm 
để lại trong chị những dấu ấn mạnh mẽ nhất:

Tinh thần của bà khiến những người sống 
ở Hà Nội như chúng tôi phải suy nghĩ, và 
khiến chúng tôi muốn làm một thứ gì đó 
cho thành phố của mình”, “..bà là nguồn 
cảm hứng vô tận để nhóm ra đời và tồn 
tại cho đến ngày hôm nay. [8]

Có lẽ chính Judith Hansen cũng không ngờ 
chuyến thăm Việt Nam của mình là điểm bắt 
đầu cho con đường hoạt động xã hội kiên nhẫn, 
nhiều thử thách nhưng cũng có không ít niềm 
vui của Kim Đức và Quốc Đạt. Hành trình đã 
đem lại hơn 200 sân chơi cho trẻ em và cộng 
đồng (tính đến 2021), cũng là hành trình đưa 
Kim Đức trở thành nhân vật trong Top 100 Phụ 
nữ có ảnh hưởng và truyền cảm hứng trên khắp 
Thế giới do BBC 100 Women 2020 bầu chọn.

Cảm hứng cho cái tên Think Playgrounds mà 
Kim Đức và Quốc Đạt chọn ngay từ những ngày 
đầu lập nhóm cũng xuất phát từ nội dung trong 
những email của Judith, khi bà lặp đi lặp lại 
tiêu đề ‘think playgrounds’ như một lời mời mọi 
người cùng suy nghĩ về cách tạo ra những sân 
chơi thú vị cho trẻ em Việt Nam.

Quốc Đạt
với món đồ chơi tự chế.

(Ảnh trên Facebook
của Think Playgrounds)

Kim Đức bên cạnh bức tranh 
tường vừa hoàn thành.

(Ảnh trên Facebook
của Think Playgrounds)
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Xưởng Hoàng Hoa Thám.
(Ảnh do Think Playgrounds cung cấp)

SÂN CHƠI THÂN THIỆN  

Ghé qua trang Facebook Think Playgrounds [9], 
có thể nhiều người sẽ thấy “hoa mắt” về lượng 
thông tin xuất hiện khi khi lăn con trỏ xuôi theo 
dòng sự kiện. Có rất nhiều sân chơi lớn, nhỏ mà 
Think Playgrounds đã và đang thực hiện được 
cập nhật tại đây. Điểm chung dễ nhận thấy giữa 
các dự án khác nhau là cách Think Playgrounds 
sử dụng vật liệu và dáng vẻ thủ công mộc mạc 
trong sản phẩm mà ta vẫn thường thấy ở những 
phong trào DIY (Do it yourself). 

Việc lựa chọn vật liệu phản ánh mối quan tâm 
của Think Playgrounds đến môi trường. Có hai 
dạng vật liệu mà Think Playgrounds thường 
xuyên sử dụng: gỗ bạch đàn và những vật liệu, 

vật dụng tái chế như lốp xe, gỗ vụn, hay thậm 
chí là những xác xe ô tô cũ. Sau nhiều va vấp và 
thử nghiệm, Think Playgrounds lựa chọn bạch 
đàn bởi đây là loại gỗ rừng trồng, dễ truy xuất 
nguồn gốc. Bên cạnh đó, nỗ lực sử dụng vật liệu 
tái chế cũng là cách Think Playgrounds mong 
muốn tác động đến nhận thức của cộng đồng về 
việc sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn.

Mặt khác, sự mộc mạc, dáng vẻ thủ công trong 
nhiều sản phẩm hoàn thiện của Think Play-
grounds là kết quả của tiến trình thực hiện sân 
chơi. Với Think Playgrounds, yếu tố cộng đồng 
cùng tham gia, cũng như đóng góp của các tình 
nguyện viên có vai trò quan trọng. Bởi vậy, kỹ 
thuật hoàn thiện thường không quá khó. Chỉ 
cần nắm được một số kỹ năng cưa cắt cơ bản 

Hoạt động sơn sân chơi cùng cộng đồng tại Sân chơi Nỏ thần, Đông Anh.
(Ảnh: Trang Facebook Think Playgrounds)

cùng kĩ năng khoan lỗ, bắt bu lông là người 
tham gia có thể dựng được khung kết cấu đơn 
giản, hay lắp ghép những cấu kiện khác nhau 
để tạo thành trò chơi hoàn chỉnh cho các em 
nhỏ. Dễ dàng hơn nữa cho những tình nguyện 
viên không chuyên là hoạt động sơn màu sân 
chơi. Đây là hoạt động thường thu hút sự tham 
gia đông đảo của cộng đồng, bao gồm cả các 
em nhỏ.  

Theo dõi những bước đi của Think Playgrounds, 
không khó để nhìn ra sợi dây liên quan giữa mối 
quan tâm về giá trị môi trường, cộng đồng với 
phương thức thực hiện dự án, cũng như hình 
thức cuối cùng của sản phẩm. Nhờ sợi dây 
xuyên suốt này, Think Playgrounds dần tạo nên 
ảnh hưởng qua những sân chơi thân thiện của 
mình.
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THAY ĐỔI VÌ SỨ MỆNH

Sứ mệnh lớn nhất của Think Playgrounds 
là làm sân chơi cho đô thị. Bởi ở nông 
thôn, miền núi thì khả năng trẻ con được 
chơi ngoài trời và được chơi tự do lớn hơn 
rất nhiều so với trẻ con ở đô thị…

Think Playgrounds dù rằng là có làm sân 
chơi, làm sự kiện hay là làm cái gì đi nữa 
thì vẫn phải thể hiện được tiếng nói: trẻ 
em cần có quyền vui chơi nhiều hơn, giảm 
áp lực học hành…
- Huệ Phương, quản lý dự án của Think 
Playgrounds

Có thể thấy sứ mệnh của Think Playgrounds 
hàm chứa 2 phần: xây dựng sân chơi ở đô thị là 
‘phần cứng’, còn cất tiếng nói cho quyền được 
vui chơi của trẻ em là ‘phần mềm’. Việc sớm đặt 
cho nhóm một sứ mệnh, sau đó nỗ lực thay đổi, 
thích ứng để thực hiện sứ mệnh đó là nét khác 
biệt của Think Playgrounds với nhiều đội nhóm 
làm sân chơi cùng thời. Giai đoạn 2013 - 2017, 
các phong trào làm sân chơi cộng đồng tại Việt 
Nam nở rộ với hoạt động mạnh mẽ của nhiều 
nhóm tình nguyện như nhóm ‘Hoa Trên Đá’ ở 
Hà Nội, ‘Lăn Bánh Ước Mơ’ ở Sài gòn, hay các 
câu lạc bộ sinh viên kiến trúc như Kicodo ở Đà 
Nẵng, Viên Gạch Hồng ở Huế và những dự án 
sân chơi của Văn phòng Kiến trúc 1+1>2. Sau 
giai đoạn này, những dự án sân chơi của các hội Sân chơi trong mảng thương mại của Think Playgrounds tại một trường học Quốc tế.

(Ảnh do Think Playgrounds cung cấp)
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nhóm dần không còn sôi nổi như trước. Nhìn lại, 
Think Playgrounds là nhóm duy nhất thực hiện 
những thay đổi mang tính tổ chức nhằm định 
hướng con đường lâu dài tập trung vào việc 
thực hiện sân chơi.

Think Playgrounds bắt đầu cũng là một nhóm 
tình nguyện với sự tham gia của nhiều bạn sinh 
viên kiến trúc và kỹ sư xây dựng. Sau 2 năm đầu 
hoạt động, với những thành quả đáng ghi nhận 
từ nỗ lực ‘giành lại sân chơi’ tại các khu dân cư 
trong thành phố, nhóm tình nguyện Think Play-
grounds đã dần trở thành những chuyên gia về 
thiết kế và thi công sân chơi. Tuy nhiên, đa phần 
các thành viên của Think Playgrounds khi đó 
đang làm việc bán thời gian, cũng đồng nghĩa 
với việc họ chưa thể chuyên tâm hoàn toàn với 
con đường mà sứ mệnh đã đặt ra. Đây là giai 
đoạn Think Playgrounds cần tìm một hướng tổ 
chức nhân sự lâu dài, bền vững hơn. Bởi vậy, 
năm 2017 đánh dấu bước chuyển mình của 
Think Playgrounds, từ một nhóm tình nguyện 
trở thành một doanh nghiệp xã hội.

Ở vị trí của một doanh nghiệp xã hội, Think 
Playgrounds bắt đầu có thêm mảng kinh doanh 
với những hợp đồng thiết kế, thi công sân chơi 
và những đơn hàng sản xuất thiết bị sân chơi. 
Thu nhập của những thành viên Think Play-
grounds dần ổn định hơn. Việc có thêm những 
khách hàng với yêu cầu cao hơn cũng đòi hỏi 
Think Playgrounds phải đào sâu hơn vào chất 
lượng, sự sáng tạo của sản phẩm cùng dịch 

vụ. Bên cạnh đó, mảng kinh doanh cũng cho 
phép Think Playgrounds có thêm kinh phí để 
hỗ trợ cộng đồng xây dựng sân chơi, tổ chức 
sự kiện, hoặc những hoạt động tập huấn cho 
tình nguyện viên đi lắp dựng sân chơi ở vùng 
sâu, vùng xa. Trở thành doanh nghiệp xã hội, 
Think Playgrounds đã ổn định được nội bộ nhân 
sự cốt lõi, trong khi vẫn mở rộng các hoạt động 
cộng đồng của mình.

TRUYỀN THÔNG VÀ NHẬN THỨC 
CỘNG ĐỒNG 

Trong khi sân chơi thân thiện và hấp dẫn là yếu 
tố cơ bản tạo nên ‘phần cứng’, khả năng truyền 
thông là yếu tố quan trọng thuộc ‘phần mềm’, 
giúp những sân chơi của Think Playgrounds 
được biết đến và những giá trị đằng sau những 
dự án sân chơi được lan tỏa. 

Với Think Playgrounds, mục tiêu của truyền 
thông không chỉ là quảng bá sản phẩm, cái 
đích của truyền thông mà Think Playgrounds 
hướng tới là tác động thay đổi nhận thức cộng 
đồng. Để trẻ em có nhiều sân chơi trong phố 
hơn, người lớn cần hiểu và tôn trọng quyền được 
chơi của các em, nhận biết được thực trạng 
thiếu sân chơi trong các KGCC và có niềm tin 
rằng thay đổi có thể được tạo ra ở ngay chính 
cộng đồng hiện tại của mình.  

Một trong những kênh truyền thông hiệu quả 
của Think Playgrounds là mạng xã hội Face-
book. Qua kênh truyền thông này, ngay từ sân 
chơi đầu tiên tại xóm Phao (hoàn thành năm 
2014), Think Playgrounds đã thu hút đông đảo 
lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ. Bên cạnh đó, 
báo chí, truyền hình cũng là những kênh truyền 
thông quan trọng giúp hình ảnh của những 
sân chơi Think Playgrounds, cùng thông điệp 
về quyền được chơi của trẻ em đến được với 
những cư dân trong thành phố. Một số trích 
đoạn báo chí viết về Think Playgrounds:

Giờ đây, nếu người dân tự tạo ra một 
khu dân cư thân thiện với con em mình, 
thì một ngày nào đó, chính người quản 
lý cũng sẽ phải thay đổi nhận thức. Việt 
Nam là một trong những nước đầu tiên ký 
công ước về quyền trẻ em, trong đó bao 
gồm cả quyền được vui chơi, tuy nhiên, 
hãy nhìn xem, những đứa trẻ đang chơi 
gì trên vỉa hè và chơi thế nào khi bị bao 
vây bởi các bài tập và các món đồ chơi 
điện tử. [10]

Khi nghĩ đến các hoạt động thiện nguyện 
cho trẻ em, ta thường nghĩ đến những 
hoàn cảnh thiếu thốn tại vùng sâu vùng 
xa, điều tạo nên động lực để người lớn 
muốn làm điều gì đó tốt lành. Tuy nhiên, 
những đứa trẻ trong thành phố tưởng 
như đủ đầy vật chất, điều kiện sống thì 
thực ra không phải vậy. Các dự án của 

Think Playgrounds đã cho thấy một hiện 
trạng mà người thành phố đã quên mất 
rằng, chính con em mình cũng cần được 
giúp đỡ. [11]

Nhắm tới thay đổi nhận thức cộng đồng, Think 
Playgrounds còn có một hình thức truyền thông 
sáng tạo, độc đáo khác là chuỗi sự kiện Play 
Day, Play Street. Trong chuỗi sự kiện này, Think 
Playgrounds mang những trò chơi di động đặt 
ngay tại khu vực trung tâm hoặc trên những 
tuyến phố đi bộ Hà Nội. Chuỗi sự kiện tạo nên 
một không gian đa mục đích, vừa thu hút sự chú 
ý của cộng đồng và các đơn vị truyền thông, 
vừa trao những giờ phút vui chơi ý nghĩa cho 
các em nhỏ cùng gia đình, vừa là nơi Think 
Playgrounds có cơ hội thử nghiệm những sản 
phẩm trò chơi di động của mình.

Kết hợp đa dạng các hình thức truyền thông 
cùng với việc thúc đẩy những dự án sân chơi 
thực tế, Think Playgrounds dần nhận được 
nhiều lời mời thực hiện dự án từ các cá nhân, 
tổ dân phố, doanh nghiệp, và cả những đơn 
vị trực thuộc nhà nước.
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TẬP TRUNG ĐÚNG ĐIỂM

Đi tìm vị trí phù hợp là một thách thức với những 
người làm sân chơi trong phố như Think Play-
grounds. Bởi trên thực tế, những khoảng không 
gian trống nhỏ nhoi còn sót lại thường là nơi 
phát sinh những mâu thuẫn về mặt lợi ích sử 
dụng. Theo kinh nghiệm của Think Playgrounds, 
trường hợp mâu thuẫn thường thấy là người 
lớn tuổi có nhu cầu sử dụng không gian trống 
cho sân cầu lông, tập thể dục hoặc làm sự kiện. 
Thuyết phục người lớn để lại khoảng không gian 
này cho sân chơi là rất khó khăn. Một dạng mâu 
thuẫn lợi ích phổ biến khác là việc lấn chiếm đất 
công cho mục đích sử dụng riêng như bãi đỗ 
xe, hàng quán. Không đơn giản chỉ là vấn đề 
thiếu hụt không gian, đây còn là những nút thắt 
mang tính xã hội không dễ cởi. 

Làm việc với cộng đồng thường xuyên 
gặp phải những tình huống khó, có khi tất 
cả mọi người đồng thuận, nhưng chỉ cần 
một cá nhân quyết liệt phản đối thì dự án 
vẫn không thể thực hiện được. - Quốc Đạt

Đã có một vài sân chơi tưởng như thống 
nhất rồi, nhưng khi thợ đến làm thì bị cản 
trở, khiến dự án không thể thực hiện được. 
Hoặc có vài nơi, họ nói thẳng, họ không 
muốn có một sân chơi như thế mặc dù 
chúng tôi biết rằng các con của họ rất 
thích. - Kim Đức [12]

Đối diện với thực tế này, Think Playgrounds 
không chọn cách giải quyết trực tiếp những nút 
thắt mà ưu tiên tập trung nguồn lực vào những 
‘điểm sẵn sàng’ trước - những nơi có các yếu tố 
ban đầu thuận lợi như cá nhân tích cực, nhóm 
tích cực hoặc chính quyền tích cực trong chuyện 
đưa sân chơi vào phố. Những sân chơi thành 
hình từ những ‘điểm sẵn sàng’ là ví dụ thực 
tế tác động đến nhận thức cộng đồng về thực 
trạng thiếu sân chơi và quyền được chơi của trẻ 
em. Khi nhận thức thay đổi, nhu cầu sẽ tự nhiên 
phát sinh và cộng đồng sẽ tự chủ động tìm cách 
tạo ra sân chơi. Rất nhiều cộng đồng đã tìm đến 
Think Playgrounds theo cách này, và mỗi sân 
chơi lại là một câu chuyện khác nhau.

Ở Ngọc Hà là câu chuyện về những sân chơi ‘du 
kích’. Cần tới hai năm kết nối với cộng đồng để 
có được sân chơi đầu tiên ở đây, thực ra chỉ là 
một cái bập bênh đặt tại một khoảng trống nhỏ, 
khi điểm rác cũ được chuyển hóa thành vườn 
hoa sau nhiều hoạt động vận động cùng cộng 
đồng. Sau đó, ở một góc khác ở chợ, Think Play-
grounds đã khéo xoay sở để cài vào 3 con thú 
nhún. Cũng một góc nhỏ khác ở Ủy ban nhân 
dân phường, một chiếc cầu trượt hình con ếch 
xuất hiện. Dần dần, Think Playgrounds làm 
được những khu sân chơi hoàn chỉnh hơn ở nhà 
văn hóa và hồ Bảy Gian của phường Ngọc Hà, 
Hà Nội. 

Ở Tân Mai là câu chuyện về sự đa dạng nguồn 
lực. Ngoài tài chính, dự án parklet của Think 
Playgrounds còn nhận được nhiều hỗ trợ từ ‘vốn 
tự có’ trong cộng đồng, với công lao động và 
cây trồng được mang từ ban công, sân thượng 
của cư dân khu vực.

Ở Đông Anh là câu chuyện thành công khi có 
sự tham gia sâu của Hội Phụ Nữ với dự án thử 
nghiệm sân chơi cho trẻ em gái. Sau đó là một 
chuỗi các sân chơi tái chế hợp tác cùng Hội 

Parklet Tân Mai, Hà Nội.
(Ảnh do Think Playgrounds cung cấp)

Phụ nữ Đông Anh, tổ chức phi chính phủ Live 
& Learn và viện Goethe. Ngoài ra, chính quyền 
các xã ở Đông Anh như Hải Bối, Đại Mạch cũng 
tìm đến Think Playgrounds để thực hiện các dự 
án sân chơi từ vốn tự huy động.
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NHỮNG BIẾN CHUYỂN                    
VÀ XU HƯỚNG  

Đi theo sứ mệnh của mình, từ một nhóm tình 
nguyện không chuyên, Think Playgrounds dần 
trưởng thành dưới hình thức hoạt động của một 
doanh nghiệp xã hội. Đó là biến chuyển về mặt 
cơ cấu tổ chức. Cũng vì tiếng gọi từ sứ mệnh 
mà nội dung trong công việc của Think Play-
grounds có những yếu tố mới. 

Từ năm 2018, Think Playgrounds không còn chỉ 
tập trung vào xây dựng sân chơi đơn thuần mà 
còn mở rộng hoạt động của mình sang lĩnh vực 
lý thuyết về chơi. Cũng trong năm này, đề xuất 
‘Play Campaign - Chiến dịch Chơi’ của Think 
Playgrounds được viện Goethe chấp thuận. Ý 
tưởng chính của chiến dịch này là mời những 
chuyên gia về chơi tại châu Âu đến Hà Nội, cùng 
Think Playgrounds mở những hội thảo và tập 
huấn về chuyên đề chơi cho các phụ huynh và 
những người làm giáo dục. Chuyên đề đưa ra 
những khái niệm còn mới như ‘chơi sáng tạo’, ‘chơi 
tự do’ (loose-part play) và ‘chơi phiêu lưu’ [13].

Kết quả của những hoạt động mang tính lý 
thuyết này đem lại chiều sâu và ý tưởng mới cho 
những sân chơi tiếp theo, khi Think Playgrounds 
bắt đầu thử nghiệm sân chơi tự do và sân chơi 
phiêu lưu đầu tiên tại Hà Nội. Tại đây, trẻ con 
được thoải mái tưởng tượng và tự sáng tạo nên 
những trò chơi theo cách của mình. Dưới sự 

giám sát của người lớn, các em có thể chơi theo 
cách mạo hiểm hơn thông thường, như chơi với 
lửa, chơi với nước, dùng búa, cưa, đinh…

Việc tiếp xúc với các rủi ro được kiểm 
soát từ khi còn bé sẽ giúp các em đối 
diện với tuổi trưởng thành một cách bình 
thản, mạnh mẽ và tự chủ hơn, thay vì 
sống trong sự sợ hãi và bảo bọc. [14]

Nhìn xa hơn, Think Playgrounds mong muốn 
những hoạt động của mình có thể tác động 
nhiều đến chính sách. Cái đích này cũng không 
nằm ngoài sứ mệnh bảo vệ và lên tiếng cho 
quyền được chơi của trẻ em. Và khi cần, Think 
Playgrounds sẵn sàng tiếp tục thay đổi và điều 
chỉnh chính mình để đi theo sứ mệnh này:

...Think Playgrounds có thể thành một 
doanh nghiệp chuyên đi vận động chính 
sách, hoặc chuyên hỗ trợ cho chính phủ 
trong chuyện phát triển sân chơi.
- Huệ Phương

Loose-part play (chơi tự do) trong một sự kiện Play Street ở Hà Nội.
(Ảnh do Think Playgrounds cung cấp)
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Gian chính đón khách. 
(Ảnh do Dốc Mơ Farm cung cấp)

VƯỜN RỪNG: KHI NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG 
TRỞ VỀ VỚI TỰ NHIÊN

Sau hơn 90 phút di chuyển từ Sài gòn qua 
những cung đường nhựa và bê tông nắng cháy, 
ngay từ bước chân đầu tiên vào nông trại Dốc 
Mơ, tôi cảm thấy cái nóng như dịu lại trước 
khung cảnh thanh bình của một làng quê thu 
nhỏ, với bờ ao trải rộng, nếp nhà tranh, giàn cây 
leo thấp thoáng dưới bóng những tán cây xanh 
ngát. Bước vào không gian bên trong nhà đón 
tiếp - cũng là bếp ăn tập thể, những ai từng biết 
qua nghề thiết kế hẳn sẽ nhận ra sự chăm chút, 
tỉ mỉ của chủ nhân trong từng chi tiết kiến trúc: 
từ cách những thanh gỗ mảnh mai thô mộc neo 
lại với nhau thành hệ khung vững chắc, cách 
chân cột được bảo vệ bởi những ống kim loại, 
cho đến những chi tiết nhỏ như gờ chống nước 
chảy tràn tại bồn rửa bát trát xi măng. 

Khi các bạn tình nguyện viên của Dốc Mơ Farm 
đang sắp xếp chỗ nghỉ cho khách mới đến thì 
anh Phạm Ngọc Thọ - giám đốc điều hành 
Dốc Mơ Farm xuất hiện và gửi lời chào đến mọi 
người. Ấn tượng của tôi về Thọ là một người đàn 
ông khỏe mạnh, vẻ ngoài khá “ngầu” trên chiếc 
xe máy có bình xăng lớn, nhưng đồng thời ở anh 
lại có gì đó rất chân chất của một người nông 
dân với đôi mắt sáng, khuôn mặt rám nắng ẩn 
dưới bóng chiếc mũ rơm rộng vành. Thọ hoạt 
bát nhưng ít nói. Chia sẻ trong lúc phỏng vấn, 

Thọ thường trầm ngâm, như thể mỗi lời anh nói 
được rút ra từ suy tư và đúc kết của một chặng 
đường đã qua nhiều trải nghiệm.

TRĂN TRỞ VỀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP 
VÀ CÚ HÍCH TỪ NGÀNH THIẾT KẾ 

Thọ thuộc thế hệ đầu 8x, anh sinh ra ở một 
vùng nông thôn trù phú tỉnh An Giang. Hình 
ảnh làng quê trong tâm trí Thọ là những căn 
nhà bám xuôi theo khúc sông, những vườn cây 
trĩu quả, những cánh đồng lúa trải dài, những 
dòng kênh đầy ắp tôm, cua, ốc, cá tự nhiên. 
Thọ lớn lên cùng khung cảnh yên bình và tươi 
đẹp như vậy, trong sự đùm bọc, che chở của 
những người nông dân chất phác, thật thà.

Thọ theo học Kiến trúc ở Sài gòn trong khoảng 
thời gian 1999-2004. Đây cũng là những năm 
anh chứng kiến sự thay đổi của quê hương khi 
làn sóng đô thị hóa và công nghiệp hóa lan 
về. Thế hệ có sức lao động hầu hết chuyển 
lên thành phố bươn chải hoặc vào làm việc 
ở các khu công nghiệp. Ở làng chỉ còn người 
già, trẻ con. Ruộng đồng bị bỏ bê, cỏ mọc um 
tùm, cây trái trong vườn không còn ai chăm 
sóc. Những người còn làm nông nghiệp thì lạm 
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Thọ trang trí gói quà tết trước khi gửi đi Sài Gòn.
(Ảnh do Dốc Mơ Farm cung cấp)

dụng hóa chất. Các chất độc hại trên cánh 
đồng theo dòng nước cứ thế đổ xuống kênh, 
mương, hậu quả là các loài thủy sinh cũng 
không tồn tại được nữa. Bên cạnh đó, Thọ 
cũng nhận thấy những thay đổi đáng buồn 
trong đời sống văn hóa. Con người trở nên vật 
chất hơn, ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, 
tình làng nghĩa xóm dần mai một.  

Xuất thân là con nhà nông, Thọ hết sức băn 
khoăn trước tình trạng lạm dụng hóa chất của 
mô hình kinh tế - nông nghiệp hiện tại, cũng 
như trăn trở trước xu hướng vật chất hóa trong 
đời sống nông thôn. Anh nhận thấy đằng sau 
tình trạng này là những mong cầu của số đông: 
đa số người tiêu dùng mong cầu thực phẩm 

Mấy ông thương lái bán phân bón thì lại 
giàu, sáng uống cà phê nói chuyện kinh 
doanh này nọ, làm việc có lính tráng lo 
hết, rồi chiều về thì rủ nhau đi nhậu. Sao 
mấy ông sướng mà lại giàu còn người 
dân thì cực mà lại nghèo. Thì mình thấy 
sao mà có cái gì sai sai ở đây.*

Có thể thấy, trải nghiệm này cho Thọ góc nhìn 
rộng hơn về bức tranh của ngành nông nghiệp. 
Bức tranh có hai mặt tương phản. Một mặt, sự 
cực khổ và nghèo khó cứ mãi đeo bám người 
nông dân, chưa kể đến những rủi ro ngày càng 
lớn về sức khỏe khi phương thức canh tác khiến 
họ ngày càng phụ thuộc hơn vào hóa chất. Ở 
mặt còn lại, có một tầng lớp đang ngày càng 
trở nên giàu có nhờ sự phụ thuộc này - những 
“thương lái” trong ngành hóa chất. 

Sự tương phản này chính là thứ làm Thọ cảm 
thấy ‘sai sai’, khiến anh muốn bắt tay vào hành 
động. Thọ về nhà bàn với vợ, cả hai quyết định 
phải dấn sâu hơn vào con đường nông nghiệp, 
phải làm được cái gì đó mang tính thay đổi, 
phải tìm cho ra cách làm nông nghiệp không 
hóa chất, bảo vệ môi trường và sức khỏe người 
nông dân. Hành trình của Dốc Mơ Farm bắt đầu 
từ đây.

* Những đoạn trích, từ khoá trong dấu ngoặc kép ở chương này, nếu không chú thích gì thêm, được lấy từ 
phỏng vấn tháng 5/2020 hoặc phỏng vấn tháng 9/2021.

phải ngon - đẹp - rẻ, còn bản thân những người 
làm nông thì mong cầu được ‘sướng mà khỏe 
thân’, họ hướng đến đời sống nhàn nhã và thu 
nhập cao hơn. Phân bón hóa chất, thuốc trừ 
sâu, thuốc diệt cỏ, chất bảo quản thực phẩm… 
phần nào thỏa mãn những mong cầu này trong 
ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại gây những ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng 
và môi trường.   

Thọ bắt đầu quan tâm tìm hiểu các hình thức 
nông nghiệp thay thế khác, như nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp sạch, không hóa chất, 
nhưng tất cả mới chỉ dừng ở mức quan tâm bởi 
anh vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc 
thiết kế tại Sài Gòn.
Cho đến một ngày, Thọ nhận được một lời mời 
thiết kế từ một khách hàng ở An Giang. Đây 
là một nhân vật giàu có trong giới kinh doanh 
thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Để chuẩn 
bị cho việc thiết kế, vị khách hàng này dẫn Thọ 
đi tham khảo một số cơ ngơi của bạn bè trong 
ngành của mình. Chuyến đi này thực sự làm Thọ 
choáng váng bởi sự giàu có và xa xỉ của nhiều 
đại gia kinh doanh hóa chất, những người sẵn 
sàng chi hàng chục tỷ để có một dinh thự ưng ý. 
Chuyến đi khiến những băn khoăn đang có sẵn 
trong Thọ trở nên dữ dội hơn nữa, anh chia sẻ 
trong phỏng vấn:



44 45

BỀN VỮNG KHÔNG CẦN TÌM Ở 
ĐÂU XA  

Hành trình chuyển hướng sang nông nghiệp 
bắt đầu bằng chuyến thăm quan các mô hình 
nông trại hữu cơ ở Hà Nội và nhiều nơi trên 
cả nước. Từ đó, Thọ rút ra những bài học ban 
đầu, về cách canh tác nông trại sao cho tiết 
kiệm nguồn lực và khép kín. Ví dụ như câu 
chuyện về rau: rau non, hình thức đẹp để bán, 
rau xấu hơn để lại cho cộng đồng ăn, còn dư 
để nuôi bò, rồi phân bò lại quay trở về bón 
rau. Thọ cũng quan sát cách người nông dân 
làm cỏ bằng tay, hay cách họ tạo hàng rào 
sinh học để ngăn hóa chất của vườn lân cận 
bay sang, cách những nông trại này dùng hoa 
dẫn dụ côn trùng thay vì sử dụng thuốc trừ 
sâu, diệt cỏ như cách làm nông nghiệp đại 
trà hiện nay. Cứ như vậy, vừa đi Thọ vừa tích 
lũy cho mình những kinh nghiệm, bao gồm 
cả những khó khăn mà các nông trại hữu cơ 
đang gặp phải như khâu tìm kiếm đầu ra, hay 
những vướng mắc khác, từ mặt quản lý mô 
hình cho đến những khúc mắc trong cách mọi 
người hợp tác cùng nhau. Quan trọng hơn cả, 
ở những ví dụ thực tế này, Thọ tìm thấy niềm 
tin vào con đường phía trước. Anh tin rằng 
người nông dân vẫn có thể sống tốt với mô 
hình nông nghiệp không hóa chất, như cái 
cách người nông dân ở An Giang vẫn sống 
khi anh còn là một cậu bé. 

Kết thúc những chuyến tham quan, Thọ cùng 
vài người bạn trở về tìm đất ở phạm vi lân cận 
Sài Gòn. Sau khoảng thời gian vất vả đi tìm một 
nơi không ‘bị công nghiệp, đô thị hóa nhiều’, 
‘không bị ngập úng’, có ‘một chút địa hình đồi 
núi’, Thọ quyết định thuê mảnh đất khoảng 1ha 
tại Dốc Mơ, Đồng Nai để bắt đầu thử nghiệm. 
Nhìn lại, Thọ đánh giá giai đoạn này mình vẫn 
còn mông lung, khi hình ảnh của những nông 
trại hữu cơ đều tăm tắp còn có gì đó chưa làm 
anh thỏa mãn.

Tiếp tục tìm đọc thêm các tài liệu về nông 
nghiệp, cơ duyên khiến anh tìm đến quyển 
sách ‘Cuộc cách mạng một cọng rơm’ của cụ 
Fukuoka - nhà tư tưởng, đồng thời cũng là 
người thực hành ‘nông nghiệp thuận tự nhiên’ 
tại Nhật Bản. Quyển sách giúp Thọ hệ thống 
lại những quan điểm về nông nghiệp và lối 
sống, khiến anh ngộ ra tính bền vững sâu sắc 
trong cách làm nông của ông bà ngày xưa. 
Anh nhận ra thứ mình khao khát tìm kiếm bấy 
lâu không nằm ở phản ứng chống lại cách làm 
hóa chất. Sâu xa hơn, anh muốn khôi phục cái 
đẹp của văn hóa ngày xưa, khi con người còn 
biết nương tựa vào tự nhiên và nương tựa vào 
nhau, vào cộng đồng để sống. Với nhận biết 
này, Thọ ý thức nông nghiệp hữu cơ theo cách 
làm thường thấy dù không sử dụng hóa chất, 
nhưng khối lượng nông sản vẫn là một trong 
những mục tiêu quan trọng nhất. Việc chạy 
theo khối lượng nông sản vẫn có thể tàn phá 

thiên nhiên, ví dụ như việc san phẳng đất đồi 
để xây dựng nhà kính bảo vệ hoa màu ở một 
số nông trại anh từng ghé thăm.

Thọ tin rằng mô hình canh tác thực sự bền 
vững mang tinh thần ‘thuận tự nhiên’ của cụ 
Fukuoka. Mô hình này không cần tìm ở đâu 
xa xôi, bởi anh có thể học từ chính những khu 
vườn đa dạng của ông bà ngày trước - những 
khu vườn với đủ các loài cây thân gỗ, cây ăn 
trái, hoa màu, dược liệu và cây lương thực 
ngắn ngày. Nhìn chung, Thọ hướng đến một 
khu ‘vườn rừng’ đa loài, đa tầng tán, nơi không 
chỉ phục vụ cho nhu cầu sống của con người 
mà còn là mái nhà yên bình cho nhiều sinh 
vật khác. Thọ tin đa dạng sinh học là yếu tố 
then chốt giúp khu vườn khỏe mạnh, bởi thế 
những loài cỏ dại cũng được chào đón tại nông 
trại Dốc Mơ. Thọ cũng tin khi được làm việc, 
quan sát và học hỏi trong khu vườn như vậy, 
con người sẽ trở nên hòa ái, các mối quan hệ 
trong cộng đồng sẽ trở nên khăng khít.

Khi định hướng đã rõ ràng, năm 2018, Thọ và 
những cộng sự của mình quyết định mua dần 
dần một vài mảnh đất ở khu vực xung quanh 
để phát triển. Tính đến 2021, diện tích của nông 
trại Dốc Mơ là 14 ha.

GOM NHỮNG GIẤC MƠ RIÊNG 
THÀNH HIỆN THỰC CHUNG 

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến cách gây 
dựng nguồn lực vừa linh hoạt, cởi mở, vừa có 
tính chọn lọc, cam kết của Dốc Mơ Farm. Nhờ 
cách gây dựng nguồn lực này, Dốc Mơ Farm 
mới đạt tới quy mô 14 ha với các mảng công 
việc hoạt động độc lập mà gắn kết với nhau như 
trồng trọt, chăn nuôi, đón khách tham quan, chế 
biến nông sản, bán hàng.

Nhiều người quen biết Thọ có chung giấc mơ về 
một căn nhà vườn ở ngoại ô, nơi họ có thể sống 
những ngày thư thả, gần gũi thiên nhiên, trong 
khi nguồn lương thực sạch cho gia đình được tự 
chủ. Nhưng bởi nhiều người trong số họ không 
có kinh nghiệm làm nông, cộng thêm những 
khó khăn trong chuyện duy trì, quản lý khiến 
mong muốn đó mãi chưa thành hiện thực. Góp 
vốn mua đất cùng nhau khiến mọi chuyện dễ 
dàng hơn, đồng thời khu vườn chung của nhóm 
cũng trở nên rộng rãi và quy hoạch chung có 
tổng thể tốt hơn. Điều này lại càng khả thi khi 
trong nhóm có những người dấn thân và đứng 
ra chịu trách nhiệm như Thọ. Cũng bởi những 
người đầu tư ban đầu không đặt kinh doanh lên 
trên hết nên Dốc Mơ Farm tránh được việc phải 
khoác lên mình gánh nặng thu hồi vốn, nhờ vậy 
mà Thọ và những người làm cùng có thể yên 
tâm hướng đến những mục tiêu dài hơi. 
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Bắt đầu với cơ chế hợp tác cởi mở như vậy, 
nhưng nguyên tắc quan trọng mà Dốc Mơ vẫn 
luôn giữ là yêu cầu người tham gia góp vốn phải 
chịu một phần trách nhiệm trong công việc của 
farm. Bên cạnh đóng góp tài chính, cam kết và 
chia sẻ công việc là yếu tố quan trọng giúp Dốc 
Mơ chọn lọc được những người bạn đồng hành:

Ai muốn về farm sống thì cũng nên góp 
sức, chứ về ở mà không giúp một việc gì 
đó thì thành một gánh nặng cho farm...
Dốc Mơ farm hướng tới xây dựng một 
cộng đồng cư dân cùng nhau làm việc, 
tùy theo sức của mình.

Thọ gọi mô hình hợp tác của Dốc Mơ Farm là 
‘hợp tác xã kiểu mới’, tương tự như công ty cổ 
phần. Mỗi thành viên có thể đóng góp nhiều ít 
khác nhau, cùng làm, cùng hưởng theo mức độ 
đóng góp của mình. Số lượng thành viên cũng 
linh động thay đổi theo mỗi giai đoạn, những 
người chuyển hướng, hoặc không có điều kiện 
đầu tư tiếp có thể rút ra, nhường chỗ cho những 
người mới. Với Thọ, miễn là giai đoạn đầu mọi 
người bàn bạc, trao đổi rõ ràng với nhau trên 
tinh thần chia sẻ thì sau này sự thay đổi trong 
thành viên nhóm cổ đông là chuyện bình thường, 
tự nhiên, bởi mỗi người đều có con đường riêng 
mà không phải lúc nào cũng dự tính được trước.

Không gian nghỉ dành cho khách tới Dốc Mơ Farm. 
(Ảnh do Dốc Mơ Farm cung cấp)

Hiện nay, có 5 cổ đông đang đảm nhiệm những 
công việc khác nhau tại Dốc Mơ Farm. Thọ chịu 
trách nhiệm quản lý chung và đón khách tham 
quan, một người phụ trách mảng trồng trọt và 
chăn nuôi, một người phụ trách mảng xây dựng 
công trình, mảng chế biến nông sản và bán 
hàng được chia sẻ bởi hai cổ đông còn lại.

THONG THẢ TRƯỚC KHÓ KHĂN
 
Dù có được những thuận lợi ban đầu về nhân 
sự chủ chốt và nguồn vốn khởi động, hướng làm 
nông nghiệp khác biệt như Dốc Mơ Farm chưa 
bao giờ là một lựa chọn dễ dàng. Thọ khát khao 
tạo ra một mô hình chỉn chu để chứng minh 
người nông dân có thể sống đàng hoàng ở một 
khu vườn rừng với thu nhập ổn định. Nhưng 
khát khao này sớm gặp phải thách thức khi 
những ngày đầu lượng nông sản thu về còn rất 
hạn chế. Đây là một thực tế phổ biến với hầu hết 
những nông trại theo hướng canh tác tự nhiên, 
bởi đất đai những ngày đầu còn chưa kịp phục 
hồi, trong khi kinh nghiệm và kỹ năng làm vườn 
của những người “nông dân tập sự” cần thời 
gian mới có thể hoàn thiện. Đó là chưa kể đến 
những khó khăn thường trực của nghề nông 
như thời tiết hay sâu bệnh. Thọ xác định Dốc 
Mơ Farm cần 5 tới 7 năm để đất đai và hệ sinh 
vật trong vườn hồi phục lại trạng thái cân bằng, 
khi đó lượng nông sản thu về mới đáp ứng được 
kỳ vọng. 

Giải pháp để tồn tại trong quãng thời gian khó 
khăn này là nhận khách đến thăm quan, lưu 
trú và tổ chức sự kiện. Cách làm này mang lại 
những hiệu ứng tích cực ngoài dự kiến. Trực 
tiếp quan sát cách nông trại vận hành, tiếp xúc 
với đa dạng cỏ cây, sinh vật tại Dốc Mơ Farm, 
khách đến có nhiều niềm vui và trải nghiệm. 
Nhiều người trong số họ sau này trở thành bạn 
hàng thân thiết của Dốc Mơ Farm. Tuy nhiên, 
không vì những thuận lợi này mà Thọ tập trung 
quá nhiều nguồn lực ở mảng nhận khách. Anh 
xác định cái gốc của Dốc Mơ Farm vẫn phải đặt 
tại khu vườn, anh và các thành viên cần tránh 
bị xao lãng bởi những thứ “ăn theo”. Bởi vậy, 
hiện nay Dốc Mơ Farm chỉ nhận tối đa 50 người 
mỗi đợt. Không những vậy, Thọ còn tỏ ra rất kén 
khách. Anh thường lựa những khách hàng hiểu 
những giá trị của Dốc Mơ Farm. Thay vì được 
chăm chút như trong các mô hình nghỉ dưỡng 
lưu trú thông thường, khách đến Dốc Mơ Farm 
tự phục vụ trong phần lớn sinh hoạt và ở lại 
ít nhất từ 2-3 ngày để có thể trải nghiệm đời 
sống tại nông trại cùng các thành viên và tình 
nguyện viên ở đây.

Trong mảng kinh doanh nông sản, Dốc Mơ Farm 
chọn hình thức bán hàng trực tiếp tại farm hoặc 
qua Fanpage Facebook nhằm rút ngắn chuỗi 
cung ứng nhất có thể. Việc này có thể tốn thời 
gian và nhân lực hơn, nhưng đảm bảo sự giao 
tiếp, mối quan hệ gần gũi với người dùng. Ngoài 
ra, farm còn chế biến nông sản cung cấp cho 
một vài cửa hàng uy tín tại Tp. Hồ Chí Minh.
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Nông sản của Dốc Mơ Farm, được đóng gói bằng vật liệu thân thiện với môi trường.
(Ảnh do Dốc Mơ Farm cung cấp)

Về mặt nhân sự, khó khăn của Dốc Mơ nằm ở 
tính ổn định. Thọ dùng từ ‘bấp bênh’ để mô tả về 
khó khăn này. Hiện nay, nhiều bạn trẻ quan tâm 
đến nông nghiệp bền vững và muốn thử sức ở 
những mô hình như Dốc Mơ Farm. Tuy nhiên, đi 
đường dài lại là câu chuyện khác. Sau rất nhiều 
lứa tình nguyện viên đến rồi đi, Dốc Mơ Farm 
đang có khoảng 7, 8 bạn trẻ gắn kết dài lâu và 
trở thành nhân viên của nông trại. Con số này 
còn khiêm tốn so với mong đợi của Thọ. Anh 
nhận định mô hình của mình cần 20 - 30 người. 
Bởi vậy, Dốc Mơ Farm thường xuyên phải thuê 
thêm nhân lực địa phương, nhưng nguồn nhân 
lực này có tính thời vụ và cũng không ổn định.

Một khó khăn khác của nhân sự là tính hiệu quả 
trong lao động. Trên thực tế, các tình nguyện 
viên và nhân viên của Dốc Mơ Farm làm việc 
không hiệu quả bằng các bác nông dân. Trong 
bài toán tối ưu hóa, việc thuê các bác nông dân 
làm mọi việc có thể đem lại hiệu quả cao hơn, 
nhưng Dốc Mơ Farm vẫn duy trì nguồn nhân lực 
làm nông từ tình nguyện viên và nhân viên. Với 
Thọ, đây là câu chuyện đào tạo con người, Thọ 
chia sẻ:

...anh muốn rèn luyện thêm cho các bạn 
(tình nguyện viên) thực tập thôi, để các 
bạn có kỹ năng chứ sức lao động của các 
bạn đâu có bằng được mấy người nông 
dân ở đây… bạn nào mà đã xác định đi 
theo nông nghiệp, đam mê nông nghiệp 
thì anh sẽ rèn luyện anh hướng dẫn truyền 

đạt cái kinh nghiệm mình có để sau này 
cứng cáp hơn.

BẢN LỀ VÀ CÁNH CỬA ĐANG 
DẦN MỞ RA BÊN NGOÀI

Nông trại Dốc Mơ đang tiến gần đến giai đoạn 
quan trọng mà Thọ nhắc đến nhiều trong phỏng 
vấn tháng 5/2020, khi anh bắt đầu cảm thấy 
‘khu vườn khá xanh tốt và đầy đủ’, ‘cái vườn nó 
vững’, ‘làm nghề nông chắc’. Đất đai của nông 
trại Dốc Mơ đã dần hồi phục và màu mỡ hơn 
nhiều so với trạng thái ban đầu. Thọ luôn quan 
niệm ‘nông nghiệp phải là cái nền’. Tới nay, cái 
nền đó đang là bản lề vững chắc để cánh cửa 
của Dốc Mơ Farm mở dần ra bên ngoài.

Tại địa phương, những nỗ lực của nông trại Dốc 
Mơ bước đầu đã được đón nhận. Chính quyền 
khu vực quan ngại về thực phẩm bẩn và tình 
trạng lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp tại 
địa bàn nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp hiệu 
quả. Bởi vậy, họ hết lòng ủng hộ và hỗ trợ mô 
hình nông nghiệp không hóa chất như Dốc Mơ 
Farm, với mong muốn Dốc Mơ Farm trở thành 
một kiểu mẫu của khu vực. Bên cạnh đó, sau 
một thời gian nghe ngóng và quan sát cách làm 
của Dốc Mơ Farm, một số bác nông dân trong 
làng đã ngỏ ý muốn hợp tác cùng Thọ trong 
việc nuôi trồng một số nông sản với phương 
thức không dùng hóa chất.
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Về phía Dốc Mơ Farm, dù đơn đặt hàng ngày 
càng tăng nhưng Thọ không chủ trương đẩy 
mạnh hệ thống sản xuất trong vườn để chạy 
theo nhu cầu của thị trường mà bắt đầu tính đến 
chuyện liên kết với những người nông dân ở khu 
vực lân cận để sản xuất nông sản. Thọ thuyết 
phục các bác nông dân làm theo hướng không 
hóa chất, vừa bằng cách trò chuyện, vừa bằng 
ví dụ qua mô hình thực tế tại Dốc Mơ Farm. Đây 
là một tiến trình không thể vội, Thọ nhận định 
một trong những yếu tố quan trọng nhất là cần 
đảm bảo đầu ra cho các bác nông dân:

Giải pháp nói không với hóa chất thì họ 
thích quá, canh tác có sức khỏe ai mà 
không thích. Nhưng họ rất sợ trồng rồi 
không biết bán có ai mua không, thu nhập 
được một mùa bao nhiêu? Vì trồng không 
hóa chất thì năng suất không được cao 
và vẻ bề ngoài không đẹp, thương lái thị 
trường chê là điều chắc chắn. Nếu mình 
đảm bảo mua hết nông sản của bà con 
trồng được thì chắc chắn họ sẽ làm theo.

Xác định như vậy, chỉ cần người nông dân thành 
thực không sử dụng hóa chất trong canh tác, 
Thọ sẽ đảm bảo thu mua sản phẩm đầu ra, dù 

Các sản phẩm Dốc Mơ Farm.
(Ảnh do Dốc Mơ Farm cung cấp)

hình thức nông sản trong giai đoạn đầu có thể 
chưa được đẹp. Dù mới ở giai đoạn đầu, việc 
những mảnh vườn không hóa chất đang từ từ 
lan rộng xung quanh Dốc Mơ Farm là một triển 
vọng đáng khích lệ.

Bên cạnh mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền 
và người dân địa phương, Dốc Mơ Farm còn là 
điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho những người 
cùng chí hướng trong nông nghiệp. Ở thời điểm 
viết, phong trào ‘Cuộc cách mạng một cọng 

rơm’ đang nở rộ tại Việt Nam. Nông nghiệp và 
lối sống thuận tự nhiên ngày càng được quan 
tâm, ngày càng có nhiều người rời phố về quê 
để thiết lập những mảnh ‘vườn rừng’. Giai đoạn 
đầu, họ thường gặp khó trong việc đưa nông 
sản ra thị trường. Với thương hiệu đã được 
khẳng định, Dốc Mơ Farm trở thành cầu nối 
giữa những người làm nông thuận tự nhiên tại 
khu vực với khách hàng tại Sài Gòn và nhiều nơi 
trên cả nước.  

Lễ hội tát ao bắt cá thu hút nhiều gia đình có trẻ nhỏ tại Dốc Mơ Farm.
(Ảnh do Dốc Mơ Farm cung cấp)
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Kỹ tính trong việc chọn khách, nhưng Thọ tỏ ra 
khá cởi mở với những cá nhân, đơn vị đến Dốc 
Mơ Farm với mục đích giáo dục. Rất nhiều khách 
đến Dốc Mơ là các trường tiểu học, trường dạy 
theo phương pháp Steiner hoặc những trường 
dành nhiều thời gian cho các em học sinh chơi và 
tương tác với tự nhiên, thay vì quá tập trung vào 
sách vở. Thọ nhận định về ‘tệp khách hàng’ này:

Họ mang đến một ít thu nhập tới cho 
mình thôi, không có nhiều nhưng mà cái 
sự lan tỏa về nhận thức cũng là một điều 
hay... một số đơn vị nào làm giáo dục và 
muốn kết hợp đến cái địa điểm này thì tụi 
em cũng sẵn sàng.

Mục tiêu hỗ trợ giáo dục cũng thể hiện trong định 
hướng tương lai của Thọ về khu vườn. Thọ muốn 
dành một khoảng đất lớn để hình thành vườn 
sưu tầm thực vật, tập trung đa dạng những loài 
cây bản địa đang dần bị mất đi ở nhiều nơi. Khu 
vườn này là ấp ủ lớn của Thọ và đã tạo rất nhiều 
cảm hứng cho các thành viên khác cùng góp 
sức. Hiện mỗi năm khu vườn đang được tích góp 
thêm nhiều loại cây mới, Thọ hy vọng trong một 
tương lai không xa, khu vườn sưu tầm thực vật 
đó có thể mở ra để đón các em học sinh, giúp 
các em có thêm những trải nghiệm và kiến thức 
về thế giới tự nhiên vốn đẹp đẽ mà mong manh 
trước tác động của con người.  

Tại thời điểm phỏng vấn, hành trình của Thọ 
cùng Dốc Mơ Farm đã đi được 5 năm. Đây 
không phải là quãng thời gian dài đối với một 
nông trại có định hướng “vườn rừng”, nhưng 
quãng thời gian này là tạm đủ để Thọ tích lũy 
kinh nghiệm về nông nghiệp, xác định tầm nhìn 
dài hạn cho nông trại, cũng như cách thức để 
hiện thực hóa tầm nhìn đó. Vẫn còn đó những 
khó khăn, những câu hỏi không dễ trả lời, nhưng 
cánh cửa của Dốc Mơ Farm đang dần mở ra bên 
ngoài một cách vững chắc. Tin rằng sự mở cửa 
này sẽ mang đến cho Thọ và cộng sự những 
cơ hội mới và tri kiến cần thiết trên con đường 
đi tìm sự thay đổi bền vững trong nông nghiệp.  

Lối đi qua một khu vườn tại Dốc Mơ Farm
(Ảnh do Dốc Mơ Farm cung cấp)
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Sân ở Sạp chàng Sen.
(Ảnh do Sạp chàng Sen cung cấp)

DẤU ẤN CÁ NHÂN 
TRONG DOANH NGHIỆP:
KHI NHỮNG KẾT NỐI
LÀ CẢM HỨNG VÀ
YẾU TỐ DẪN DẮT

Giữa đô thị to to - một sạp hàng nho 
Giữa sạp hàng nho nhỏ - một khoảng sân to to    [15]

Đây là những lời tự giới thiệu ngắn gọn trên 
website về vị trí và không gian của Sạp chàng 
Sen - cửa hàng bán những sản phẩm ‘xanh - 
sạch - lành’ được nhiều bạn trẻ quan tâm đến 
môi trường biết tới. Sạp chàng Sen nằm khiêm 
tốn tại tầng một của một căn nhà tập thể tại khu 
Thành Công, Hà Nội. Lối vào cửa hàng khuất 
cạnh chân cầu thang, nối với một khoảng hành 
lang cũ có phần tối và ẩm thấp. Vì thế mà nhiều 
khách đến lần đầu tỏ ra ngạc nhiên trước không 
gian sạch sẽ, sáng sủa bên trong cửa hàng, với 
ánh sáng và không khí thoáng đãng từ khoảng 
sân lớn phía trong.

Ấn tượng của tôi khi bước chân vào Sạp chàng 
Sen lại nằm ở mùi hương dịu nhẹ, thư thái từ 
các sản phẩm thủ công có nguyên liệu thuần 
tự nhiên. Theo dấu mùi hương, thứ tôi tìm thấy 
đầu tiên là một chút trầm mặc tỏa ra từ một 
loại nhang lạ chiết xuất từ cỏ Vetiver, bày ngay 
ngắn trên mặt bàn tối màu, ghép bởi những 
thanh gỗ cũ. Cạnh đó là những chiếc hộp bìa 
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cứng được gấp cẩn thận, bên trong phảng phất 
mùi hương của đất và rễ cây từ một sản phẩm 
xông phòng. Xa hơn một chút, trên một cái kệ 
nhiều tầng với những đợt gỗ thông dày là bộ 
sưu tập mùi hương phức tạp mà tinh tế từ đủ 
các loại nến thơm. Men theo kệ gỗ thông này 
tiến về góc phòng, tôi dừng lại một hồi lâu để 
tận hưởng việc khám phá thế giới riêng của 
từng loại tinh dầu được cất giấu trong những 
chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu, đặt trang trọng trên 
những khúc gỗ tròn còn nguyên màu vỏ cây, lót 
nhẹ nhàng bên dưới là tấm vải lanh màu trắng, 
mỏng mà phẳng phiu. 

Cứ như vậy, mùi hương dẫn tôi lang thang hết 
góc này đến góc khác qua những gian hàng tại 
Sạp chàng Sen. Ở góc nào cũng dễ dàng bắt gặp 
những sản phẩm xinh xắn, thơm tho được gói tỉ 
mỉ trong những bao bì thân thiện từ giấy, bìa, gỗ 
hoặc vải nhuộm chàm. Ngay cả những chai lọ 
rỗng để hỗ trợ khách đựng sản phẩm refillable*, 
lỉnh kỉnh với đủ kích thước, hình dáng và chất 
liệu khác nhau cũng được xếp ngay ngắn trong 
những thùng giấy bìa carton.

Nhìn tinh thần xuyên suốt trong cách bày biện 
mộc mạc mà chỉn chu đến từng góc nhỏ, có thể 
đoán được chủ nhân của Sạp chàng Sen là một 

con người duy mỹ và kỹ tính. Phỏng vấn Ân 
Đặng - người sáng lập và điều hành Sạp chàng 
Sen xác nhận lại phán đoán trên, cho tôi được 
thấy thêm những góc thú vị khác về anh chàng 
có vẻ ngoài cá tính mà dễ gần này. 

CẢM HỨNG TỪ KẾT NỐI GIẢN DỊ 
Ở NHỮNG SẠP HÀNG VÙNG QUÊ

Mình nhớ về những buổi chợ phiên ở vùng 
quê Bắc Bộ, với những sạp hàng nhỏ 
bán vài món đồ địa phương theo mùa 
vụ, nhà có gì thì mang tới phiên chợ thứ 
đó. Những người tới chợ ngoài mua bán 
còn trò chuyện tâm tình với nhau. Đời 
sống phóng khoáng và chân tình… [16]

Những lời tự giới thiệu mộc mạc này mô tả khá 
rõ tinh thần của Sạp chàng Sen, đồng thời lý 
giải cho cái tên có phần lạ tai này. Trước tiên, 
‘Sạp’ thể hiện định hướng của Ân về một cửa 
hàng có quy mô nhỏ và khiêm tốn. Không chỉ 
là chỗ mua bán, Ân mong muốn ‘Sạp’ còn là 
nơi kết nối người tiêu dùng với đơn vị sản xuất, 
với vùng nguyên liệu, với nhịp độ của tự nhiên 
qua mùa vụ của sản phẩm. Ân hi vọng những 
người đến với ‘Sạp’ cũng có thể kết nối với nhau 

* Refillable là dạng sản phẩm không có bao bì, nhằm giảm thiểu rác thải, giá thường được tính theo cân nặng 
sản phẩm. Khách tự mang vỏ để đựng sản phẩm hoặc mượn vỏ của cửa hàng. Ví dụ về dạng sản phẩm refill-
able thường thấy: nước giặt, nước súc miệng, muối, đường, v.v...         

* Từ đây, Sạp chàng Sen sẽ được viết ngắn gọn thành Sạp         
** Những đoạn trích, từ khoá trong dấu ngoặc kép ở chương này, nếu không chú thích gì thêm, được lấy từ 
phỏng vấn tháng 7/2020 hoặc bài đăng trên Facebook Sạp chàng Sen ngày 19/8/2021.

theo cách gần gũi và chân thành. Những kết 
nối này dường như đang nhạt nhòa đi ở thành 
phố. Qua cái tên và việc xây dựng tinh thần cho 
cửa hàng, chàng Sen -  Ân muốn đưa những nét 
giản dị mà ý nghĩa của một sạp hàng thôn quê 
vào giữa lòng Hà Nội.  

Tinh thần kết nối con người thể hiện trong cách 
Sạp* tương tác với khách hàng. Ghé qua trang 
web và Facebook của Sạp, nhiều khách sẽ cảm 
thấy nhẹ nhàng, gần gũi khi đọc những bài viết, 
bài đăng hoặc thông báo. Dù dài ngắn khác 
nhau, chúng đều có giọng văn thủ thỉ, tâm tình, 
như thể có một người bạn đang ngồi cạnh chia 
sẻ với người đọc vậy. 

Nỗ lực kết nối người tiêu dùng với đơn vị sản 
xuất và vùng nguyên liệu thể hiện trong cách 
Sạp chăm chút thông tin cho từng sản phẩm. 
Đã trở thành nguyên tắc, thông tin về đơn vị 
sản xuất và vùng nguyên liệu luôn được ưu tiên 
để lên đầu mọi bài đăng. Những thông tin này 
cũng thường xuyên được nhấn mạnh khi nhân 
viên của Sạp tư vấn cho khách tại cửa hàng. Bất 
cứ sản phẩm nào tại Sạp cũng có thể dễ dàng 
truy xuất thông tin về đơn vị sản xuất và vùng 
nguyên liệu.  

Sự có mặt của các sản phẩm trên gian hàng tại 
Sạp không quá phụ thuộc vào mùa vụ, nhưng 
yếu tố liên quan đến nhịp điệu của tự nhiên này 
vẫn thường xuyên được chú trọng trong cách 
Sạp truyền thông. Mùa xuân, Sạp tích cực đăng 
bài về các dòng mỹ phẩm từ hoa bưởi, phấn hoa 
Phong hương. Sang mùa hè là những sản phẩm 
cho răng miệng từ lá trầu không, cúc áo hoa 
vàng, mùa thu là xà bông hoa Hoàng lan và đến 
mùa đông là những sản phẩm giữ ấm cơ thể.

Bên cạnh đó, những yếu tố kết nối giữa con người, 
vùng nguyên liệu, sản phẩm và mùa vụ nhiều khi 
lồng ghép, đan cài vào nhau trong những bài viết 
của Sạp, đây là một ví dụ như vậy:**

...Đợt trước Tết Sạp không có đủ chuối 
để bán, nên rút kinh nghiệm vừa ra Tết 
là Sạp gọi ngay cho Ông Thắng để đặt 
hàng. Nhưng cũng nào có được nhận 
luôn, chị Ánh - vẫn cái giọng ngọt lịm ấy 
- hăm hở nói qua điện thoại: “Chị có chuối 
rồi nghen, nhưng đang phải đợi chín, rồi 
còn đợi phơi sấy nữa. Khoảng 2 tuần 
nữa chị gửi được ra cho em đó.” Muốn ăn 
ngon thì phải kiên nhẫn. Nên chúng mình 
cũng ung dung, đợi mẻ chuối về. Sớm 
nay thùng hàng từ Ninh Thuận cũng đã 
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có mặt tại Sạp. Cái mùi chuối thơm ngọt 
dịu, chỉ cần mở thùng ra là biết ngay bên 
trong có gì…

Trong một đoạn chia sẻ ngắn, ta thấy mối quan 
hệ thân tình giữa Sạp - người phân phối với chị 
Ánh - đơn vị sản xuất. Đồng thời, mối liên hệ 
giữa sản phẩm với nhịp điệu của tự nhiên của 
vùng nguyên liệu cũng hiện lên rõ nét thông 
qua sự kiên nhẫn chờ đợi những trái chuối Ninh 
Thuận chín đúng độ. 

Với Sạp, Ân đã chọn cho mình vị trí của một đơn 
vị phân phối trong chuỗi cung ứng những sản 
phẩm ‘xanh - sạch - lành’, đồng thời tìm thấy 
ý nghĩa trong những kết nối của công việc bán 
hàng. Việc phân tích những kết nối ra thành mối 
quan hệ giữa người tiêu dùng - nhà phân phối 
- đơn vị sản xuất - vùng nguyên liệu - mùa vụ 
có thể giúp người ngoài nhìn rõ hơn phần nào 
động lực của Ân và các cộng sự tại Sạp, nhưng 
có lẽ với người trong cuộc, những kết nối này đã 
trở thành một phần của đời sống thường ngày, 
khi lằn ranh giữa chúng đã mờ nhòa thành 
những câu chuyện tự nhiên và nhẹ nhàng như 
ví dụ ở trên. 

KINH DOANH: CẦN THỜI GIAN
ĐỂ KẾT NỐI NGƯỜI TIÊU DÙNG 
VỚI NHỮNG NHU CẦU MỚI
VÀ BƯỚC ĐỆM THAY ĐỔI

Hành trình của Sạp bắt đầu với hình ảnh của 
một anh chàng bức xúc với vấn đề rác thải 
nhựa, tất tả đi gom mua ống hút inox tặng cho 
các nhà hàng, quán cà phê để thay thế sản 
phẩm ống hút nhựa dùng một lần. Sau khoảng 
thời gian ‘ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng’ mà 
hiệu quả vẫn chưa được như mong muốn, Ân 
thấy cần phải tính cách làm dài lâu hơn.   

Ân khởi sự kinh doanh với niềm tin rằng có thể 
dựa vào mối quan hệ cung - cầu trên thị trường 
để tạo nên những thay đổi tích cực: ‘mình không 
thể đến năn nỉ mọi người là hãy thay đổi đi 
được. Mình phải làm nó như một sản phẩm trên 
thị trường và tạo ra một nhu cầu giống như bao 
nhiêu hàng hóa khác, và người mua sẽ thay đổi’. 
Việc đưa ra những sản phẩm thân thiện môi 
trường chất lượng có thể tạo nên những nhu 
cầu mới và hình thành thói quen tiêu dùng bền 
vững. Ngược lại, những nhu cầu và thói quen 
tiêu dùng bền vững sẽ là động lực để thị trường 
có thêm nhiều sản phẩm xanh, nhiều nhà sản 
xuất có trách nhiệm hơn với môi trường.

Ân ý thức rằng sự thay đổi cần xuất phát 
từ những cá nhân. Điều này cần thời gian và 
những bước đệm. Ân chia sẻ: Phiên chợ nhỏ tại Sạp.

(Ảnh do Sạp chàng Sen cung cấp)

Ai cũng cần những giai đoạn để thay 
đổi… Ai cũng sẽ có những thời kỳ như vậy, 
và họ cần có những giải pháp thay thế. 
Và trong quá trình đó, họ đi tìm câu trả lời 
hoặc có thể những câu hỏi sẽ xuất hiện 
và nhận thức của họ sẽ khác đi.

Để nói ra được những điều này, góc nhìn của  
Ân về thế giới xung quanh cũng phải đi qua 
những giai đoạn chuyển hóa. Thời gian đầu, 
Ân tự nhận rằng mình có phần cực đoan khi dễ 
‘nổi cáu với thế giới’, dễ phán xét và chỉ trích 
người khác vì những thói quen tiêu dùng chưa 

thân thiện với môi trường. Ân từng có phần mâu 
thuẫn khi vẫn bán những sản phẩm thay thế 
như ống hút inox, hộp đựng từ bã mía... cho các 
tổ chức, nhưng lại từ chối bán sản phẩm này 
cho nhiều cá nhân. Lý do là quá trình sản xuất 
những sản phẩm thay thế dù thân thiện hơn 
nhưng vẫn phát thải và tiêu tốn tài nguyên. Sản 
phẩm hết niên hạn sử dụng vẫn trở thành rác.  
Ân muốn mỗi cá nhân phải ‘tự thay đổi đi, phải 
tự ý thức’ trong việc ngưng sử dụng những sản 
phẩm không cần thiết, bởi giảm nhu cầu (re-
duce) vẫn hơn là tái sử dụng (reuse) và tái chế 
(recycle). Nhưng rồi nhìn lại bản thân, Ân nhận 
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ra mình cũng từng có thói quen sử dụng nhiều 
đồ nhựa một lần. Ngoài túi nilon, Ân từng dùng 
nhiều đồ đựng bằng xốp, đũa dùng một lần do 
...ngại rửa bát, nhất là khi nhà có đông bạn bè 
tới chơi. Để trở thành một cá nhân quan tâm 
đến môi trường, sau đó chuyển quan tâm này 
thành hành động, Ân cũng cần một khoảng thời 
gian khá dài. 

Sự nhận biết này khiến Ân suy nghĩ thoáng hơn: 
không phải ai cũng thay đổi được ngay, nên 
nếu hành trình thay đổi lối sống của nhiều cá 
nhân cần những ‘bước đệm’, Ân và Sạp sẽ hỗ 
trợ những ‘bước đệm’ này với vai trò của một 
nhà phân phối. Quan sát những mặt hàng tại 
Sạp hiện nay, tôi nhận thấy có nhiều nhóm khác 
nhau cho những ‘bước đệm’ kể trên. Xin được 
điểm qua một vài nhóm:

Ở nhóm ít thân thiện với môi trường hơn cả là 
một số thực phẩm vẫn dùng bao bì nhựa, hoặc 
thành phần bao bì có chứa nhựa, nhưng có quy 
trình chế biến và nguyên liệu sạch, lành, không 
sử dụng chất bảo quản. Thân thiện hơn một nấc 
là nhóm những sản phẩm đựng trong lọ thủy 
tinh, lọ gốm có thể dùng lại được như nến, tinh 
dầu, mứt… Trong đó, một số sản phẩm có chính 
sách đổi trả bao bì, hộp đựng cho nhà sản xuất.

Ở nhóm sản phẩm thay thế có những dòng 
nguyên liệu thuần tự nhiên như bàn chải tre, ống 
hút cỏ bàng. Gần đây, Sạp còn phát triển nhóm 
sản phẩm ‘đong đầy’ (refillable) nhằm hạn chế 

tối đa rác thải từ bao bì, nhóm sản phẩm này 
khá đa dạng, từ thực phẩm như đường, muối 
cho đến chất tẩy rửa lên men từ cà chua.

Thật khó để phân chia xác đáng những dòng 
sản phẩm tại Sạp, nhưng việc quy về một số 
nhóm như trên phần nào cho thấy Sạp đã trở 
nên cởi mở hơn với nhiều đối tượng khách hàng 
có những nhu cầu về ‘bước đệm’ khác nhau, 
trong khi vẫn giữ cho mình hướng đi của một 
nhà phân phối những sản phẩm thân thiện với 
môi trường và sức khỏe con người.

KHI NHỮNG KẾT NỐI VỚI
NHÀ SẢN XUẤT
THAY THẾ MỐI QUAN TÂM ĐẾN
SẢN PHẨM ĐƠN THUẦN

Cuối 2018 là giai đoạn Sạp chuyển trọng tâm từ 
tìm kiếm sản phẩm thân thiện môi trường sang 
hợp tác cùng những nhà sản xuất quan tâm 
đến bảo vệ hệ sinh thái. Điều này có thể không 
biểu hiện rõ ràng với nhiều khách hàng, nhưng 
đối với Sạp, đây thực sự là một bước chuyển 
bởi từ lúc này, Sạp có thêm những người bạn 
đồng hành chia sẻ cùng giá trị. Cũng nhờ bước 
chuyển này mà những mặt hàng tại Sạp trở nên 
đa dạng hơn, vì mỗi nhà sản xuất thường có 
nhiều sản phẩm khác nhau.

Sạp và những đơn vị sản xuất sinh thái tìm đến 
nhau theo nhiều cách, tùy theo hoàn cảnh và 

sự chủ động của mỗi bên, nhưng bao giờ mối 
liên hệ cũng bắt đầu bằng những cuộc truyện 
trò chân tình: 

...mình sẽ không nhập và bán ngay, mình 
sẽ bắt đầu hỏi. Hỏi về cái nguyên liệu của 
nó, hỏi về cái quy trình của nó và hỏi như 
nói chuyện giữa hai người bạn: cái tinh 
thần bạn muốn là gì? Bạn đang làm cái 
này để làm gì? Bạn thấy ở việc bạn làm 
những ý nghĩa gì? Thực ra là khi bán hàng 
quen, anh biết người này làm vì kinh tế, 
người này làm vì những mục tiêu khác 
hướng đến lý tưởng mà họ chọn…

Trong các nhà sản xuất quan tâm đến hệ sinh 
thái, Sạp thường ưu tiên kết nối với những đơn 
vị nhỏ, bởi Ân biết họ cần Sạp hơn. Những đơn 
vị lớn có thể tự phát triển những kênh phân phối 
riêng, trong khi những đơn vị nhỏ thường gặp 
khó khăn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường. 
Tuy nhiên, Ân cũng xác định đã bước vào kinh 
doanh thì cái cốt lõi vẫn nằm ở chất lượng sản 
phẩm mình bán. Dù câu chuyện phía sau sản 
phẩm có ý nghĩa thế nào, nhưng một khi chất 
lượng sản phẩm chưa tốt thì Sạp vẫn không thể 
nhận bán được, Ân xác định: ‘chất lượng dự án 
vẫn phải đứng nhất, ý nghĩa dự án đứng sau’. 
Trong khi việc đăng ký kiểm định chất lượng 
sản phẩm gần như là bắt buộc với những nhà 
sản xuất lớn, các sản phẩm thủ công từ những 
thương hiệu nhỏ thường khó có điều kiện đăng 
ký kiểm định, bởi chi phí và công sức bỏ ra cho 

việc kiểm định thường vượt quá năng lực chi 
trả. Rõ ràng, kiểm định chất lượng là một thách 
thức. Với những sản phẩm được gắn mác xanh 
- thân thiện môi trường, thách thức này còn lớn 
hơn nữa bởi quá trình đánh giá cần được tiến 
hành trên toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ nguồn 
nguyên liệu đến quá trình sản xuất, thành 
phẩm, chưa kể đến câu chuyện phân phối.

Đối diện với thách thức kiểm định chất lượng nói 
trên, Ân tự xây dựng một hệ tiêu chuẩn cho Sạp, 
dựa nhiều vào tích lũy từ kinh nghiệm và trải 
nghiệm cá nhân. Hệ tiêu chuẩn có phần cảm 
tính này không vì thế mà dễ dàng, bởi người lập 
ra nó rất kỹ tính - như cách Ân tự nhìn nhận về 
bản thân. Ân muốn gây dựng niềm tin nơi khách 
hàng rằng: ‘khi tôi đã kiểm chứng nghĩa là nó 
chất lượng’.

Để trải nghiệm chất lượng thành phẩm, Ân 
trước hết phải là người dùng. Với kinh nghiệm 
của một người từng làm bếp, vị giác của Ân 
khá nhạy với đồ ăn. Với Ân, thực phẩm dù có 
được chứng nhận kiểm định an toàn thì vẫn 
phải ngon. Những sản phẩm như đường thốt 
nốt, muối tiêu, gạo… đều phải vượt qua hệ tiêu 
chuẩn ngon và an toàn của Ân trước khi được 
bày bán tại Sạp. Với sản phẩm không trải nghiệm 
được trực tiếp - ví dụ như những dòng sản phẩm 
dành cho nữ giới, Ân thường lấy phản hồi của ít 
nhất 3 người dùng trước khi đưa ra quyết định 
nhận bán.
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Đi thăm vườn điều hữu cơ tại Ninh Thuận.
(Ảnh do Sạp chàng Sen cung cấp)

Bên cạnh đó, Ân dành một khoảng lớn trong 
quỹ thời gian của mình để lần theo vòng đời 
sản phẩm. Ân tự mình trải nghiệm quá trình 
sản xuất, cũng như đến tận nơi thăm các vùng 
nguyên liệu, dù vùng nguyên liệu đó ở gần như 
các tỉnh phía Bắc với những sản phẩm thảo 
dược, hay xa tận Long An với những sản phẩm 
từ cỏ bàng. Ân muốn hiểu được tường tận cách 
nguyên liệu được khai thác, nói chuyện trực tiếp 

với người lao động, hay thậm chí sẵn sàng thử 
vai trò của một người công nhân để biết cách 
sản phẩm được tạo ra, ví dụ như khi xây dựng 
những thước đo cho sản phẩm xà phòng hữu cơ,  
Ân chủ động đi học những khóa làm xà phòng 
để nắm rõ được ‘cái tỷ lệ gì tạo nên cái này, cái 
độ cứng này là do đâu, cái dầu người ta sử dụng 
là dầu kiểu gì’.

Có thể thấy, việc chuyển trọng tâm sang đồng 
hành cùng các đơn vị sản xuất đã mang lại 
những màu sắc mới cho Sạp, đi cùng đó là 
những thách thức trong việc hiểu và đánh giá 
chất lượng sản phẩm. Sự nhiệt tình của Ân trong 
việc tìm hiểu sản phẩm có phần đã vượt qua 
ranh giới của mục đích kiểm định chất lượng, bởi 
nhà phân phối không nhất thiết phải tự tay làm 
ra sản phẩm mới đạt đến độ hiểu cần thiết để 
bán hàng. Với niềm vui thích đặc biệt trong việc 
hiểu sâu về cách tạo ra sản phẩm, công việc 
kiểm định chất lượng tưởng như khô khan đã 
trở thành một hành trình học hỏi, mở mang kiến 
thức đầy thú vị đối với bản thân Ân.

CẢM HỨNG VÀ NGUYÊN TẮC

Ân tự nhận rằng mình ‘trên mây’, thích sống 
theo cảm hứng. Điều này phần nào đã thể hiện 
trong những phần trước, qua cách Ân bài trí 
Sạp, xây dựng kết nối với khách hàng, đối tác, 
hay qua sự say mê với quá trình làm ra những 
sản phẩm thủ công xinh xắn, chất lượng. Ở nửa 
sau cuộc phỏng vấn, tôi được khám phá thêm 
những câu chuyện khác liên quan đến nét tính 
cách này của anh chàng chủ Sạp. 

Vẫn liên quan đến bài trí, ở Sạp có những dòng 
sản phẩm khá khác biệt với chủ đề sản phẩm 
thay thế và tiêu dùng xanh, đó là những dòng 
sản phẩm thiên về trang trí như đồ gốm, đồ 
điêu khắc bằng gỗ. Hỏi kỹ hơn mới biết Ân xếp 

dòng sản phẩm này vào dạng ‘bày cho đẹp kệ’. 
Mục tiêu quan trọng với Ân vẫn là cửa hàng của 
mình phải đẹp: ‘...em không thể vào một cửa 
hàng xấu được!’ - Ân chia sẻ. 

Ngoài ra, việc gói hàng cũng thể hiện tinh thần 
duy mỹ của Sạp. Ân muốn ‘gói hàng gửi đi thì 
nó như một món quà - vuông vức, đẹp đẽ’, ‘sản 
phẩm ra cửa hàng phải ở một trạng thái chỉn 
chu nhất’ và tỏ ra không hài lòng nếu ai đó có 
quan điểm ‘gói vừa đủ thông tin là được rồi’. 

Ở một góc khác, dù đã học qua và biết về hiệu 
quả tác động đến kinh doanh của việc xác định 
đối tượng truyền thông, Ân tỏ ra không mấy 
mặn mà với việc nhắm đến một vài đối tượng 
khách hàng cụ thể, bởi Ân không thích những 
‘thủ thuật’ và ‘áp lực’ của công việc này. Quan 
trọng hơn, Ân cảm thấy việc xác định trước 
khách hàng khiến con đường mình đi không vui 
và thiếu bất ngờ: 

Mình nhắm vậy nó không vui. Giống như 
khi em đi trên một con đường vậy. Biết là 
trên con đường đấy nó rõ từng gốc cây ấy 
thì có gì để ngắm nghía nữa đâu.

Mỗi câu chuyện ở trên đều cho thấy những điểm 
giao cắt giữa cảm hứng và nguyên tắc, khi mong 
muốn theo đuổi cái đẹp và sự chỉn chu trở thành 
một tiêu chuẩn chung cho việc vận hành Sạp, 
khi mong muốn ‘được vui’ từ chối những nguyên 
tắc kinh doanh có thể giúp tăng doanh số bán 
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hàng. Cân bằng giữa cảm hứng và nguyên tắc 
không đơn giản, như cách Ân tự thừa nhận:

...mặc dù mình biết rằng mình trên mây 
nhưng trong khi làm việc mình theo kiểu 
nguyên tắc. Vậy làm sao để có một sự hài 
hòa? Đó là một sự khó đến bây giờ mình 
vẫn đang phải học cách làm việc với mọi 
người…

Chia sẻ thêm, Ân nhận thấy con người nguyên 
tắc trong công việc của mình hướng đến chữ tín, 
đến sự tự trọng thể hiện qua việc giữ đúng lời 
hẹn. Ân ý thức những hiểu lầm có thể xảy ra về 
ngôn từ nên luôn cố gắng làm rõ ràng mọi thứ 
nhất có thể khi giao tiếp với đội ngũ nhân sự, Ân 
quả quyết: ‘Không có nghĩ là, cho là, cảm thấy 
là... Không!  ...Mười lăm là mười lăm chứ không 
nghĩ là mười lăm. Để thông tin nó rõ ràng chứ 
không mù mờ.’  Khi thông tin đã rõ ràng, Ân yêu 
cầu bản thân cũng như mọi cộng sự phải chịu 
trách nhiệm tối đa với lời hẹn của mình. Có thể 
coi đây là một ‘nguyên tắc cứng’ bất di bất dịch.
Trong quá trình phát triển Sạp, cũng có những 
nguyên tắc cứng trở nên mềm dẻo, linh hoạt. 
Ví dụ như nguyên tắc no plastic - không bán 
bất cứ sản phẩm nào để trong bao bì nilon. 
Hiện tại, Sạp xác định ‘có những sản phẩm này 
nuôi sản phẩm kia’ nên đã chấp nhận thỏa hiệp 
phần nào khi quyết định bán một số sản phẩm 
chưa thực sự xanh như định hướng ban đầu. Ân 
phân chia sản phẩm tại Sạp thành những dòng 
khác nhau: sản phẩm mang lại lợi nhuận, sản 

phẩm mang lại lối sống xanh, sản phẩm để bày 
cho đẹp kệ. Những dòng sản phẩm này nương 
vào nhau, giúp Sạp đi qua những giai đoạn bấp 
bênh, hướng tới chặng đường dài hơi trong việc 
thay đổi lối tiêu dùng, bởi ‘lối sống không thể 
một sớm một chiều được’. Trên chặng đường dài 
hơi đó, việc giữ vững những giá trị ban đầu vẫn 
là trọng tâm trong những quyết định của Ân và 
những cộng sự của mình tại Sạp. 

KẾT NỐI: TỪ CẢM HỨNG BAN ĐẦU 
ĐẾN YẾU TỐ DẪN DẮT 

Nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy những 
kết nối đóng vai trò trung tâm trong định hướng 
cũng như phát triển của Sạp chàng Sen. Về bản 
chất, hành trình này luôn gắn liền với những 
chuyển biến của cá nhân Ân, bởi với Ân, Sạp 
vẫn luôn là nơi để ‘thực hành những điều mình 
tin tưởng và quan tâm’. Để sắp xếp những kết 
nối theo trình tự thời gian, xin phép được mượn 
cách Ân tự phân chia chặng đường của Sạp 
thành 3 chương: ‘Mình’, ‘Mình và Nhà cung cấp’; 
‘Mình, Nhà cung cấp và Khách hàng’. 

Chương thứ nhất - ‘Mình’ là giai đoạn khởi đầu.  
Ân lập page Sạp chàng Sen từ năm 2016 với 
cảm hứng từ những kết nối giản dị mà ý nghĩa ở 
những sạp hàng vùng quê. Những kết nối này 
là một dạng hình mẫu để Ân hướng tới khi bắt 
đầu khởi nghiệp. Ân lựa chọn công việc kinh 
doanh cũng xuất phát từ mong muốn kết nối 

khách hàng tới những nhu cầu mới và bước đệm 
dẫn đến thay đổi trong lối sống. Tuy nhiên, đây 
cũng là giai đoạn Ân thừa nhận cái tôi bản thân 
còn lớn khiến thái độ và quan điểm có phần ‘cực 
đoan’, ‘dễ nổi cáu với thế giới’ khi tiếp xúc với 
những người không chia sẻ cùng giá trị. Như 
vậy, những kết nối mà Ân hướng tới dường như 
vẫn ở đâu đó ‘bên ngoài’, khi ‘bên trong’ Ân còn 
chưa cởi mở.  

Chương thứ hai - ‘Mình và nhà cung cấp’ bắt 
đầu khi Ân nhận ra những vấn đề mang tính 
gốc rễ trong chính những sản phẩm thay thế 
mình đang bán. Đó là những vấn đề liên quan 
đến chất thải độc hại trong quá trình sản xuất 
tại nhà máy, hay yếu tố phát thải trong việc vận 
chuyển sản phẩm nhập khẩu. Thay vì hướng 
tới những vùng sản xuất xa xôi, Ân ý thức rằng 
‘mình cần phải đi cùng các cơ sở sản xuất nhỏ 
trong nước, gần mình nhất, các nơi có quy trình 
ít tác động tới môi trường, sản phẩm tốt và tử 
tế’. Mong muốn ‘đi cùng’, đồng hành này khiến 
mục đích bán hàng có một trọng tâm mới - hỗ 
trợ những nhà sản xuất chia sẻ cùng giá trị với 
Sạp ở trong nước. Những kết nối dần thành hình 
khi Ân trở nên cởi mở hơn, với cái tôi dần lỏng ra. 
Việc bán hàng lúc này vẫn thong thả, chủ yếu 
‘để cho vui’, chưa tính toán nhiều tới lợi nhuận.

Chương thứ ba - ‘Mình, Nhà cung cấp và Khách 
hàng’ bắt đầu từ cuối 2019, khi  Ân nghĩ đến việc 
‘làm nghiêm túc’ để đi được lâu bền hơn. Ý định 
‘làm nghiêm túc’ này xuất hiện khi Sạp thực sự 

trở thành một mắt xích quan trọng mạng lưới 
những kết nối giữa người tiêu dùng - nhà sản 
xuất - vùng nguyên liệu. Các cơ sở sản xuất 
cần Sạp để ổn định đầu ra. Khách hàng cũng 
tin tưởng, an tâm với những sản phẩm Sạp giới 
thiệu, chia sẻ những điểm có phần bất tiện khi 
mua hàng tại Sạp như bao bì tái sử dụng có thể 
hơi nhàu, giao hàng có thể lâu do Sạp gom đơn 
theo quận để hạn chế phát thải và dễ thu gom 
bao bì đã dùng. Có thể thấy, mối quan hệ giữa 
Sạp với nhà cung cấp và khách hàng đã trở nên 
khăng khít hơn ở giai đoạn này, những kết nối 
mà Ân hướng đến đã không còn ở ‘bên ngoài’, 
không còn là sự mơ tưởng như chương đầu khởi 
nghiệp mà đã thấm vào ‘bên trong’ và trở thành 
hiện thực hàng ngày tại Sạp. Tôi ấn tượng mãi 
với những lời chia sẻ này của Ân:

Nếu có một lựa chọn khác thì anh sẽ 
không có làm Sạp, anh không có chọn 
việc bán hàng. Mình đã lỡ nói chuyện 
với những nhà cung cấp, mình đã lỡ nói 
chuyện với những người lao động. Mình 
đã lỡ biết rằng cái việc mình đang làm 
là tốt. Mình mong muốn được làm, mong 
muốn được bán những sản phẩm đấy để 
những nhà cung cấp họ sống sót và phát 
triển.

Ở đây, tôi nhận thấy một sự hi sinh tự do cá 
nhân, khi cái tôi cảm hứng của Ân phải nhường 
nhiều chỗ hơn cho những nguyên tắc và quyết 
định mang tính kinh doanh, bởi lúc này Sạp 
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* Trong “Kinh tế học thiêng liêng”, Charles Eiseinsteins phân tích lịch sử tiền tệ từ thời cổ đại cho đến tư bản hiện 
đại. Ông chỉ ra rằng mục đích ban đầu của tiền tệ là thiêng liêng, khi nó dùng để kết nối con người với nhau, 
nhưng hệ thống kinh tế - chính trị ngày nay đã khiến tiền tệ trở thành công cụ tạo ra sự chia cắt, sự cạnh tranh 
và khan hiếm trong xã hội 

không chỉ bán cho vui nữa, mà bán vì trách 
nhiệm với những cơ sở đã đồng hành cùng với 
Sạp, vì niềm tin khách hàng đã trao cho Sạp. 

Chặt chẽ và trở nên nguyên tắc trong công việc, 
nhưng Ân nhận thấy bên trong mình cởi mở hơn, 
bởi ‘cơ hội gặp gỡ nhiều khuôn mặt con người’ 
giúp Ân ‘học được cách thông cảm hơn, bớt cực 
đoan, thoáng ra và học được sự thấu hiểu thêm.’ 
Dường như những kết nối xung quanh Sạp càng 
chặt chẽ, sâu sắc thì cái tôi cá nhân của Ân 
càng nhỏ lại và Sạp càng đi gần với những giá 
trị ban đầu đã đặt ra hơn. Suy nghĩ về Sạp và 
những kết nối, tôi không khỏi liên tưởng đến 
câu hỏi là chủ đề tìm hiểu cho cả phần đầu của 
cuốn sách ‘Kinh tế học thiêng liêng’ của Charles 
Eiseinsteins: ‘Làm thế nào mà (hiện nay) tiền đã 
tạo ra sự khan hiếm thay vì sự dồi dào, sự tách 
biệt thay vì sự kết nối?’*. Tôi nhìn thấy một hiện 
thực khác trong câu chuyện của Sạp, nơi tiền 
không còn giữ vai trò trung tâm thường thấy 
trong các doanh nghiệp mà đã trở thành công 
cụ nuôi dưỡng những kết nối ý nghĩa, nhiều lớp 
lang giữa nhà phân phối - khách hàng - nhà sản 
xuất - vùng nguyên liệu. Những kết nối này nuôi 
dưỡng nội tâm Ân, và ngược lại, những chuyển 
biến nội tâm lại làm giàu thêm những kết nối. 

Tin rằng những chuyển biến bên trong Ân sẽ 
tiếp tục dẫn Sạp chàng Sen đi đúng hướng trên 
chặng đường dài. Tuy nhiên, khó khăn trước 
mắt vẫn là vượt qua những tác động của dịch 
Covid-19. Trong phỏng vấn tháng 7/2020, Ân 
chỉ ‘hy vọng là mình có thể sống sót được cho 
tới từ giờ đến cuối năm’. Theo dõi facebook 
Sạp chàng Sen những ngày cuối tháng 8/2021, 
đáng mừng là tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh của 
một anh chàng tất bật. Ân không tất bật vì gom 
mua và đi tặng ống hút inox cho những cơ sở 
kinh doanh như ngày đầu, mà tất bật vì cố gắng 
gói ghém chỉn chu những gói hàng để gửi đi, 
khi đơn đặt hàng trực tuyến ngày một tăng do 
khách không thể đến Sạp trong những ngày Hà 
Nội giãn cách. Cùng với đó là những tín hiệu tích 
cực khác, khi Sạp vẫn duy trì những hỗ trợ cho 
một dự án vườn rừng ở Sapa, vẫn đưa ra những 
voucher ưu đãi cho những khách hàng có điều 
kiện tài chính hạn chế, hay chương trình giảm 
giá cho những cá nhân chung tay ủng hộ bệnh 
nhân Covid-19.  

Ân và khách hàng tại Sạp.
(Ảnh do Sạp chàng Sen cung cấp)
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Thảo và vải nhuộm tự nhiên.
(Ảnh do Kilomet109 cung cấp)

VÒNG ĐỜI CỦA TRANG PHỤC:
TRUYỀN THỐNG, BẢO TỒN VĂN HÓA
VÀ ĐỔI MỚI TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

Tôi rảo bước qua các bậc thềm của quán Cà phê 
Thứ Bảy nằm trên đường Trần Xuân Soạn, nơi 
thường diễn ra nhiều sự kiện văn hóa và học 
thuật cho công chúng Hà Nội hàng tuần trước 
đại dịch Corona. Buổi tọa đàm Cà Phê Thứ Bảy 
Trẻ* tuần này có sự xuất hiện của nhà thiết kế 
Vũ Thảo về thủ công truyền thống và thời trang 
sinh thái. Vì đến muộn vài phút, tôi nhận ra 
khán phòng đã chật kín người. Trên màn hình 
đang chiếu một thước phim tài liệu ngắn dần 
đến phần kết. Ở cảnh cuối, một nhóm phụ nữ 
dân tộc thiểu số đang cùng nhau tìm một mảnh 
vải nhuộm chàm bị nước cuốn trôi trong lúc giặt 
ở dòng nước cạnh cánh đồng. Một trong số họ 
làm tôi chú ý. Trông chị không có nét trên gương 
mặt giống những người phụ nữ còn lại, nhưng 
trang phục chị đang mặc và tác phong của 
chị có thể khiến người ta nhầm tưởng chị cũng 
thuộc về nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số kia. Chị 
mặc bộ trang phục màu chàm thụng, thoải mái, 
tay áo và gấu quần xắn cao. Chị cũng đứng 
giữa dòng nước và nhìn khắp hướng tìm mảnh 
vải như mọi người. Chị cười rạng rỡ khi mảnh vải 
cuối cùng cũng được tìm thấy mắc ở một khúc 

sông. Bên phải sân khấu, Thảo ngồi điềm đạm 
theo dõi và mỉm cười với cái kết thú vị này. 

Trái ngược hình ảnh xa cách và ‘sành điệu’ của 
những nhà thiết kế thời trang trên sàn diễn hoặc 
bìa tạp chí tôi hay thấy, Thảo trông rất thoải mái 
và thân thiện cả trên màn hình lẫn đời thường. 
Sau buổi nói chuyện tối thứ bảy đó, cuối cùng 
tôi cũng hẹn được chị một buổi phỏng vấn cho 
nghiên cứu về phong trào sinh thái ở Việt Nam. 
Tôi ngạc nhiên bởi những câu chuyện chị kể về 
bảo tồn văn hóa, khả năng truyền tải ý tưởng 
và phong thái lôi cuốn người nghe của chị. Trở 
về nhà sau buổi trò chuyện đầy cảm hứng từ 
studio của Kilomet109 hôm đó, tôi không ngừng 
nghĩ về văn hóa truyền thống và căn tính dân 
tộc được thể hiện trong cách mình mặc, những 
chất liệu mình dùng và những hoa văn, thiết kế 
mình yêu thích. Tôi ấn tượng nhất với luận điểm 
của Thảo về sức mạnh của chất liệu truyền 
thống trong mối quan hệ giữa thiên nhiên, con 
người và đồ vật hàng thế kỷ nhìn từ khía cạnh 
chính trị, văn hóa và xã hội. Thảo cho rằng chất 
liệu truyền thống cần phải được gìn giữ. Vì vậy, 

* Buổi nói chuyện diễn ra tại số 45 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2020.
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chị lập nên thương hiệu Kilomet109 [17] nhằm 
bảo tồn truyền thống và giảm thiểu những tác 
động của biến đổi khí hậu, đồng thời tạo dựng 
thương hiệu thời trang cao cấp của người Việt 
mang tầm cỡ quốc gia và toàn cầu.

Kilomet109, sáng lập bởi Vũ Thảo năm 2012, 
khẳng định sản xuất những trang phục chất 
lượng cao từ chất liệu tự nhiên, sử dụng kỹ thuật 
truyền thống và thiết kế đương đại. Những bộ 
trang phục bền vững này đã nhận được sự chú 
ý từ thị trường trong nước và quốc tế vì triết lý 
bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, giá trị thiết 
kế và tính ứng dụng cao. Những sản phẩm từ 
khâu sản xuất nguyên liệu thô và màu nhuộm 
tự nhiên cho đến khâu làm vải, thiết kế, hoàn 
thành và tiêu dùng đều được đặt trong mối 
quan hệ với môi trường, văn hóa, con người và 
đồ vật. Chúng kể những câu chuyện về người và 
vật tham gia vào quá trình sản xuất, trao đổi, sử 
dụng và điều chỉnh. 

Đời sống của những bộ trang phục* này đan 
cài với câu chuyện bảo tồn và đổi mới văn hóa, 
xây dựng cộng đồng, căn tính dân tộc và toàn 
cầu hóa. Điều này góp phần thể hiện và hình 
thành một phong trào sinh thái đang diễn ra ở 
Việt Nam và trên thế giới trước biến đổi khí hậu. 
Vì vậy, chương này xin được kể câu chuyện về 

những bộ trang phục được tạo nên từ sự cộng 
tác của Kilomet109 với những chủ thể thiên 
nhiên và văn hóa. Theo dấu những bộ trang 
phục, chúng tôi hy vọng tìm thấy được sự phức 
tạp và chuyển mình của mối liên hệ giữa người 
và vật và của sự tương phản giữa yếu tố bản địa 
và toàn cầu, truyền thống và hiện đại, mở rộng 
và không thể mở rộng, độc đáo và pha trộn, cá 
nhân và cộng đồng.

TỪ NGỌN NGUỒN

Kilomet109 được biết đến với quy trình sản xuất 
khép kín. Thay vì mua nguyên liệu từ bên ngoài, 
Thảo đến tận những bản làng cung cấp chất 
liệu, sống cùng và trực tiếp làm việc với các 
nghệ nhân địa phương và tham gia vào quy 
trình sản xuất nguyên liệu thô, màu nhuộm tự 
nhiên và dệt vải. Sợi vải chính của Kilomet109 
là lanh, bông và tơ tằm và màu nhuộm từ chàm, 
củ nâu và quả mặc nưa. 

Thảo kể trong buổi trò chuyện ở Cà Phê Thứ Bảy 
Trẻ rằng tất cả những nguyên liệu và chất liệu 
làm nên trang phục của Kilomet109 đều được 
khai thác từ thiên nhiên hoặc sản xuất từ nông 
nghiệp tự nhiên. Quá trình khai thác và trồng 
trọt được tính toán kỹ lưỡng nhằm giảm thiểu 

tác động tới môi trường và sử dụng tài nguyên 
và năng lượng hợp lý. Ví dụ cành gỗ đỏ được 
nhặt từ rừng tái sinh chứ không chặt cây. Củ 
nâu được đào từ những cánh rừng nguyên sinh, 
phòng hộ và tái sinh để kích hoạt thảm rừng 
nhiều tầng. Củ nâu có vỏ nâu sậm sần sùi và thịt 
màu đỏ sậm, mọc tự nhiên thành cây leo trong 
những tán rừng của vùng núi phía đông bắc Việt 
Nam. Chỉ người dân địa phương mới biết cách 
săn củ nâu dựa vào kiến thức bản địa của họ. 

Chàm, lanh, bông và quả mặc nưa được trồng 
bởi người dân địa phương. Lanh được trồng bởi 
cộng đồng H’mong Đen ở Lào Cai và H’mong 
Xanh ở Hoà Bình. Đây là loài cây thân thiện với 
môi trường vì không đòi hỏi nhiều nước, ít cần 
làm cỏ và không cần thuốc trừ sâu. Hạt lanh 
được gieo trên các vùng núi và được bón phân 
compost, có thể được thu hái sau ba đến năm 
tháng. Màu chàm được lấy từ cây chàm, trồng 
bởi nhóm Nùng An, nhóm dân tộc thiểu số đầu 
tiên Thảo liên hệ và thử nghiệm màu chàm cùng 

Gặt chàm.
(Ảnh do Kilomet109 cung cấp)

* Lấy cảm hứng từ ‘Đời sống của đồ vật’ (‘The Social Life of Things’, Appadurai 1986) và ‘Tiểu sử văn hóa của 
đồ vật’ (‘Cultural Biographies of Things’, Kopytoff 1986).
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khi chị mới sáng lập Kilomet109. Người Nùng 
An trồng chàm luân canh, xen canh với những 
vụ mùa rau, đậu và ngô từ tháng 4 đến tháng 
11, bao gồm hai đến ba vụ chàm. Phương pháp 
luân canh giúp giảm thiểu sâu bọ, đảm bảo đất 
khoẻ mạnh. Khí hậu Cao Bằng nơi trồng chàm 
cũng không yêu cầu nhiều nước suốt vụ mùa.

Bên cạnh kỹ thuật nông nghiệp địa phương, yếu 
tố tự nhiên cũng được Thảo đặc biệt quan tâm. 
Chị cho rằng hoạt động canh tác cần dựa vào 
điều kiện tự nhiên và không có ý định mở rộng 
quy mô trồng trọt. Lanh chỉ được trồng một vụ 
một năm, trong khi một năm thuận lợi có thể 
cho phép hai vụ mùa. Các nguyên liệu khác như 
bông, quả mặc nưa và tơ tằm được trồng tại 
nhiều địa phương bởi các nhóm dân tộc thiểu 
số như đã được thực hành suốt nhiều thế hệ.

Mỗi vòng sản xuất chất liệu kéo dài tới sáu 
tháng, nhờ vậy mà trang phục của Kilomet109 
được xếp vào ‘thời trang chậm’. Tại thời điểm của 
buổi phỏng vấn tháng 7, 2020, khi các doanh 
nghiệp đang chao đảo trước cú sốc đại dịch Co-
rona từ tháng 3, Thảo và nhóm nghệ nhân của 
chị thấy biết ơn vì mô hình sản xuất nhỏ giúp 
họ giảm thiểu được tác động của đại dịch tới 
doanh thu sản phẩm. Trong khi đại dịch diễn ra 
gay gắt nhất vào tháng 3, Thảo và nhóm nghệ 
nhân khi đó còn đang gieo hạt và sản xuất vải 
để có thể thu hoạch tháng 7 và tháng 8. Theo 
Thảo, quy trình sản xuất này không thể được 
mở rộng hoặc tăng tốc mà phải dựa vào thời 

gian của thiên nhiên. Để có thể minh bạch trong 
sản xuất, con người không thể áp đặt logic của 
xã hội và kinh tế vào những quy trình tự nhiên. 
Thay vào đó, cần phải đầu tư thời gian và kiên 
nhẫn để những chất liệu tự nhiên được thành 
hình thành dạng.

Mô hình sản xuất chậm và khép kín cũng giúp 
Kilomet109 kiểm soát được chất lượng sản phẩm. 
Nhờ dành thời gian sống, thử nghiệm với nhóm 
nghệ nhân địa phương và tham gia vào quy trình 
sản xuất, Thảo hiểu rõ giá trị của những tấm vải, 
chị nhìn thấy được công sức và nỗ lực để tạo ra 
được chất liệu có giá trị cao, từ đó vận dụng mọi 
kỹ thuật thiết kế để tôn lên vẻ đẹp của chất liệu. 
Thảo tự hào về sự minh bạch trong sản xuất sản 
phẩm mà không nhiều nhà thiết kế và thương 
hiệu thời trang có thể làm được. Cách tiếp cận từ 
ngọn nguồn (from the ground up) này, theo chị, 
làm nên thời trang bền vững, dòng thời trang cho 
phép cả nhà thiết kế và khách hàng nắm rõ được 
đặc điểm của chất liệu và màu nhuộm, đồng thời 
giảm thiểu tác hại tới môi trường.

BIẾN TẤU
(CÙNG) TRUYỀN THỐNG

Sau mùa vụ, vải sẽ được làm theo những kỹ 
thuật truyền thống, ví dụ như dệt tay, nhuộm, 
mài thủ công, vẽ sáp ong và với sự trợ giúp 
của máy móc thô sơ. Quy trình làm vải và màu 
nhuộm tốn nhiều công sức và phức tạp, nhưng 

nếu được làm cẩn thận kỹ lưỡng sẽ cho ra những 
sản phẩm chất lượng cao mà không sản phẩm 
công nghiệp nào có thể sánh được. Kỹ thuật thủ 
công truyền thống cũng tạo ra những bộ trang 
phục bền và độc đáo mà không thể làm hàng 
loạt được. Vì vậy, không bộ trang phục thủ công 
nào giống nhau 100% cả. Điều này liên quan tới 
tính độc đáo và chân thực của những sản phẩm 
độc nhất vô nhị trong thiết kế và tiêu dùng thời 
trang, trái ngược lại hàng hóa sản xuất công 
nghiệp được làm hàng loạt số lượng lớn của các 
hãng thời trang toàn cầu. 

Làm vải hữu cơ và màu nhuộm tự nhiên là một 
quá trình vất vả đòi hỏi kiến thức và kỹ năng 
bản địa. Thông tin về quy trình sản xuất ở hầu 
hết các bước đều được Kilomet109 chia sẻ trên 
trang web và mạng xã hội nhằm minh bạch hóa 
đạo đức trong sản xuất với khách hàng và nâng 
cao nhận thức của họ về công sức và kỹ năng 
lành nghề của các nghệ nhân. Sau đây là mô tả 
một phần quy trình làm sợi lanh trên facebook 
của Kilomet109.

Làm vải lanh là một quá trình dài. Sau khi 
sợi lanh được tước ra khỏi thân cây lanh 
đã phơi khô và được nối với nhau, chúng 
được mắc lên bánh quay gỗ. Những người 
nghệ nhân H’mông đạp bánh quay sợi 
bằng chân. Với cách này các sợi thô 
được kéo ra khỏi những cuộn lanh tròn 
đã nhúng nước và được xe xoắn lại cuộn 
vào những con suốt tre. [18]

Sợi lanh sau đó sẽ được ủ trong tro bếp qua 
đêm để làm trắng. Nghệ nhân H’mong sau đó 
luộc sợi nhiều lần cho đến khi sợi chuyển màu 
trắng và bôi sáp ong để làm mềm sợi vải. Bước 
này được lặp đi lặp lại ở ngay sông hay suối gần 
nhà cho đến khi sợi vải mềm dần.

Đây là mô tả quy trình nhuộm mặc nưa phức 
tạp và tốn công sức trên trang web và Face-
book của Kilomet109. Để làm màu nhuộm mặc 
nưa và vải nhuộm, các nghệ nhân vùng đồng 
bằng sông Cửu Long cần tới hai đến ba tháng. 
Quả mặc nưa được xay thành bột sền sệt và đưa 
đến cánh đồng gần đó để ngâm nước hàng giờ 
rồi vắt cho ra màu nhuộm. Màu nhuộm mặc nưa 
thường được dùng nhuộm vải tơ tằm. Vải được 
nhuộm, vắt và phơi nắng khoảng 45 lần đến khi 
có màu đen tuyền. Để cầm màu, vải được ngâm 
trong bùn dưới sông để tránh phai màu. Sau đó, 
vải được đập cho mềm và bề mặt vải như chất 
liệu da. Công đoạn đập vải trước đây được thực 
hiện bằng tay, sau này được thực hiện bằng 
máy giúp giảm bớt thời gian và công sức.

Mặc dù quá trình sản xuất tốn nhiều công 
sức và sản phẩm ra có chất lượng cao, Thảo 
nhận thấy nghề thủ công vẫn chưa được đánh 
giá cao ở Việt Nam, vì người tiêu dùng có xu 
hướng ưa chuộng những thương hiệu lớn quốc 
tế. Quan niệm này có thể dần dẫn đến mất bản 
sắc văn hóa và mất giá của chất liệu thủ công. 
Vì vậy, chị cố gắng áp dụng những kỹ thuật 
truyền thống của những dân tộc thiểu số nhằm 
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bảo tồn di sản chất liệu. Điều này theo chị rất 
quan trọng để xây dựng căn tính và văn hóa 
dân tộc trước làn sóng toàn cầu hóa. Bên cạnh 
đó, gìn giữ kỹ thuật truyền thống còn tạo sinh kế 
cho người dân địa phương, giảm mất cân bằng 
kinh tế giữa các vùng miền và bảo tồn những 
cộng đồng văn hóa. Một khi những kỹ thuật này 
còn được thực hành, tôn vinh và nuôi sống được 
cộng đồng địa phương, chúng sẽ tồn tại và tiếp 
tục là nguồn sinh kế cho người dân. Theo Thảo, 
việc này giúp giảm khả năng di cư từ nông thôn 

hoặc miền núi tới thành thị, cùng với đó giảm 
tác động của mất cân bằng kinh tế giữa vùng 
kém phát triển và vùng phát triển. Do đó, áp 
dụng những kỹ thuật làm chất liệu truyền thống 
đồng nghĩa chung sức cùng các nghệ nhân địa 
phương và giữ nghề thủ công sống mãi.

Mặc dù vậy, Thảo không cứng nhắc sao chép 
y nguyên những kỹ thuật có sẵn để sản xuất 
chất liệu cho thương hiệu của chị. Chị áp dụng 
nhưng cũng điều chỉnh khi cần thiết. Ví dụ, khi 

Thảo (bên phải) và nghệ nhân Nùng An giặt vải ở một miệng hang ở Cao Bằng.
(Ảnh do Kilomet109 cung cấp)

sống cùng các chị em Nùng An, chị đã thử nghiệm 
với nhiều sắc màu chàm từ năm 2012, tạo ra 
những sắc màu chàm khác nhau bằng cách 
điều chỉnh vài yếu tố trong quá trình nhuộm. 
Nhận thấy việc sử dụng nhiều loại bút sắt vẽ 
sáp ong của người H’mong tốn nhiều thời gian, 
chị yêu cầu các nghệ nhân chỉ sử dụng một loại 
bút và vẽ theo hoạ tiết chị tự thiết kế. Thay đổi 
này yêu cầu các nghệ nhân vượt qua giới hạn 
của kỹ thuật lâu năm và tạo điều kiện để nghệ 
nhân có cái nhìn thẩm mỹ cởi mở hơn.

Tóm lại, những tấm vải tạo nên những bộ trang 
phục của Kilomet109 chứa trong chúng những 
chủ thể thiên nhiên, tri thức và kỹ năng của 
người nghệ nhân và tầm nhìn đổi mới của nhà 
thiết kế. Quy trình sản xuất vải 100% tự nhiên 
được dệt nên từ yếu tố môi trường, con người 
và đồ vật tạo thành sự hội tụ của cái cũ và mới, 
thiên nhiên và văn hóa, kiến thức, kỹ thuật nhiều 
đời và tầm nhìn đương đại. Dù vậy, để tập hợp 
những chủ thể này với nhau để tạo nên những 
bộ trang phục bền vững đòi hỏi chất keo gắn 
kết. Điều này bao gồm xây dựng lòng tin và ủng 
hộ cộng đồng địa phương.

CUỘN VẢI NHUỘM CHÀM
TRONG GÓC NHÀ: 
TỪ ĐỐI TÁC KINH DOANH
ĐẾN CHỊ EM 

Không dễ để các nghệ nhân địa phương hiểu 
và làm theo những thay đổi của nhà thiết kế tức 
thì vì những kỹ thuật và mẫu thiết kế của họ đã 
tồn tại lâu đời qua nhiều thế hệ. Chỉ sau một 
sự cố, Thảo mới nhận ra làm việc trực tiếp với 
cộng đồng đòi hỏi thời gian và công sức. Thảo 
tiếp cận nhóm Nùng An những buổi đầu như 
một nhà thiết kế và bắt đầu thử nghiệm với màu 
nhuộm chàm. Dù Thảo nghĩ màu nhuộm của 
chị rất đẹp, cộng đồng phụ nữ Nùng An không 
đồng ý với chị. Thảo cho rằng đây chỉ là vấn đề 
về quan điểm và gu thẩm mỹ khác nhau. Chị 
đặt hàng hẳn 200m vải nhuộm chàm với số tiền 
chị phải xoay xở kiếm được những ngày đầu lập 
thương hiệu. Không may, dù màu nhuộm trông 
rất đẹp trên mảnh vải nhỏ lúc thử nghiệm, cuộn 
vải lớn trở thành một thảm hoạ, bẩn và loang lổ 
khi chị không có ở đó trong quá trình nghệ nhân 
sản xuất. Thảo thất vọng vì thấy lãng phí tiền 
bạc. Chị cho cuộn vải vào góc nhà, nhưng từ đó 
nhận ra bài học về sự thấu hiểu và xây dựng 
mối quan hệ giàu lòng tin với cộng đồng.

Cuộn vải lỗi khiến chị nhận thấy sự ‘vênh’ giữa 
văn hóa của bản thân và các nghệ nhân chị làm 
việc cùng. Ở đây, có thể thấy cuộn vải nhuộm là 
một chủ thể khởi nguồn hành trình tìm hiểu lịch 



76 77

sử văn hóa và lối sống của nhóm cộng đồng dân 
tộc thiểu số của Thảo. Nó cho chị thấy cách tiếp 
cận ban đầu của chị quá chủ quan và cá nhân. 
Khi đó chị coi bản thân là một nhà thiết kế có 
ý tưởng về thời trang đương đại, còn các nghệ 
nhân lại có kỹ năng và kỹ thuật. Cả hai bên hợp 
tác sẽ tạo tạo nên được những sản phẩm hoàn 
hảo. Nhưng không hẳn như vậy. Hóa ra, khác 
biệt văn hóa, những khuôn mẫu định kiến về 
người Kinh, những hiểu nhầm và rào cản ngôn 

ngữ là gốc rễ cho sự thất bại ban đầu của chị. 
Chị quyết định đến sống cùng cộng đồng - quan 
sát, nấu ăn và làm việc cùng họ - để có những 
góc nhìn từ người trong cuộc.

Quá trình xây dựng lòng tin của cộng đồng đòi 
hỏi nhiều thời gian. Thảo dành bốn năm rưỡi 
sống với các chị em Nùng An và thử nghiệm 
sợi vải và màu nhuộm. Chị bắt đầu nhìn ra mặt 
mạnh mặt yếu của từng nghệ nhân. Giờ chị 

Thảo và các chị em Nùng An.
(Ảnh do Kilomet109 cung cấp)

biết ai là người xe sợi giỏi, ai dệt giỏi, ai nhuộm 
giỏi nhất. Cách tiếp cận từng cá nhân thay vì 
cả cộng đồng một lúc giúp chị dễ đồng cảm với 
từng thành viên trong cộng đồng.

Trên hết, chị nhận ra khi mình càng hiểu họ, mối 
quan hệ với họ ngày càng được chuyển hóa. Giờ 
đây, nó không chỉ là quan hệ đối tác làm ăn, 
những người phụ nữ này trở thành người nhà 
của chị. Giờ Thảo không chỉ hợp tác với họ để 
làm vải và nguyên liệu cho thương hiệu của chị 
mà đôi khi còn hỗ trợ hoà giải những xung đột 
nội bộ và chịu rủi ro với họ. Chị kể* ‘Làm việc với 
cộng đồng có nghĩa là mình phải chịu rủi ro và 
tìm giải pháp cùng nhau. Mình luôn luôn phải 
chuẩn bị là cái gì cũng có thể xảy ra’. Đầu buổi 
nói chuyện với tôi, chị kể đây là một thách thức 
rất cần chị phải kiên nhẫn và tin để có thể quản 
lý được doanh nghiệp. Tuy nhiên, chị hoàn toàn 
hiểu, để họ hiểu được tầm nhìn của nhà thiết kế 
và cởi mở với những sáng tạo của chị, chị cần 
phải dành thời gian cho họ. Không có lối tắt nào 
để xây dựng mối quan hệ thân thiết và trung 
thực trong sản xuất.

Cho đến đây, ta thấy di sản chất liệu truyền 
thống chính là một nhân tố đưa nhà thiết kế và 
các nghệ nhân dân tộc thiểu số lại gần nhau  
hơn. Dù vậy, điều khiến cho mối quan hệ trở 
nên khăng khít, mạnh và nhân đạo hơn còn phụ 
thuộc vào thời gian hai bên dành cho nhau và 
nỗ lực hiểu, xây dựng lòng tin theo thời gian. 
Ngay cả bây giờ khi đủ lòng tin để Thảo có thể 

điều hành công việc từ xa, chị vẫn thường xuyên 
đi lại đến bản làng của các nghệ nhân mà thu 
hoạch nguyên liệu và làm vải cùng họ.

Mối quan hệ được chuyển hóa dần khiến Thảo 
nhận ra sứ mệnh và trách nhiệm xã hội của 
chị là trang bị cho nghệ nhân kỹ năng thiết 
kế những sản phẩm chất lượng và biến chính 
cộng đồng của họ thành thị trường thời trang. 
Một trong những dự án chị ấp ủ tại thời điểm 
phỏng vấn nghiên cứu nhằm cung cấp chương 
trình tập huấn cho nghệ nhân địa phương có 
tay nghề thủ công cao nhưng kỹ năng thiết 
kế cần cải thiện. Nếu dự án thành công, nó sẽ 
giúp sản xuất ra những bộ trang phục của riêng 
cộng đồng và có thể bán được ngay trong cộng 
đồng của họ. Nếu cộng đồng của họ vừa có thể 
sản xuất và mặc chính sản phẩm của họ, trang 
phục truyền thống có thể phục vụ thị hiếu của 
chính thị trường địa phương. Theo Thảo, điều 
này giúp nhóm nghệ nhân tự phát triển được dự 
án bảo tồn văn hóa ở mức độ sâu và bền vững 
hơn sự trợ giúp từ người ngoài như chị. Sứ mệnh 
này dần trở thành mối quan tâm hàng đầu của 
chị và Kilomet109. Lợi ích cộng đồng và bảo tồn 
văn hóa từ bên trong cộng đồng đã là huyết 
mạch xuyên suốt, truyền cảm hứng cho chị tiếp 
tục gắn bó với thời trang bền vững.
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SỰ KẾT HỢP GIỮA
CHẤT LIỆU TRUYỀN THỐNG
VÀ THIẾT KẾ ĐƯƠNG ĐẠI

Bên cạnh những lợi ích môi trường và xã hội, 
trang phục chất liệu có ý thức của Kilomet109 
còn mang giá trị ứng dụng và thẩm mỹ cao 
qua thiết kế của chúng. Thảo kết hợp những chi 

Trang phục của Kilomet109 tự hào 
về tính minh bạch trong sản xuất, 
trách nhiệm với môi trường, thiết kế 
thẩm mỹ và tính ứng dụng cao.
(Ảnh do Kilomet109 cung cấp)

tiết của trang phục truyền thống người dân tộc 
thiểu số với thiết kế hiện đại nhằm phục vụ nhu 
cầu của khách hàng thành thị. Đây là cách Kilo-
met109 tạo thêm nhiều lớp ý nghĩa cho truyền 
thống chất liệu, mang yếu tố văn hóa đến gần 
hơn với khách hàng thành thị. Những sản phẩm 
của Kilomet109 nhận được đánh giá cao của 
cộng đồng thiết kế và thị trường trong và ngoài 
nước không chỉ vì nỗ lực giữ gìn văn hóa truyền 
thống, lợi ích môi trường mà còn vì thiết kế độc 
đáo. Thảo vận dụng nhiều kỹ thuật thiết kế khác 
nhau để tôn lên giá trị của chất liệu, vì chị biết 
rằng để làm ra chúng tốn rất nhiều công sức 
trong quá trình sản xuất. Thảo tính toán cắt vải 
sao cho giảm tốn đa vải thừa. Chị nói không với 
sản xuất hàng loạt, từ khâu sản xuất chất liệu 
tới thiết kế và hoàn thiện, và hướng tới những 
trang phục có thể mặc trong nhiều kiểu khí hậu 
và mùa. Chị gọi đó là thời trang ‘không mùa’ 
(‘season-less’ fashion). [19]

Khác với những bộ sưu tập theo mùa của các 
hãng thời trang lớn, thời trang ‘không mùa’ tập 
trung vào tính ứng dụng trong đời sống hàng 
ngày hơn là thoả mãn nhu cầu bắt kịp xu hướng. 
Đây là những trang phục có thể mặc nhiều 
kiểu, kết hợp được với nhiều trang phục khác 
và mặc được trong các mùa khác nhau. Thảo 
nhấn mạnh tính đạo đức của thời trang ‘không 
mùa’ vì chúng không phải chịu áp lực của quá 
trình sản xuất và sáng tạo dồn dập, rồi phân 
phối và quảng cáo. Trên hết, thời trang ‘không 
mùa’ không bị chi phối bởi cơn sốt phải cho ra 

những bộ sưu tập theo đúng mùa, tạo điều kiện 
để nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu và 
công nhân có thời gian nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Đây chính là điều khiến cho thời trang 
chậm có đạo đức, thân thiện môi trường và chú 
trọng khía cạnh văn hóa hơn.

Bên cạnh đó, những trang phục với thiết kế 
đương đại phản ánh được sự chuyển mình 
trong thiết kế từ góc độ của người bản địa. Thảo 
nhận ra không chỉ trang phục của người Kinh 
và của khách hàng đô thị cần được thiết kế cẩn 
thận, người dân bản địa cũng có nhu cầu thay 
đổi trang phục truyền thống của họ nhằm đáp 
ứng thay đổi của cuộc sống thời đại. Khi xã hội 
thay đổi, các hoạt động thường ngày đòi hỏi 
chỉnh sửa trong cách họ mặc. Người dân bản 
địa cũng cần thay đổi trang phục và thiết kế 
của họ. ‘Sẽ thật thiển cận nếu chúng ta tự mặc 
định họ [người dân miền núi] và văn hóa của 
họ không thay đổi. Nếu văn hóa không tự cập 
nhật, nó không thể tồn tại được.’, Thảo khẳng 
định sau một nghiên cứu của chị với cộng đồng 
cung cấp chất liệu cho chị về quan điểm và thực 
hành của họ với trang phục truyền thống. Theo 
chị, truyền thống không đứng yên mà luôn vận 
động và thay đổi khi các yếu tố xã hội thay đổi. 
Điều này đặt ra vấn đề về truyền thống và hiện 
đại, địa phương và toàn cầu, và độc đáo và pha 
trộn. Làm sao có thể định nghĩa được đâu là địa 
phương và truyền thống? Tại sao những diễn 
ngôn truyền thống và địa phương lại khơi gợi 
liên hệ về chất lượng cao và tích cực? Di sản có 
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cần đổi mới không? Có thực sự có thứ gì thuần 
tuý và độc nhất không hay tất cả đều là sản 
phẩm của pha trộn khi mà các nền văn hóa đều 
liên quan với nhau? Ai có thể tham gia vào quá 
trình thay đổi văn hóa và ai là người có tiếng nói?

VƯỢT RA KHỎI SÀN DIỄN:
KẾT NỐI NHIỀU THẾ GIỚI

Kilomet109 nhấn mạnh vai trò tạo nên thương 
hiệu thời trang của người Việt cho những sản 
phẩm may mặc hàng ngày thay vì để biểu diễn. 
Hiểu được nguồn lực hạn chế và giá trị của sản 
phẩm mình làm ra, Thảo quyết định tập trung 
vào tính năng và chất lượng.

Chị thấy biểu diễn là lãng phí rồi. Chị 
không có đủ nguồn lực để làm những 
thứ đắt đỏ ấy. Hơn nữa nó [trình diễn 
thời trang] không xứng đáng với loại 
vải chất lượng như thế này, nó chỉ 
là biểu diễn giải trí. Trang phục chất 
lượng đáng được mặc hàng ngày hơn 
là những lúc biểu diễn ngắn ngủi.

Không chỉ đời sống của trang phục mà cuộc 
sống của Thảo cũng vượt ra khỏi giới thời trang. 
Những trang phục bền vững chị sản xuất giúp 
chị kết nối với những cộng đồng ngoài giới thiết 
kế - nhóm vận động sinh thái-xã hội, quyền 
động vật, bảo vệ đa dạng sinh học, nhà nghiên 
cứu, các trường đại học và tổ chức phi chính 

phủ. Ví dụ, Thảo là một trong những nghệ sĩ 
trong mạng lưới VAWAA [20], một nền tảng 
giúp gắn kết những thực tập sinh với những 
nghệ sĩ giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực 
nghệ thuật trên thế giới. Thảo là người điều phối 
và dẫn dắt các bạn trẻ muốn tìm hiểu về nhuộm 
vải tự nhiên đến các cộng đồng dân tộc thiểu 
số chị làm việc cùng, tổ chức các khóa học về 
nhuộm vải và làm chất liệu thiên nhiên. Chị cho 
biết chính những cộng đồng này là nguồn cảm 
hứng bất tận làm giàu có cho cuộc sống của chị. 
Chị biết ơn những cơ hội được kết nối mà công 
việc của chị đem lại. 

Ở khía cạnh này, công việc của một nhà thiết 
kế kết nối chị với những cộng đồng khác ngoài 
giới thiết kế thời trang. Họ giúp chị thấy khiêm 
tốn hơn, muốn học hỏi thêm và có cái nhìn đa 
chiều về công việc của mình. Bên cạnh đó, sự 
hiện diện và tương tác của chị với những nhóm 
xã hội khác nhau thách thức những cái nhìn đơn 
chiều trong nghề thiết kế thời trang. Thay vào 
đó, chị cảm thấy khó định nghĩa được công việc 
của mình bởi khuôn khổ của nó vượt ra khỏi một 
lĩnh vực nhất định.

Tuy vậy, Thảo khẳng định làm thiết kế thời trang 
có ý nghĩa nhiều hơn chỉ phác thảo thiết kế, xuất 
hiện trên sân khấu và bìa tạp chí thời trang. Nhà 
thiết kế cần tham gia vào những mảng xã hội 
và chính trị. Thiết kế thời trang còn có nghĩa là 
phụng sự thiên nhiên, tôn trọng và bảo tồn văn 
hóa, tích cực làm công tác xã hội và vận động 

chính sách qua những tác phẩm của mình. Vai 
trò kết nối nhiều cộng đồng xã hội và đời sống 
khác nhau để tạo ra những bộ trang phục chất 
lượng mang lại tinh thần cộng đồng của một 
quốc gia thời đại toàn cầu hóa.

CĂN TÍNH DÂN TỘC TRONG
THẾ GIỚI TOÀN CẦU HÓA

Thảo kể về ý định ban đầu khi chị lập nên 
Kilomet109 nhằm bảo vệ nghề thủ công truyền 
thống và tạo dựng một thương hiệu thời trang 
người Việt. Doanh nghiệp của chị cho đến 
giờ đã nhận được những phản hồi tích cực từ 
cộng đồng trong nước và quốc tế với tư cách là 
thương hiệu thời trang của Việt Nam có thiết kế 
độc đáo, sản xuất có ý thức tới môi sinh và nỗ 
lực bảo tồn văn hóa. Trang phục của Kilomet109 
xây dựng được một chỗ đứng trên thị trường 
quốc tế với tiềm lực và khả năng cạnh tranh với 
các thương hiệu thời trang cao cấp, thân thiện 
với môi trường trên thế giới.

Không nhiều nhà thiết kế có thể làm được 
điều này. Họ có thể kiểm soát được sản 
xuất từ khâu thiết kế, nhưng nguồn gốc 
nguyên liệu từ đâu họ không biết. Chị tự 
hào chị hiểu sản phẩm của mình, nhờ vào 
quy trình sản xuất chậm và khép kín.

Quả thực vậy, thông tin về quy trình sản xuất 
vải và màu nhuộm được chia sẻ trên trang web 

và mạng xã hội của Kilomet109. Tìm hiểu về kỹ 
thuật làm vải và màu tự nhiên của đồng bào 
dân tộc thiểu số, tôi bị cuốn hút vào những vid-
eo trên trang Facebook của Kilomet109. Những 
thước phim ngắn chưa đầy một phút ghi lại 
nhiều công đoạn làm nguyên liệu và những 
nghệ nhân địa phương, đa phần là các chị em 
nhóm dân tộc thiểu số. Mặc dù gương mặt của 
họ không trực tiếp xuất hiện trong các video, 
tôi kinh ngạc trước sự điêu luyện của họ, những 
chuyển động của đôi tay nhanh và chắc biến 
những sợi vải thô dần thành tấm vải. Chính sự 
‘biến hóa’ đó thể hiện kỹ thuật lành nghề được 
tôi luyện hàng thế kỷ và truyền từ đời này sang 
đời kia, tạo nên sự đa dạng của chất liệu truyền 
thống từ các dân tộc khác nhau ở Việt Nam.

Theo Thảo, việc đăng tải những video và bài viết 
trên trang web và trang xã hội không chỉ đảm 
bảo tính minh bạch sản xuất mà còn đem sự kỳ 
diệu của truyền thống chất liệu đến gần hơn tới 
công chúng, nhấn mạnh vẻ đẹp đa dạng, nhiều 
màu sắc của Việt Nam từ lăng kính văn hóa và 
thủ công. Những bộ trang phục bền vững, mang 
trong mình chất liệu tự nhiên, thủ công truyền 
thống, gắn kết cộng đồng và thiết kế đương đại, 
đem đến những hình ảnh khác của Việt Nam tới 
khách hàng quốc thế thay vì chỉ là bức tranh Việt 
Nam sau chiến tranh đầy u ám trên các phương 
tiện truyền thông phương Tây. Sản phẩm của 
Kilomet109 thể hiện một Việt Nam đa dạng văn 
hóa, sáng tạo, có năng lực tự chủ và tiềm năng 
đổi mới. Chúng thách thức lại những định kiến 
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Việt Nam chỉ là xưởng gia công của các hãng 
thời trang thế giới, gắn với mác ‘Sản xuất tại 
Việt Nam’ (‘Made in Vietnam’). Thay vào đó, 
tôi hiểu rằng chúng là những trang phục được 
‘sáng tạo thủ công tại Việt Nam’ (‘creatively 
crafted in Vietnam’) tại những xưởng sáng tạo 
khắp mọi miền đất nước, nơi những làng nghề 
vẫn được tiếp lửa bởi tinh thần gìn giữ văn hóa 
của những con người vùng đất đó.

Bảo tồn làng nghề là một trong những động lực 
thúc đẩy Thảo bắt đầu doanh nghiệp của chị. 
Tài nguyên quốc gia này, theo chị, có nguy cơ 
bị mất đi khi đất nước mở cửa thị trường tự do 
sau Đổi Mới những năm 1990. Trăn trở này bắt 
nguồn từ quan sát cá nhân của chị khi Việt Nam 
hòa nhập vào những dòng chảy toàn cầu về tri 
thức, hàng hóa và con người. Sự trỗi dậy của 
doanh nghiệp và chủ nghĩa tiêu dùng đe dọa 
sự tồn tại của các làng nghề thủ công truyền 
thống thông qua sản xuất hàng loạt và thị hiếu 
tiêu dùng mới. Theo Thảo, Việt Nam còn may 
mắn giữ lại được số ít những làng nghề, nhờ đó 
mà căn tính dân tộc còn được giữ gìn. Trước sự 
mong manh của nghề truyền thống giữa dòng 
chảy toàn cầu hậu Đổi Mới, Thảo cảm thấy 
mình cần huy động nguồn lực cộng đồng và kết 
nối với những cộng đồng nghệ nhân thiểu số để 
chung sức bảo tồn văn hóa chất liệu đang trên 
bờ vực bị mai một. Thảo khẳng định công việc 
kết nối này cũng là một phần vai trò của nhà 
thiết kế thời trang, gắn kết những cộng đồng 
dân tộc thiểu số trên cả nước lại với nhau.

LỜI KẾT: SỨC MẠNH CỦA
THỜI TRANG BỀN VỮNG

Có thể thấy những trang phục của Kilomet109 
chứa trong chúng những giá trị văn hóa, xã hội 
và chính trị bên cạnh giá trị thẩm mỹ và thiết 
kế. Chúng giúp thách thức lại những phân bậc 
bá quyền giữa nhóm lao động chân tay và lao 
động tri thức. Từ góc nhìn của Thảo, sản phẩm 
thủ công của những nghệ nhân dân tộc thiểu 
số xứng đáng được trân trọng ngang hàng 
thành quả của những nhà thiết kế. Thời trang 
bền vững làm mờ ranh giới giữa những người 
trồng nguyên liệu, làm vải, thiết kế, hoàn thiện 
sản phẩm. Rào cản xã hội này biến mất là nhờ 
sự hợp tác khăng khít giữa nghệ nhân, nhà thiết 
kế và khách hàng. Ngoài ra, thời trang của Kilo-
met109 cũng đi ngược lại tư tưởng của các đế 
chế thương hiệu toàn cầu, nâng cao giá trị và 
minh bạch sản xuất của chất liệu truyền thống 
và thiết kế thời trang bền vững. Điều khiến thời 
trang bền vững hơn thời trang sản xuất hàng 
loạt là triết lý phụng dưỡng thiên nhiên, chú ý 
tới yếu tố văn hóa và quan hệ quyền lực. Những 
hoạt tiết truyền thống văn hóa cũng thách thức 
lại cái nhìn vị chủng (ethnocentric presenta-
tions) về Việt Nam trong sản xuất thời trang và 
chất liệu. Chúng cho phép định dạng văn hóa 
Việt Nam và hình thành những tưởng tượng 
của thế giới về Việt Nam khỏi những hình ảnh 
chiến tranh ảm đạm dựng nên bởi truyền thông 
phương Tây về Việt Nam thời hậu chiến. Nhuộm vải trong chương trình của VAWAA được dẫn dắt bởi Thảo tháng 10 năm 2018.

(Ảnh do Kilomet109 cung cấp)

Thời trang của Kilomet109 là điểm giao giữa 
những yếu tố địa phương và toàn cầu, giữa 
truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và đổi 
mới. Những nhân tố đối nghịch này gặp nhau 
ở những bộ trang phục sinh thái, ở quá trình 
sản xuất có đạo đức, thiết kế sáng tạo và tiêu 
dùng có trách nhiệm với môi trường. Vòng đời 

của chúng thể hiện được một phần của sự đối 
nghịch thú vị và quan hệ giữa nhiều tầng lớp 
ý nghĩa nó biểu hiện. Thời trang sinh thái được 
dệt nên từ nhiều thế giới khác nhau, là sự hội 
tụ của con người, thiên nhiên và đồ vật, chứng 
tỏ sự hợp tác giữa các chủ thể đóng vai trò vô 
cùng quan trọng. 
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Anh Võ Tấn Tân 
cùng các sản phẩm 
của Taboo.
(Ảnh do Taboo 
cung cấp)

TIẾP BIẾN NGHỀ TRE TRUYỀN THỐNG: CHUYỆN 
NGHỀ, CHUYỆN CỦA VÙNG ĐẤT 

Mỗi khi nghĩ về xã Cẩm Thanh thuộc địa phận 
Hội An, hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi là 
những ngôi làng nhỏ nhắn, thu mình giữa tán 
dừa nước trong những doi đất hình thành bởi 
cát biển Cửa Đại và phù sa hợp thủy của 3 con 
sông: Thu Bồn, Trường Giang, Đế Võng. Khoảng 
không gian ken giữa những ngôi làng là dải 
màu xanh sẫm của rừng ngập mặn, tương phản 
với mảng sáng mênh mông của cánh đồng trải 
rộng. Nối từ làng này sang làng khác là con 
đường nhỏ thơm mùi lúa, mảnh mai như một 
nét vẽ nhẹ nhàng men theo ranh giới những 
mảng màu sáng tối của vùng làng quê sông 
nước trù phú này. 

Thăm lại xưởng tre Taboo tại thôn Thanh Tam 
Đông, Cẩm Thanh một ngày hè năm 2020, tôi 
không tìm thấy con đường nhỏ thơ mộng đó 
nữa. Thay vào đó là tuyến đường nhựa mới 
dẫn lên cầu Cửa Đại - cây cầu rút ngắn khoảng 
cách giữa Hội An và Duy Nghĩa, mở ra cơ hội 
phát triển chưa từng có cho khu vực phía nam 
Hội An. Mất một hồi lâu, tôi vẫn không tìm thấy 
xưởng tre Taboo, vốn nằm ngay đầu làng nếu 
đi theo cung đường nhỏ ngày xưa. Hỏi thăm 
người dân, tôi mới biết con đường trong kí ức 
của mình đã bị cắt ngang bởi lối lên cầu Cửa Đại 
và xưởng Taboo giờ nằm gần như lọt thỏm ở sát 
đoạn chân cầu.

Trái ngược với hình ảnh có phần thô ráp của 
con đường lớn bên ngoài, tôi tìm lại được nét 
thanh bình xưa cũ phía sau cánh cổng tre khiêm 
tốn của xưởng Taboo, nơi những nếp nhà mái 
dừa vẫn nép mình dưới bóng mát của những 
bụi tre và vườn cây. Theo âm thanh rộn ràng 
của tiếng máy cưa, đục, tôi thong thả lần theo 
lối đi nhỏ dẫn về phía cuối vườn. Suốt chiều dài 
lối đi, ở đâu tôi cũng bắt gặp những tác phẩm 
ấn tượng từ tre: những chiếc xích đu, ghế nghỉ 
với hình thù lạ lẫm, những khung xe đạp xếp 
thành dãy, những chiếc đèn cá có kích thước 
chiếm gần trọn một khoảng hiên… Tựa như cả 
khu vườn là một không gian triển lãm về tre vậy. 
Mải lang thang nhìn ngắm đến khi chợt nhận 
thấy tầm mắt bị giới hạn bởi những tán lá rừng 
dừa, tôi đã ở trong không gian xưởng Taboo lúc 
nào mà không hay, bởi xưởng làm việc ở đây 
không chỉ giới hạn dưới mái nhà mà tràn ra cả 
sân vườn. Đây cũng là nơi tôi bắt gặp anh Võ 
Tấn Tân - chủ xưởng tre Taboo say mê làm việc. 
Cây bút chì giắt trên tai, anh đang chăm chú 
khoan những điểm vừa đánh dấu trên một khúc 
tre nhỏ, thứ sau này sẽ trở thành một chiếc đèn 
ngủ xinh xắn.

‘Cầu Cửa Đại và đường dẫn của nó như một 
đường rạch trên da thịt, một vết thương hở của 
vùng sinh thái Cẩm Thanh’. Vừa ngồi xuống bàn 
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Bản đồ Cẩm Thanh năm 2012 (trên) và 2021 (dưới).
(Ảnh: Google Earth)

nước sau khi tạm dừng công việc, Tân khẳng 
khái thốt lên khi nghe tôi than phiền về chuyện 
gặp khó lúc tìm đường. Anh vẫn vậy, hay bức 
xúc và lên tiếng trước những vấn đề thời cuộc, 
bất luận tiếng nói của mình có nhỏ bé đến đâu. 
Tôi không khỏi mỉm cười khi câu thành ngữ 
‘Quảng Nam hay cãi…’ thoáng lướt qua tâm trí, 
có lẽ nét tính cách này của người dân xứ Quảng 
cũng góp một phần đáng kể nơi hành trình 
gây dựng bản sắc riêng cho xưởng Taboo của 
Tân, giữa bao dòng lũ thay đổi từ thế giới xung 
quanh. 

GIỮA DÒNG LŨ THAY ĐỔI 

Đô thị hóa đang khiến nhiều làng quê Việt Nam 
dần mất đi bản sắc. Không chỉ cảnh quan nông 
thôn biến đổi, những làng nghề truyền thống 
cũng dần mai một. Cẩm Thanh không nằm 
ngoài dòng chảy đó. Bên cạnh đô thị hóa, sự 
phát triển ồ ạt của du lịch còn đặt thêm những 
gánh nặng và thách thức cho việc gìn giữ bản 
sắc của Cẩm Thanh. 

Theo thống kê, tổng lượt khách lưu trú ở Cẩm 
Thanh năm 2019 đạt khoảng 133.000 lượt. 
Tổng doanh thu từ cho thuê phòng lưu trú đạt 
khoảng 220 tỷ đồng, riêng doanh thu từ bán vé 
tham quan đạt 24 tỷ đồng [21]. Đây là những 
con số đáng kể đối với vùng nông thôn có diện 
tích chỉ 9,46 km2 và dân số vỏn vẹn 9.452 người 
này [22]. Đứng trước những cơ hội mới về thu 

nhập từ dịch vụ và du lịch, nhiều người dân, đặc 
biệt là lớp trẻ lựa chọn con đường thoát ly khỏi 
nghề truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ 
trong gia đình, bởi nghề truyền thống thường 
gắn liền với lao động thủ công vất vả, trong khi 
thu nhập lại không cao.

Nghề tre dừa - nghề truyền thống nổi tiếng nhất 
ở Cẩm Thanh cũng chịu ảnh hưởng từ làn sóng 
thoát ly đó. Dù chính quyền địa phương đã tích 
cực đưa ra những chính sách hỗ trợ gìn giữ nghề, 
nhưng kết quả đạt được còn nhiều hạn chế. 
Năm 2013, Cẩm Thanh ra mắt ‘Khu trung tâm 
làng nghề tre dừa xã Cẩm Thanh’ có diện tích 
1,5ha, nguồn vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng với 
nhiều hạng mục cơ sở vật chất: nhà điều hành, 
nhà đón tiếp, các công trình phụ cùng 12 lô đất 
rộng 400m2 để người dân đăng ký đưa vật liệu 
tre, dừa đến sản xuất và trình diễn cho du khách 
[23]. Tuy nhiên theo Tân, vị trí của Khu trung 
tâm làng nghề này không thuận tiện cho việc 
vận chuyển vật liệu, quy hoạch lại thiếu những 
khoảng không gian phơi phóng, người làm tre 
thì không thích bị gò bó trong những lô đất chật 
chội. Sau một thời gian hoạt động không hiệu 
quả do thiếu sự hưởng ứng của người dân, dự 
án này đã được chuyển giao cho một đơn vị 
tư nhân để làm resort. ‘Dự án thất bại vì chính 
quyền chỉ ngồi bàn giấy, họ không hiểu thực tế 
nghề tre cần những gì’ - Tân kết luận. Một ví dụ 
thất bại khác của chính sách ‘ngồi bàn giấy’ là 
chương trình vận động thanh niên đi học nghề 
tre. Trên thực tế, thanh niên trong làng theo 
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phong trào đăng ký đi học, khi nhận tiền hỗ trợ 
xong thì họ bỏ đi làm việc khác, không ai gắn bó 
với nghề tre sau đó.

Trong khi những chính sách hỗ trợ làng nghề 
chưa đem lại hiệu quả, những quyết định ở tầm 
quy hoạch của thành phố còn góp phần kh-
iến làn sóng thoát ly nghề truyền thống ở Cẩm 
Thanh trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Những năm 
gần đây, nhiều tuyến đường mới đã được xây 
dựng để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, 
trong đó phải kể đến dự án cầu Cửa Đại - dự 
án gây nhiều tranh cãi khi đường dẫn lên cầu 
cắt ngang, chia hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm 
Thanh ra làm 2 phần rời rạc. Theo tuyến đường 
mới, những dòng xe chở khách đoàn lũ lượt đổ 
về vùng nông thôn nhỏ bé, Tân than thở:

Làng bị quá tải, dân làng bỏ nghề cũ 
chuyển sang chèo thuyền thúng phục vụ 
khách du lịch, dẫn tới hiện tượng cạnh 
tranh không lành mạnh, giá thành dịch vụ 
giảm, khiến người chèo thuyền thúng như 
trở thành nô lệ cho doanh nghiệp vậy*

Dù thu nhập chung trong làng có tăng, nhưng 
sự cạnh tranh khách du lịch khiến mối quan hệ 
hàng xóm láng giềng rạn nứt. Không khó để tôi 
nhận ra sự chua xót và bức xúc trong nét mặt 

của Tân khi anh chia sẻ về thực trạng người dân 
đổ xô đi làm du lịch tại làng mình. 

Cẩm Thanh đang chuyển mình trước những cơ 
hội mới về kinh tế, nhưng cảnh quan sinh thái, 
đời sống làng nghề, mối quan hệ xóm giềng lại 
có chiều hướng suy giảm. Trong bức tranh có 
phần u ám và hỗn độn đó, vẫn còn những điểm 
sáng như xưởng tre Taboo. Tôi vẫn hay hình 
dung về xưởng của Tân như một ốc đảo bình 
yên của nghề truyền thống tại Cẩm Thanh, nơi 
anh và các cộng sự hàng ngày vẫn miệt mài 
sáng tạo trên chất liệu tre quen thuộc. Xung 
quanh, dòng lũ thay đổi không ngừng chảy.

NGHỀ SINH RA BỞI VÙNG ĐẤT

Trong phỏng vấn, nhiều đoạn tôi xúc động khi 
nghe Tân ‘rưng rưng’** chia sẻ về nghề tre ở 
Cẩm Thanh. Càng lắng nghe, tôi càng cảm thấy 
sự gắn bó mật thiết giữa điều kiện tự nhiên nơi 
đây với sự hình thành và phát triển của nghề tre 
truyền thống, tựa như không còn nơi nào khác 
ở Hội An, hay rộng hơn là cả tỉnh Quảng Nam 
thích hợp cho nghề tre hơn Cẩm Thanh.  

* Những đoạn trích, từ khóa trong dấu ngoặc từ khoá trong dấu ngoặc kép ở chương này, nếu không chú thích 
gì thêm, được lấy từ phỏng vấn tháng 07/2020 hoặc phỏng vấn tháng 9/2021      
** Cảm xúc anh Tân tự nhận thấy trong mình khi được chia sẻ sâu về câu chuyện nghề tre

* Khoảng 200 năm trước, cây dừa nước theo chân những người di cư từ Tây Nam Bộ đến Cẩm Thanh. Nhờ 
hợp thổ nhưỡng, khí hậu mà tự sinh sôi thành rừng ngập mặn.

Thổ nhưỡng và điều kiện thực vật của Cẩm 
Thanh là yếu tố đầu tiên tác động đến sự hình 
thành của nghề tre. Cẩm Thanh có rừng dừa 
nước đặc hữu rộng đến hơn 84ha [24]. Sẵn món 
quà được thiên nhiên trao tặng*, những nếp nhà 
truyền thống của người dân Cẩm Thanh bao 
đời nay đều lấy lá dừa làm nguyên liệu chính. 
Dù làm vách hay mái, loại vật liệu địa phương 
này đều chứng tỏ được độ bền đáng tin cậy. 
Trên thực tế, không khó để tìm thấy những nếp 
nhà mái dừa đã tồn tại hàng chục năm ở Cẩm 
Thanh. Mặt khác, những tấm lá dừa lâu bền 
luôn cần đi cùng hệ khung chắc chắn. Ở vùng 
ven biển có chất đất pha cát như Cẩm Thanh, 
cây thân gỗ thường phát triển chậm, chỉ có tre 
với sức sống mạnh mẽ và khả năng thích nghi 
cao của mình là phù hợp để làm vật liệu cho hệ 
khung của những tấm lá dừa. 

Yếu tố tự nhiên đặc thù khác thúc đẩy nghề tre 
ở Cẩm Thanh là những cơn bão thường trực của 
miền Trung. Ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ - quê 
hương của cây dừa nước, người dân cũng lựa 
chọn tre làm vật liệu cho hệ khung đỡ nhà. Tuy 
nhiên, do khí hậu ôn hòa nên nhà tre ở miền Tây 
Nam Bộ trở nên mỏng manh khi so sánh với hệ 
khung chắc chắn của nhà tre tại Cẩm Thanh. 
Tân tự tin những nếp nhà nhà tre dừa ở làng 
mình có thể chống chịu những cơn bão mạnh 

đến cấp 11 - 12. Thích ứng với tự nhiên khắc 
nghiệt, những người thợ tre tại Cẩm Thanh đã 
nghĩ ra cách xử lý kết cấu, sáng tạo nên những 
nút buộc chắc chắn để bảo vệ ngôi nhà trước 
nhiều điều kiện thời tiết cực đoan. 

Bên cạnh những yếu tố trên, việc xem xét quá 
trình khai thác và xử lý vật liệu tre cũng giúp ta 
nhìn thấy rõ ràng hơn mối quan hệ khăng khít 
giữa vùng đất và nghề truyền thống. Nghề tre 
tại Cẩm Thanh có lẽ đã không phát triển đến 
vậy nếu chỉ dựa vào nguồn vật liệu trong phạm 
vi địa phương. Nhìn rộng hơn, ta cần kể đến vai 
trò của đường thủy - từ xưa đã là huyết mạch 
giao thông, thương mại Hội An. Trọng tâm 
của huyết mạch này nằm ở con sông Thu Bồn 
- dòng chảy nối liền khoảng cách hơn 50km 
từ Cẩm Thanh tới vùng núi Nông Sơn, nơi hai 
bờ sông dồi dào những rừng tre gai bền chắc. 
Những cây tre sau khi khai thác được kết lại 
thành bè, thả trôi trên theo sự lai dắt của những 
con tàu nhỏ xuôi dòng về cửa biển, nơi địa thế 
ngập mặn của Cẩm Thanh là điều kiện lý tưởng 
cho công tác ngâm tre - giai đoạn quan trọng 
giúp gia tăng độ cứng và bảo vệ vật liệu này 
khỏi mối, mọt. 

Tân chia sẻ sâu hơn về công đoạn ngâm tre 
cùng những thuận lợi về địa thế tự nhiên của 
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Cẩm Thanh với niềm hân hoan và tự hào khó tả. 
Trong khi hầu hết mọi nơi khác, người dân ngâm 
tre tại ao, vũng tù túng thì Cẩm Thanh có cả 
một vùng ngập mặn với dòng nước liên tục luân 
chuyển. Thủy triều lên, người dân nhẹ nhàng 
đẩy những bè tre từ sông tới gần vị trí những hố 
ngâm trong rừng dừa. Gia đình nào ở đây cũng 
có một hố ngâm tre. Đây là dạng sở hữu mang 
tính hương ước trong làng, được truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Tân cũng được ‘thừa 
kế’ một hố như vậy. Thủy triều rút là thời điểm 
thuận lợi để hạ những thân tre xuống hố để lấp 
bùn. Tre tươi được giữ trạng thái ngập hoàn 
toàn dưới bùn khoảng chừng một năm trước khi 
mang đi sử dụng. Việc dỡ và vận chuyển tre từ 
hố ngâm đến khu vực sản xuất cũng phải nhờ 
con nước thủy triều trợ giúp. Nhờ chút mặn của 
biển, nhờ dòng nước luân chuyển thông thoáng, 
nhờ lớp bùn dày giúp ngăn cách ánh nắng mặt 
trời mà tre được xử lý tại Cẩm Thanh có nước vỏ 
bóng đẹp, cứng chắc vượt trội.

Có thể thấy, không phải điều kiện tự nhiên nào 
ở Cẩm Thanh cũng dễ dàng với con người. Thổ 
nhưỡng nơi đây thuận lợi cho cây dừa nước, 
nhưng lại là yếu tố khó khăn cho sự phát triển 
của nhiều cây trồng khác. Con nước lên xuống 
theo thủy triều có thể thuận tiện cho lưu thông 
hàng hóa, nhưng lại trở thành yếu tố nguy hiểm 
mỗi khi lũ đến, bão về. Để tồn tại, sinh trưởng ở 
vùng đất này, hàng trăm năm qua, con người đã 
phải thích ứng và nương vào tự nhiên mà sống. 
Nghề tre độc đáo ở Cẩm Thanh là một biểu hiện 

của lịch sử thích ứng lâu dài đó, khi những thuận 
lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đều tham 
gia vào quá trình thúc đẩy nghề tre phát triển. 
Bởi vậy, tôi tin mình không cường điệu khi cho 
rằng vùng đất này đã sinh ra nghề tre, cùng 
những người thợ lành nghề như bác Mười, người 
được mệnh danh là ‘vua tre đất Quảng’, cũng 
là ba và người truyền nghề, truyền lửa cho anh 
Tân và xưởng Taboo. 

CÓ ĐI MỚI BIẾT ĐƯỜNG VỀ

Theo cách tự nhiên, tre đã trở thành một phần 
không thể thiếu trong cuộc sống của Tân từ khi 
còn nhỏ tới lúc trưởng thành. Khi còn là một cậu 
nhóc 10 tuổi, anh đã theo phụ ba đi dựng nhà 
tre, mái dừa. Ban đầu, anh chỉ làm những việc 
đơn giản như vót và chuẩn bị tre, nhưng với 
khả năng quan sát và sự chăm chỉ thực hành, 
anh dần nắm được những kỹ thuật khó hơn như 
khoan, cắt tre theo hình dạng mong muốn. Đến 
năm 14 tuổi, Tân đã có thể tự dựng nhà như một 
người thợ lành nghề. Sau này đi học ngành điện 
tử và làm việc tại Đà Nẵng, Tân vẫn giữ thói 
quen mày mò, sáng tạo trên chất liệu tre mỗi khi 
rảnh rỗi. Một số sản phẩm anh làm trong quãng 
thời gian này còn được khách hỏi mua, vì thấy 
đẹp và thú vị [25]. 

Tốt nghiệp đại học, Tân có 3 năm làm việc trong 
một dây chuyền sản xuất tại một nhà máy lắp 
ráp tại Đà Nẵng. Dù thăng tiến trong công việc, 

Xe đạp đôi khung bằng tre của Taboo.
(Ảnh do Taboo cung cấp)

Tân dần cảm thấy mình không thực sự thoải 
mái trong môi trường này. Tân bỏ việc, trở lại 
Hội An sau đó. Trong hồi tưởng của Tân, cảm 
giác không thoải mái với nhà máy khi đó mới 
chỉ hiện ra mơ hồ, chưa lý giải được. Điều đóng 
vai trò quyết định hơn trong lựa chọn quay trở 
về của anh là lối sống. Tân không quen lối sống 
nơi thành thị, anh nhớ vùng nông thôn nơi mình 
lớn lên. Rời Đà Nẵng, Tân khi đó không biết rằng 
những trải nghiệm tại nhà máy trong giai đoạn 
này sẽ ảnh hưởng nhiều đến những quyết định 
quan trọng của anh với xưởng Taboo.

Về lại Hội An, Tân làm quản lý kỹ thuật cho một 
resort, nhờ đó anh bắt đầu quan tâm đến du 
lịch - lĩnh vực đang dần trở nên nóng trong bài 
toán phát triển của Hội An. Khoảng thời gian 
này, Tân làm việc nhiều với người nước ngoài, 
tiếp xúc nhiều trí thức tâm huyết với Hội An. Vốn 
tri thức, văn hóa của Tân dần được mở mang. 
Anh nhận thức sâu sắc hơn giá trị của truyền 
thống, giá trị của nghề thủ công và bản sắc địa 
phương. Việc làm du lịch cũng giúp anh sớm 
nhận thấy những chuyển biến theo chiều hướng 
bất ổn của làng quê nơi anh lớn lên: 
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‘Từ khi có du lịch, cơ cấu ngành nghề 
trong làng bắt đầu dịch chuyển với những 
nghề mới xuất hiện. Nghề truyền thống 
thì rất vất vả, trong khi chỉ cho thu nhập 
tương đối thôi, khiến nhiều người muốn 
bỏ nghề…  thực sự mà nói, đây là lúc mình 
nên quay về.’

Muốn giữ nghề cho làng, Tân tìm hiểu nhiều tài 
liệu nghiên cứu về tre. Hầu hết các tài liệu anh 

đọc đều từ các tác giả phương Tây, anh trăn trở 
khi thấy ‘tre là thế mạnh của Việt Nam’ nhưng 
ở trong nước lại rất hiếm những nghiên cứu về 
loài cây này, trong khi ‘nước người ta không có 
tre nhưng họ lại dành rất nhiều thời gian để 
nghiên cứu và có những bài nghiên cứu rất hay’. 
Tân nhận thấy có một khoảng trống trong nhận 
thức về cây tre ở Việt Nam. Bên cạnh đó, việc 
tìm hiểu sâu hơn về tre cũng khiến anh nhận ra 
những tiềm năng to lớn của vật liệu thân thiện 

Phải tự tay cầm dao vót tre
thì mới hiểu đặc tính của tre.
(Ảnh do Taboo cung cấp)

với môi trường này - loại vật liệu thuần tự nhiên 
có thể thay thế cho những sản phẩm công ng-
hiệp có chu trình sản xuất gây nhiều ô nhiễm 
như nhựa, kim loại [26].

Với những nguyên do như vậy, năm 2012 đánh 
dấu sự ra đời của xưởng Taboo với mục tiêu gìn 
giữ nghề tre truyền thống, đồng thời tác động, 
thay đổi nhận thức cộng đồng về tre và môi 
trường qua sản phẩm thủ công. Cũng như bao 
thanh niên khác trong làng, Tân đã rời xa nghề 
tre để tìm kiếm cơ hội tại thành phố. Nhưng 
trong hành trình trưởng thành, càng tích lũy 
thêm vốn sống, vốn tri thức, văn hóa, Tân càng 
tha thiết trở lại với nghề tre của cha ông. Nhờ đi 
ra ngoài mở mang, Tân mới thấy rõ đường về, 
mới hiểu rằng phải tiếp biến, phải thích ứng thì 
nghề tre truyền thống mới tồn tại và phát triển 
được giữa dòng lũ thay đổi.

TIẾP BIẾN NGHỀ TRE
TRUYỀN THỐNG

Khác với định hướng sẵn có của nghề tre truyền 
thống ở Cẩm Thanh, vốn tập trung chủ yếu vào 
dựng nhà, đóng một vài sản phẩm nội thất, hay 
làm theo đơn đặt hàng một số sản phẩm thủ 
công phổ biến như rổ, rá, khung đèn lồng, ngay 
từ những ngày đầu, Tân đã hướng đến sự khác 
biệt, sáng tạo với sản phẩm xe đạp bằng tre - 
sản phẩm sớm đem lại sự nổi tiếng cho xưởng 
Taboo. Sau giai đoạn đầu gặp khó với hệ kết 

cấu khung xe, Tân cùng bác Mười đã tự nghiên 
cứu và chế tạo thành công loại keo tổng hợp có 
nguồn gốc tự nhiên, kết hợp cùng sợi cây gai gia 
cố những mối nối chịu lực quan trọng. Nhờ vậy, 
sản phẩm xe đạp của xưởng Taboo có độ bền 
ước tính lên tới 20 năm, với thời gian bảo hành 
lên tới 10 năm [27], gây được sự chú ý vượt khỏi 
lãnh thổ Việt Nam, tiếp cận thị trường quốc tế. 

Sau 3 năm đầu tập trung chế tạo xe đạp tre 
và thu được những thành công đáng kể, nhiều 
doanh nghiệp đến tiếp cận Tân để đặt vấn đề 
nhân rộng mô hình, mời Tân quản lý chuỗi sản 
xuất xe đạp tre số lượng lớn. Hiểu rõ vật liệu tre, 
đồng thời cũng hiểu rõ cách vận hành kiểu công 
nghiệp qua những năm tháng làm việc tại Đà 
Nẵng, Tân từ chối tất cả những cơ hội có thể làm 
anh ‘đổi đời’ này. ‘Tre mà làm công nghiệp thì 
mất chất’- Tân giải thích, một lần nữa tôi được 
thấy mắt anh sáng lên khi mô tả về đặc tính 
mềm dẻo tự nhiên của tre: 

Em phải tự tay cầm con dao vót tre, phải 
lần theo từng thớ dọc của sợi, phải cân 
nhắc sự khác nhau của mũi dao mỗi khi 
chạm tới lớp vỏ, hay lớp thân trong thì em 
mới cảm nhận được sự linh hoạt kì diệu 
của loại vật liệu này… làm công nghiệp thì 
tre sẽ mất đi đặc tính, trở nên cứng nhắc, 
thế thì có khác gì gỗ, còn đâu là tre nữa, 
tre sinh ra là để làm bằng tay…



94 95

Thay vì mở rộng mô hình theo quy mô công ng-
hiệp, Tân chọn hướng đa dạng hóa những sản 
phẩm thủ công từ tre. Hướng đến giá trị môi 
trường, Tân muốn ‘làm tất cả những vật dụng 
trong cuộc sống bằng tre’, trước hết là cho chính 
bản thân, sau đó là cung cấp sản phẩm thay 
thế ra thị trường. Thực vậy, phải thử liệt kê sơ 
qua những sản phẩm của xưởng Taboo, ta mới 
hình dung được sự nghiêm túc và nỗ lực của Tân 
trong việc hiện thực hóa ý định này. Chỉ trên 
chiếc bàn nhỏ tại nhà trưng bày, ta có thể tìm 
được thế giới của đủ loại đồ gia dụng từ tre: thìa, 
muỗng, ống hút, ly uống nước, tẩu thuốc, bút, 
đèn trang trí… cho đến những mặt hàng tưởng 
như chỉ thuộc về thế giới công nghệ hiện đại như 
ốp lưng, giá để điện thoại, đó là chưa kể đến 
những món đồ chơi ngộ nghĩnh, dễ thương cho 
trẻ con như con giống, tàu hỏa, xe ủi, trực thăng 
tre… Tất cả đều là những sản phẩm không đụng 
hàng, đòi hỏi nhiều sáng tạo và thời gian chế 
tác.

Bên cạnh việc bán sản phẩm, xưởng Taboo còn 
nổi tiếng với một hoạt động không đụng hàng 
khác - workshop hướng dẫn khách du lịch về 
nghề tre thủ công. Khách đến có thể mang theo 
bất kỳ ý tưởng nào về một món đồ lưu niệm, Tân 
và những cộng sự của mình tại xưởng sẽ hướng 
dẫn từng bước để khách có thể tự tay làm ra 
món đồ đó. Khách của Taboo Workshop vừa 
được nghe chia sẻ về nghề tre tại Cẩm Thanh, 
vừa được tự mình trải nghiệm tiến trình sản xuất, 
để rồi mang về nhà ‘đứa con tinh thần’ của mình 

chỉ sau 2 - 3 giờ làm việc dưới sự hướng dẫn của 
Tân và những người thợ tại xưởng Taboo. Nhờ 
vậy, đồ lưu niệm không còn là một vật thể xa lạ 
được mua ngẫu hứng trên đường, mà trở nên 
gần gũi, gắn bó với hành trình khám phá, sáng 
tạo của du khách. Sự hài lòng về workshop độc 
đáo này tại xưởng Taboo được thể hiện trong 
những đánh giá 5 sao, những bình luận tích cực 
trên hệ thống Tripadvisor - một thế lực trong 
ngành du lịch hiện đại. 

Trong định hướng của xưởng Taboo, ta thấy 
cách làm thủ công truyền thống được bảo lưu và 
tiếp tục hoàn thiện, trong khi những sản phẩm 
và hoạt động được đổi mới để phù hợp với thời 
cuộc. Nhờ sáng tạo trong thích ứng và tiếp biến 
nghề tre Cẩm Thanh, vai trò của thương hiệu 
Taboo đã không còn giới hạn ở quy mô xưởng 
gia đình, mà trở thành một điểm quan trọng 
trong chuỗi giá trị làm nên thương hiệu của 
thành phố du lịch Hội An.    

MỘT CÂY LÀM CHẲNG LÊN NON?

Tân khẳng định: ‘Thành công nghĩa là được làm 
đúng sở thích, trong khi thu nhập vẫn tốt’. Với 
nhận định này, người sáng lập xưởng Taboo có 
thể hài lòng với những gì mình đã làm được sau 
gần 10 năm hoạt động. Điều làm tôi ngạc nhiên 
là Tân không thấy nhiều khó khăn ở quãng 
đường đã đi, anh giải thích nguyên nhân: ‘do 
xưởng Taboo bắt đầu với vốn tự có là tay nghề 

vững, đầu tư ít, lại đi chậm…’ Dù không được 
Tân nêu ra, nhưng tôi tin vẫn còn một yếu tố 
quan trọng khác không thuộc về lý tính, đó là 
tình yêu với nghề tre nơi anh - yếu tố đã khiến 
việc giải quyết những điểm hóc búa trong quá 
trình tìm tòi, sáng tạo sản phẩm trở thành niềm 
vui, thay vì cảm giác khó khăn.   

Không chỉ thỏa mãn say mê nghề nghiệp của 
Tân, sự thành công của xưởng Taboo đã tạo ra 
những ảnh hưởng tích cực với cộng đồng xung 
quanh, là cảm hứng và động lực cho một số bạn 
trẻ quay trở về lập nghiệp với nghề tre truyền 
thống. Bản thân xưởng Taboo cũng cởi mở 
trong việc thu nhận, đào tạo và ổn định công 
việc cho nhiều bạn trẻ. Nguyên tắc quan trọng 
nhất khi lựa chọn cộng sự vẫn là tình yêu với 
nghề tre, Tân chia sẻ: 

Mình không giàu có gì, nhưng luôn sẵn 
sàng hỗ trợ những bạn tâm huyết với 
nghề tre, còn với những người chỉ coi nghề 
tre là công việc tạm thời thì thôi, không 
nhận, mình mất công đào tạo, xong sau 
này họ làm nghề khác thì uổng… 

2020 là năm khủng hoảng đầu tiên của Hội 
An trước đại dịch Covid-19, không còn khách 
du lịch, nhiều doanh nghiệp địa phương khó 
khăn, nhiều người dân mất việc. Xưởng Taboo 
vẫn đứng vững nhờ những đơn đặt hàng từ các 
tỉnh xa. Sang giữa năm 2021, cả nước giãn cách 
trước làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19, nhiều 

dự án đổ bể, đơn hàng sụt giảm, xưởng Taboo 
vẫn duy trì công việc đều đặn cho những người 
thợ của mình. ‘Bên ngoài không ổn thì mình 
quay vào bên trong’, Tân coi giai đoạn này là cơ 
hội để xưởng tập trung nghiên cứu sâu hơn, tạo 
ra thêm nhiều sản phẩm độc đáo để sẵn sàng 
đưa ra thị trường sau dịch. Nhờ thế mà lướt qua 
Facebook của xưởng Taboo những ngày này, 
tôi không khỏi trầm trồ trước những thử nghiệm 
mới của Tân: những đồ chơi nhỏ có khả năng 
tự thăng bằng đáng ngạc nhiên, chiếc đèn cá 
có quy mô và độ tỉ mỉ vượt xa những sản phẩm 
trước đó, hay thậm chí là cả một căn chòi uống 
trà nhỏ nằm vắt vẻo, đung đưa trên rặng tre.

Gìn giữ nghề truyền thống, chất liệu thân thiện, 
cảm giác thành công của chính người trong 
cuộc, tác động tích cực tới cộng đồng, vững chãi 
trước những biến cố bên ngoài… tất cả đều có 
thể xem là những yếu tố của một mô hình bền 
vững. Tuy nhiên, Tân vẫn cho rằng những ảnh 
hưởng của mình còn quá nhỏ bé, anh ngậm 
ngùi trước những tác động tiêu cực từ đô thị 
hóa, ô nhiễm môi trường do quá tải du lịch và sự 
phát triển bùng nổ của Cẩm Thanh: 

Tình thế đã quá muộn với Hội An rồi, 
làng quê sinh thái đã bị phá mất… xã hội 
phát triển nhanh quá, nhận thức người 
dân không theo kịp, nhận thức của chính 
quyền cũng không theo kịp… người dân 
chưa kịp hưởng lợi từ du lịch được bao 
nhiêu mà hệ sinh thái đã bị tàn phá.
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Dòng chảy chuyên chở vật liệu ngày xưa cũng 
bị gián đoạn: 

Từ khi xây đập thủy điện, dòng sông khô 
cạn hơn trước, giờ người ta cũng ít vận 
chuyển tre về Cẩm Thanh bằng bè rồi, 
kinh nghiệm dân gian về việc quan sát 
nhịp độ của dòng nước cũng không xài 
được nữa…

Những chia sẻ của anh cứ vương vấn trong tôi 
mãi, cùng những khúc mắc không dễ trả lời: Một 
vài xưởng nhỏ nhoi như Taboo liệu có giữ được 
tinh thần của cả một làng nghề truyền thống? 
Nghề sinh ra bởi vùng đất, nhưng nếu vùng sinh 
thái nuôi dưỡng nghề bị mất đi thì làng nghề 
liệu có thực sự tồn tại?

BỀN VỮNG NÀO CHO NGHỀ 
TRUYỀN THỐNG?

Tạm gác những băn khoăn để nhìn lại, có thể 
thấy sự thành công cho tới lúc này của xưởng 
Taboo mang dấu ấn đậm nét của cá nhân Tân. 
Anh sinh ra với lợi thế lớn khi được dìu dắt bởi 
người cha vừa tâm huyết, vừa giỏi nghề tre. Sau 
này đi làm, trải nghiệm đa dạng tại những môi 
trường khác nhau như nhà máy, ngành du lịch, 
cùng khả năng ngoại ngữ đã giúp thế giới quan 
của Tân thêm rộng mở, để anh dần nhận ra ‘làm 
tre cũng là làm văn hóa’. Rõ ràng, xưởng Taboo 
được như ngày nay là kết quả của quá trình tích 

lũy, bồi đắp lâu dài vốn sống, tri thức và kinh 
nghiệm. 

Trong khi chính quyền địa phương vẫn đau đầu 
tìm giải pháp gìn giữ làng nghề truyền thống tại 
Cẩm Thanh với những dự án quy mô, nặng tính 
tập trung và tuyên truyền, Tân đưa ra một cách 
nghĩ khác. Anh cho rằng gìn giữ làng nghề cần 
dựa vào chính những cơ sở đang hoạt động. 
Cách tiếp cận này mang tính phi tập trung, đòi 
hỏi sự tương tác sâu sát giữa chính quyền và 
người dân trước khi đưa ra quyết định chính 
sách. 

Chỉ cần họ hỗ trợ những hộ đang làm tre 
sao thuận lợi hơn thôi, đừng áp đặt họ 
phải làm gì, ví dụ như dòng chảy đang 
bị tắc thì khơi thông giúp người dân để 
dễ vận chuyển vật liệu, người dân không 
giỏi bán hàng thì xây dựng giúp họ những 
kênh phân phối...

Tôi đồng ý và tin ở Tân, bởi sự lan tỏa và gìn giữ 
nghề theo cách tự nhiên và bền vững nhất có 
lẽ nằm tại chính những không gian xưởng - nơi 
nghề thực sự được sống và tiếp nối trong những 
thách thức và cơ hội mới của thời đại. Hi vọng 
gìn giữ làng nghề tre ở Cẩm Thanh giờ đang 
đặt ở những điểm neo như xưởng Taboo, nhưng 
đồng thời cũng đặt ở tầm nhìn và chính sách gìn 
giữ cảnh quan, môi trường và văn hóa của địa 
phương, bởi chuyện nghề và chuyện của vùng 
đất là hai yếu tố không thể tách rời.

Các sản phẩm thể hiện tay nghề cao của xưởng.
(Ảnh do Taboo cung cấp)
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LỜI CẢM ƠN

Năm 2020, chúng tôi lên đường tìm kiếm những ví dụ nhằm phục vụ cho một nghiên cứu về thực 
hành sinh thái-xã hội của thanh niên Việt Nam. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Nhân rộng 
và lồng ghép cách tiếp cận sáng tạo của phong trào sinh thái vào các hoạt động của các trường 
đại học 2018-2020”. Chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn 17 cá nhân đại diện cho nhiều mô hình khác 
nhau, trải dài từ Bắc vào Nam. Nếu như gọi chúng tôi là những ‘người viết truyện’ thì họ là những 
‘người kể chuyện’, những câu chuyện được tạo nên và vẫn đang được viết tiếp bằng tất cả trái tim, 
khối óc và đôi bàn tay của chính họ. Xin được gửi lời cảm ơn đến những ‘người kể chuyện’ vì đã đón 
nhận, dành thời gian chuyện trò và truyền cảm hứng cho chúng tôi. Trong khuôn khổ giới hạn của 
quyển sách, chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn khi lựa chọn 6 mô hình để đi sâu hơn, nhưng 
tiêu đề của quyển sách được đưa ra với mong muốn bao hàm tinh thần của cả 17 câu chuyện. Xin 
được gửi lời tri ân đến anh Tiến, chị Phương, chị Đức, anh Đạt, anh Thọ, anh Ân, chị Thảo, anh Tân 
vì đã đồng hành cùng người viết trong những lần phỏng vấn bổ sung, cũng như đã tỉ mỉ hiệu đính 
những sai sót trong quá trình viết. Xin được gửi lời cảm ơn đến Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông 
Nam Á tại Hà Nội đã tin tưởng và hỗ trợ chúng tôi thực hiện dự án này.

Tài liệu này được hoàn thành trong khuôn khổ dự án 
"Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi Sinh 
thái - Xã hội (SET) trong giáo dục đại học ở Việt 
Nam" do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Môi trường và 
Cộng đồng thực hiện với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật 
bởi Văn phòng đại diện Quỹ Rosa Luxemburg khu vực 
Đông Nam Á tại Hà Nội. Mọi nội dung trong ấn phẩm 
này thể hiện quan điểm và ý kiến của các tác giả và 
không nhất thiết phản ánh quan điểm của Quỹ Rosa 
Luxemburg.

Văn phòng đại diện Quỹ Rosa Luxemburg khu vực 
Đông Nam Á tại Hà Nội

Địa chỉ: Nhà 8C, ngõ 76 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại/Phone: +84-24-37185836
Fax: +84-24-37185834 
Email: hanoi@rosalux.org


