
ĐÔ THỊ IIÓA Ở XẢ NGHĨA ĐÔ,  
HUYỆN BÁO YẾN, TỈNH LÀO CAI

Trương Văn Cường

1. Vị Ir í địa lý và diều kiện (ụ nhiên

Xã Nghĩa Dô năm ờ phía Dỏng Hác huyộn Bảo Yen, cách trung tâm huyện 
Bảo Yên 32km theo trục dường Quốc íộ 279 di Hà Giang. Phía Đông giáp xã Yên 
Thành (huyện Quang Bình, lình l]à Giang), phia la y  giáp xã Bản Cái (huyện Băc 
Hả, tinh Lào Cai), phía Nam giáp xã Vĩnh Yên (huyện Bào Yên), phía Bẩc giáp xã 
Tân Tiến (huyện Rảo Yên).

Bản đồ xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nguồn: Lịch sử nàng hộ xà Nẹhĩa Dô.

* ThS. \ i ệ n  Vàn hóa N ghệ thuật Việt Nam
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VIỆT NAM I1ỌC KỲ YÊU HỘI T H Á O  QUÓC TẾ LẰN THÚ T Ư

Dân số xã Nghĩa Đô năm 2011 là 4950 nhân khẩu với 897 hộ, trong do người 
Tày 4R52 khẩu, chiếm 9R% dân số toàn xã. Còn lại là người Dao 65 khẩu. ngjời 
Kinh 26 khẩu, H'mong 4 khẩu, Nùng 3 khẩu. Như vậy, trong khi được coi là dân 
tộc thiểu số ở Việt Nam, thì ở xã Nghĩa Đô, người Tày lại là dân tộc đa số, là nhím 
cư dân tạo nên những các lioạl động kinh tế và bản sắc văn hóa cùa xã Nghĩa Đô.

2. Xu hướng và chính sách phát triển đô thị

Ở Việt Nam, sự da dạng, khác hiệt giữa các vùng miền dã tạo nên quá trình dò 
thị hóa không dồng nhất. Tuy nhiên hiện nay nếu nhìn tổng thể, quá trình đô thị hóa 
diễn ra theo các hướng sau: thứ nhất, dô thị hỏa theo các tuyến thương mại, dịch vụ, 
tuyến giao thòng đường bộ, đường thủy, dường hàng không; thứ hai, là dô thị hóa 
theo các vòng tròn (hay vành đai) hao quanh các thành phố lớn; thử ba, là khuynh 
hướng đô thị hóa theo hướng hình thành các dô thị nhỏ ở dưới hình thức các th tú 
hay các trung tâm buôn bán, công nghiệp và địch vụ các vùng nông thôn cách xa 
thành phố lớn dưới tác động của các chính sách cùa Nhà nước hay trên cơ sỏ :ác 
nhu cầu nội tại của các cộng đồng dịa phương, thứ tư, là đô thị hóa ngay trong :ác 
thành phố lớn, dân cư tập trung đông nhưng không mở rộng không gian, mà dược 
phát triển lên cao, ]à sự hình thành những tòa nhà cao tầng (khu dô thị, khu chjng 
cư cao tầng...).

- Chính sách phát triển đô thị ở Lào Cai

Trong chiến lục phát triển kinh tể - xã hội của tinh Lào Cai1, chính quyền tính 
rất quan tâm đán việc xây dựng các đô thị loại nhò lại các xã trọng điểm nhăm tiúc 
dẩy phát triển kinh tể vùng. Trong dó có hai địa diem dã được quy hoạch lả th tứ 

Bảo Hà và thị tứ Nghĩa Đô.

Trong tổng số 17 xã và một thị Iran của huyện, từ năm 1998 ủ y  ban Nhân lân 
huyện đã xây đựng một dự án quy hoạch và phát Iriển kinh tể xã cùa ‘cụm baxă' 
Tân Tiến, Nghĩa Đô và VTnh Yên irong giai đoạn 1998-2010. Cụm 3 xã nảy nă,n ở 
phía Bắc huyện, dọc theo luyến đường giao thông 279 qua huyện Bát Xát di Hà 
Giang, cách trung tàm huyện (thị trấn Phố Ràng) 32km. Nhầm thực hiện chù irưmg 
lớn của Đảng và Nhà nước theo chi thị 393CT-rITg ngày 10/06/1996 về quy hOỊch

1. Theo kế hoạch phát triền kinh lế - xã hội, xă "Nghía Dô được chọn !à Irung tâm cùa 'ù n g  
dông Bắc huyện Rào Yên. Chính vi thế Phó Chủ tịch huyện G iàng  Seo v ầ n  đã nói "sẻ xây 
dựng trung tâm Nghĩa Đô thành một trung tâm kinh tế- văn hoá - x3 hội - giáo dục dê hue 
dầy kinh tế vùng phái Iriển. Đồng thời xây dụng Nghĩa Đô Ihành thị lứ- sau lả thị irâi dê 
thúc dầy phát Iricn du lịch cộng dồng tại khu vực này". Trong cuộc trao dổi với TS. 'rân 
Hữu Sơn - Giám đổc Sở Văn hoá tinh [,ào Cai cho biếl phát biểu trong cuộc họp của Ih ủ  
tịch lỉnh Lào Cai "irrnổn xảy dựng Irung lâm xã Nghĩa Đò Ihành thị tran trong những lăm 
lơi. Thang ì 2/201 ỉ
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ĐỒ THI HÒA Ở XÃ NGHĨA ĐỐ. HUYÊN BẢO YÊN

dân cư. tăng cường cơ sở hạ tảng, sáp xép lai sản xuất các vùng dần tộc và miền 
núi, v.v... , và Ircn cơ sờ điổu tra YC linh hình kinh tê xã hội, diều kiện tự nhiên của 
ha xã vả hệ thong giao thông liên lạc với khu vực xung quanh, chính quyền huyện 
va lỉnh chọn Nghĩa Đô de xây clựna thành mội điểm trung tâm phát triển kinh tế, 
văn hóa và xã hội của cụm ha xã nảy.

Vi đây là đầu mối giao thông, thông tin lỉôn lạc, dịch vụ của toàn cụm, nền 
theo quyết định của U B N D  tình Lào Cai ngày 1 8/08/1999. (inh dã dầu tư tồng kinh 
phí 7.606 triệu dồng, Irong đó nguồn vốn xây dưng trung lâm cụm xã là 4.886 triệu 
dỏng, nguõn vôn xây dựng khác là 2.720 triệu dồng được (hực hiện trong nhiều giai 
đoạn khác nhau. Theo thiết ké han dầu, dự án xây đựng khu trung lâm cụm xã 
Nghĩa Đô được tiến hành làm 2 đợt, dợt 1 từ năm 1998 - 2000 vỏi tổng kinh phí là
2 61 1,8 triệu đong. Đợt hai được tiến hành lừ năm 2000 - 2010 với tổng kinh phí 
5.713,5 triệu dnng dể lập quy hoạch vả xây dựng các hạng mục quan trọng2. Nghĩa 
Đ ô ]à m ộ t  t ro n g  49K truriE’ tâ m  c ụ m  x ã  trên cả  n ư ớ c  đ ư ợ c  h ìn h  th ả n h .

Mục tiêu hàng dầu là xây dựng trung lâm cụm xã Nghĩa Dô làm hạt nhân thúc 
dẩy sự phát triển kinh tế xã hội, thúc đấy việc chuyền địch cơ câu kinh tế cùa cụm 3 
xã phía Đông Bấc của huyện Rảo Yên. Sau đỏ ]à tạo dựng Nghĩa Đô trở thành trung 
lâm kinh té vãn hóa dịch vụ của khu vực, là đẩu mối giao lưu, phổ biến, chi dạo các 
mặt về sàn xuất, đời sống xã hội, giao thông, thương mại, trao đổi mua hán sản 
phâm thông tin liên lạc, nâng cao dân trí, xóa dói giảm nghèo, ổn dịnh dời sống cho 
nhân dân

Đồng thời đây sẽ là nơi cung ứng những nhu cẩu dịch vụ y tế, nhả nghi, nhà 
hàng... cho khảch du lịch trong tương lai. Bỡi trong chiến lược phát triển đu lịch của 
tinh Lào Cai và huyện Bảo Yên, khu vực xã Nghĩa Đô có điểm quy hoạch du lịch 
cộng đồng - du lịch làng hàn và du lịch sinh thái.

- Nơi kiểm tiền và tâm Ịỷ thị dân

Khi tiên hành hòi 50 gia đinh dẫ và (lane sinh sống ở khu Irung tâm, có tới 
35/50 người được hỏi cho biết là họ ra đây với mục dỉch Irước tiên là kicm tiền và 
thu nhập của họ lốt hơn nhiều so với trước đây. Điẻn hình là trường hợp các gia 
dinh hà Hoàng Thj Biệt, Hoàng Thị Khách và ông cổ Bình Dượng. Những gia đình 
này đã thay đổi nhiều từ khi chuyển ra đâv kinh doanh, buôn hán

I IJy ban nhân dân huyện lìão Yên. Thuyềi mmh Dự Ún quy hoạch xúy dựng trun tỉ tám cụm 
kinh té - xã hội xâ Nghĩa Đó, huyện Bảo Yên g ia i đoan ỉ  998 - 20ỉ 0 Lào Cai tháng 08/1998

2. Uy han nhân dân tinh Lào Cai Ọuycl định số 1047 cùa Chú tịch ủ y  ban nhân dân tinh Lào 
Cai - Việc phé duyệt dự án quy hoạch Ví) xây dựng trung lám cụm xã, xã Nghĩa Đỏ - Huyện 
Rào Yên - Tinh Lào Cai /  Ngày 1 8/08/! 999, tr 3.
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VIỆT NAM HỌC - KỶ YẺU HỘI THÀO QUỎC TÉ LÀN T H Ứ  TƯ

Ị  Hoàng Thị Biệí ở bàn Thám Luónẹ, ra Nà Đình lừ năm 2006: "Nhà tói 
chuyển ra  đây  cách đây 5 năm  để thuận tiện  buôn bán th ịt lợ n , vớ i lạ i ớ  trong  

hán không tiện bẳnẹ ờ đây, cho nên nhò tôi mới mua đât của người quen trong 

họ, d ịm g  nhà làm  nhà ở, huân bủn tạp  hoá, n h im g  bán th ịt  lợn  ván là  Ị hu nhập 

chính cùa gia đình tôi hiện nay.

2 H o à n g  T h ị K hách , n%ười hàn Nà M ư ờ ng : "N hà  có  h a i vợ  chóng  va 

hai đứa con, gia đình trước đáy có 5 sào ruộng, khó khân lắm, í hường thiếu 

ân. Lúc đáu tói bán nước chè từ nâm ì 995 ở khu vục chợ Nghĩa Đô kiêm 

sổng, thấy nhiều nhà buôn bán thịt lợn có lãi, nên hai vợ chồng bàn chuyên 

nghề. Năm 2008 mượn được 10 triệu mua xe mày, chong nhà buôn bán thịt 
lợn có lãi, nên hai vợ chồng bàn chuyển nghề. Năm 2008 mượn được 
ỈO triệu đồng mua xe máy, chồng đi vào các bón mua lợn. nhiều khi đi tận 
B ắc Q uang, H à  G ia n g  m ua lợn, m ua vể h a i vợ  ch ồ n g  th ịt  m ang bán hàng  

ngày tại chợ M ỗi ngày bán như vậy cũng lã i đỉtợc 2 đền 3 trăm ngàn đồng, 
nhiều khỉ bị lẽ, nhưng í hường thì lãi. Khách mua thịt chủ yểu là giáo viên, 
cán bộ, dân thì ít, cũng có cà một sổ giáo viên ở Tần Tiến đi qua mua. Ngưỏi 
m ua ở  đ ây  họ thư ờ ng  m ua ch ịu , đặc  b iệ t là  dán. h iệ n  n a y  so n ợ  n g ư ờ i mua 

lên đến gần 20 triệu đồng Hiện làm  ản cùng khá hơn trước nhiêu, vất vả 

nhưng có ít tiền, như trước kia nghèo khố lắm.

3. Cổ Bình Dượng người bản Nộm Câm ra N à Đình mua đât đẫ ăược í  
năm nay. Nhà óng Dượng trước đây ià một gia đình nghèo, nhưng lừ khi cá 
chinh sách trồng keo, trồng quế, mờ, gia đình ông đã trồng 5 ha (trong đò 

có ỉ ha quế, 4 ha keo, mỡ). Kết quả thu hoạch đõ làm kinh íế nhà ông giÓẨ 

lên nhanh chóng từ việc bản quế, keo và mõ. Từ việc trong rừng có nguôa 
thu, gia đình õng mua đất rồ i chuyến ra ngoài trung tâm xã ở, nhà ở dựni 
nhà go hai tầng, tầng ỉ  dùng làm nơi buôn bán, hàng ăn sáng, tầng hai i ì  
nơi ở của gia đình. Tuy chuyển rũ đây làm ân được mấy năm, nhimg nhì 
ông vẫn về bản cũ làm ruộng vả tiếp tục trồng quế, keo đế tăng thêm thu 

nhậpL D o thay  tru n g  tâm  x ã  h iện  n a y  đã p h á i tr iể n , n h iề u  nhà ỉà m  ăn đu-Ợi, 

lạ i sắp là thị tử, nghe đồn là thị trấn, cho nên tô i đã mua đất của ông bác, 
dựng nhà làm cứa hàng ân Vì ở đây có nhiều giáo viên, cán bộ, công nhái 
công ty thường hav ản quán, chn nên tôi đù mờ cứa hàng ăn Nhưng hai V7 
chồng tôi vẫn làm thêm 2 sào ruộng do ông bà cho, đế có gạo ăn. Với lại t i ì 
thích ở đây, vì ờ đây thường được người dân gọi lò dân phố, hiện đại, đi đáu 

cũng oai hơn người ở trong bán
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DỠ THI HÒA Ở XÃ NGHĨA DÔ, HUYỂN BẢO YÊN.

Cung với sức hút từ việc làm ki nil k 11] ì IU ri dây còn là mộ; noi định cư ]ỷ 
tường Irong tuơng lai. Cũng có 37'50 người Uu) biết họ ihích/muốn được sinh sống 
ờ dây VI nơi dây SC trở thành ill Ị tứ Ihị (ràn trnntỉ thời gian tới, mặc dù khoảng cách

nhà cũ với khu Irung tâm chỉ 1 (lên 2 km dường Ví dụ như trường hợp nhà ông
I loảng văn Bi và nhicu gia đình khík. (lặc biệt Irì nhũng cặp vợ chồng làm giáo 
viên, làm cán hộ - công chức ở dịa phươnL1".

Với những chính sách cùa chinh quyền, trung tâm xã Nghĩa Đô đã được đầu tư 
xây dựng các công trình Irọng diêm như: trung làm kinh tề, Irung tâm văn hóa cả 3 xã, 
ưung lâm giảo dục là hộ thong trường hoc từ mầu giáo đến cấp 3; trung lâm y tế với sự 
xuất hiện của phòna khám đa khoa khu vực Nghĩa Đỏ; hộ Ihốne dường giao thông khu 
vực trung tâm lan tỏa di các bản; trạm diện; các loại hình dịch vụ, hàng hóa đa dạng.

Như vậy, mộl nơi có thẻ kiếm tiền [ốt, một chồ Ư đầy hứa hẹn các dịch vụ 
thuận liện (Ihị tử roi thành thị trấn) trong Ihời gian tới la nguycn nhân thu hút người 
dàn từ các nơi trong bản và các thầy cô giáo lựa chọn nơi đây làm chỗ ở lý tường.

3. Đô íhị hóa ở xã Nghĩa Đô

Từ những nhân tố phân tích Irên dã hình thành một thị lứ ở Nghĩa Đô. Một
khu tập trung dân cư mang nhiều yổu lố cùa qua trình dỏ thị hóa dã và dang diễn ra 
với tốc độ khá nhanh và manh. Những bièu hiện quá trình đô thị hóa ữ dây được thê 
hiện ờ nliững điềm sau.

- Sự íộp trung dán cư

Hiện nay, khu vực nằm Irong quy hoạch trung tâm cụm kinh tế - xã hội xã 
Nghĩa Đô với diện tích 30 ha gồm toàn bộ bản Nà Đinh, mộl phần hàn Nà Khương 
vủ bàn Ria. Trên địa bàn xã Nghĩa Đỗ, trong thời gian 10 năm trở lại dây, khu vực 
trung lâm cụm xã dã trở (hành nơi ihu hút người dân chuyển lừ các bản trong xã ra 
dây sinh sống Người dân và cán hộ đìa phuơng quan niệm dây là một điểm đến lý 
tưởng cho cuộc sông tưong lai của họ và con cái cùa họ sau này Neu nhu năm 1994 
khu vực này mới chì có 6 hộ gia dinh sinh sống, thi đen năm 2002 là 34 hộ và đen

]. Nhà òng Hoàng Văn Bin - Cán bộ Tư pháp xã, nhả chi cách khu thị tứ Ikm, đi lại rất thuận 
tiện, nhưng òng vẫn mua dát, xây nhà ở khu trung tàm đề sinh sống, vì đây sẽ t rò  thành nhà 
thị trấn - thị tứ trnng thời gian tới. [)ù gia dinh óng không buôn hán.

2 Trcn địa hàn trunp lâm hiện nay cỏ 4 ] cặp vợ chônạ cùng làm công chức nhà nước Ircn toàn 
xã, Irong dỏ những hộ này sổng ờ  khu vực trung lam xà thuộc bàn Nà Đình, Nà Khương là 
26, có 17/26 đôi vợ chồng sống ó Nà Dinh, còn 9/26 sống ở  Nà Khương. Bên cạnh đó, 
n h ữ n í  gia dinh có chồng hoặc v ợ  làm cán bộ dịa phương, giáo viên có khoảng trên 100 hộ, 
kinh tế cùa những gia dinh nàv có ncười làm cán bộ. giáo viên hầu het đều tổt hơn so với 
mặt hãng chung Irong x3.
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dầu năm 2011 là 119 hộ với dân số 400 nhân khẩu, chưa tính các hộ gia đình giáo 
viên và sổ học sinh thuê nhà trọ học ở khu vực nảy1. Và trong 10 tháng đầu năm 
2012 khu vực thị tứ có thêm 6 hộ, với 25 nhân khẩu.

Khu vục hiện nay có 70/119 hộ gia dinh mở cửa hàng kinh doanh buôn hán 
dọc tuyến quốc lộ 279, xung quanh chợ và tuyến đi xã Tân Tiến. Các mặl hàng dịch 
vụ buôn bán rất đa dạng như: bán tạp hoá, quán ăn, thuốc tây, cửa hàng sửa chữa xe 

máy, ti vi, quán cả phe, cất tóc gội dâu, quán intemet, quán bi-a. đã tạo nên một 
tiểu đô thị với dầy đủ tất cả các loại hình dịch vụ cúa các hộ kinh doanh. Cùng với 
đó là khu vực tập trung một lượng lớn những cán bộ, công nhân viên chức xã và các 
thầy cô giáo trên loàn địa bàn xã.

- ffình thành các loại hình thư<mg mại, dịch vụ phát triển

Trước những năm 1990 hoạt dộng kinh tế của các hộ gia dinh trên địa bàn Nghía 
Đô chủ yếu là canh lác ruộng nương và khai thác các nguồn lâm sản từ rừng. Tuy 
nhiên, sau khi cỏ quy hoạch xây dựng thị tứ, đặc hiệt là sự hình thành của một chợ 
irung tâm cụm xã cộng với việc hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng của các cơ quan như 
dã nêu, biến khu trung tâm này Ihành một nơi diễn ra nhiều hoạt động kinh tể, thương 
mại và nhu cầu của người dân ngày càng nhiều. Hoạt động trao dồi ở chợ không chì 
diễn ra vào ngày phiên chợ (chù nhật), mà chợ dã hoạt động thường xuyên, hàng ngày, 
với hơn 20 hộ kinh doanh chính thức ờ trong chợ, gồm các mật hàng thịt: 4 hộ; dậu 
phụ: 3 hộ; rau các loại: 6 hộ; cá: 3 hộ; hàng tạp hoá: 3 gian hàng, v.v...2

Bên cạnh những hoạt động trao dổi và kinh doanh à trong chợ là các dãy cửa 
hàng của hơn 55 hộ gia đỉnh kinh doanh hàng hóa tổng hợp, gồm nhiều mặt hàng 
lương thực thực phẩm, hàng gia dụng, v.v. Cụ thể là có một số cửa hàng sửa chữa 
xe máy của ba hộ; một quán cà phê của hộ gia dinh anh Hoàng Văn Tiến; có 06 cửa 
hàng ăn uống; một sổ cửa hàng cắt tóc; 02 cửa hàng intenet; 03 cửa hàng bán thuốc 
Tây; 01 cửa hàng photo coppy; 01 cửa hàng may; còn lại là các cửa hàng kinh 
doanh hàng hóa tổng họp, kết hợp bán đủ mọi thứ hàng hóa phục vụ cho nhu cầu 
cuộc sống và sản xuẩt hàng ngày của người dân, giáo viên, học sinh... Thống kê cùa 
chính quyền xã Nghĩa Đô cho thấy có 45/119 hộ gia đình cư trú ở khu trung tâm 

hoạt động kinh doanh buôn bán.

- Sự hiển đổi cấu trúc nhà ớ, hiển đổi loi sắng

Làm nhà khu vục trung tâm trên những mảnh dât nhò, hẹp, chạy dọc Iheo
tuyến Ọuốc lộ 279 và xung quang chợ khiến người dân xây dụng nhà tại đây theo

1. Trương Văn Cường (201 ]), Sđd, tr. 90.

2. Trương Văn Cường (201 I), Sđd, Ir, 87.
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hình ống hoặc vuông thay thể cho nhà sàn Iruyồn thông. Bên cạnh yếu lố về không 
gian, người dân ở đây cũng kha thích thủ với loại hình nhà ống (kiến trúc nhà ống ờ 
thành phô), cho ncn nhà ông dược xây dựng hăng gồ, hoặc gạch đã mọc lèn tại khu 
trung tâm xã. Vói tông sổ 119 hộ trên khu vực trung tâm, kiến trúc nhà ở đây đã có 
sự ihay đôi khá nhiêu so với kiên iliúc nhà ờ trong các bàn.

Câu trúc nhà khu vực trung lâm biến dổi rất da dạng, rất nhiều loại hình mới 
trong đỏ chủ ycu là hinh ống. Kổt quả nghicn cứu cho thẩy có 75/119 hộ đâ thay đổi 
Ciiu true nha dai theo chicu dọc cúa các lô đât dục theo tuycn quôc ]ộ và xung quanh 
uhợ va dọc luycn licn xã di xã lân  1 icn Do dât ở khu vực gân chợ đã được quy 
hoạch chia lo, dicn tích các lô có chicu rộng 5m, chiêu dài chạy sâu vào bên trong 
tù 40m đcn 70m Tại khu vực trung tâm Nghĩa Dô đã nhiều nhà được xây dựng 
bãng gạch, nhà hình ông, chủ yêu lả nhà cùa các hộ gia dinh giáo viên vốn là người 
chuyên lừ nơi khác đên, được xây dựng ngay cạnh trường cấp 3 xã Nghĩa Đô.

C ùng  VỚI sự th a y  đ ô i câu trúc  nhà, không  g ian bô  tr í, s in h  hoạ t tro n g  nhà cũ n g  

có nhiệu {hay dồi Do không gian nhà hẹp, ncn không gian trong nhà được tận đụng 
triệt dc. Còn ràt ít gia dinh giừ vị tri đật bàn thờ lổ liên như cũ, phần lớn các hộ da 
bàn thờ dậl lên nóc tù. Chi còn sổ ít những gia đình còn giữ được cấu trúc nhà 
truyền ihông do chuyển ra dây sớm, đất lúc dó còn rộng. Còn những gia đình ra 
muộn hơn, dât hẹp dã dược chia lô, không thể dựng nhà theo kiểu truyền ihống. Bên 
cạnh bàn thờ, bêp nâu nướng cũng có thay dồi. 'llico kểt quả khảo sát thì hầu hểt 
các gia đình sống ở khu trung tâm đã chuyển bểp ra khỏi nhà, tách bếp ra phía sau 
hoặc ở cuối nhà, bên cạnh một sô nhà còn dủng củi đốt thì phẩn lớn các dã sử dụng 
ga, diện dề đun nấu.

Không gian sinh hoạt cũng dược sảp xáp khác, trong đỏ có tới 45 nhà dã kê 
giường ngủ trong nhà, Irong khi nhà sàn truyền thống ở dây không có giường ngũ. 
Các sinh hoạt của gia đình được chuyển xuống tầng I cùa ngôi nhà trong khi ờ 
những ngôi nhà sàn truyền thống, lầng một là gầm sàn, cho nên các sinh hoạt của 
gia dinh chủ yếu diễn ra ở tầng hai. Rên cạnh dó, trong không gian sổng tmyền 
thông của người Tày thì bên cạnh nhà sàn thuờng là bếp, vườn rau, ao cá chuồng 
trại chăn nuôi gia súc và gia câm. Những gia dinh ở khu vực trung tâm chì có nhà ờ 
và các công trình phụ, những kết cấu truyền thống đă bị mất do diện tích đát không 
cho phép hay vì nhiều nguycn nhân khác,

Một dặc diêm khác nữa là sự kết hợp không gian sống với các hoạt dộng sàn 
xuât Nói cách khác ]à sử dụng không gian sống cho các hoạt dộng kinh doanh, 
Theo thông kê của tác giả thì có khoảng 70/119 hộ sử dụng nhà để ở kếl hợp với 
việc mờ cửa hàng kinh doanh, buôn han các mặt hàng khác nhau. Trong đó phần 
lớn là các cứa hàng tạp hoá và dịch vụ ăn uống.
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DÙ lối sống của người dân lại khu trung tâm vẫn cỏ mối liên hệ mật thiết với 
lối sống truyền thống trong các bản (vì khoảng cách thời gian và không gian, mối 
liên hệ giữa hai khu vực này còn rất gần, cho nên lối sống truyền thống vẫn chi phối 
dời sống cùa người dân khu vục trung tâm). Nhiều hộ gia đình chuyển sang sử dụng 
bếp gas thay cho bếp củi, nước sinh hoạt dùng nước sạch thay cho nưỏc giếng; rau, 
thịt họ chủ yểu mua thay cho việc tự trồng. Đám cưới, đám ma dối với những giạ 
dinh sinh sống ở khu trung tâm cũng dược tổ chức khác. Trong đám cưới bàn ghè 
thì thuê - thay cho việc mượn cùa hàng xóm. Thời gian tổ chức đám cưới là trong l 
ngày các hoạt dộng văn nghệ của thanh niên như bát không còn - trong khi ỏ các 
bản vin thường xuyên hát, nhảy mừng hạnh phúc lứa đôi. Còn dám ma đo thực hiện 
nếp sống mới của khu dân cư, cho nên hầu hêt các gia dinh cỏ người mât dêu mang 

về nhà gốc trong các bàn để thực hiện các nghi lễ truyền thống.

Cùng với đó, trang phục của người dân tại khu trung tâm đã thay đổi toàn bộ 
khi họ mặc những bộ quần áo mua từ dưới xuôi lên - trong khi ở các bản, vân còn 
rất nhiều người mặc trang phục truyền thống, đặc biệt là người cao tuổi Người dân 
bất đàu sử dụng thuốc tây thay cho thuốc chữa bệnh dân gian Nguôn thục phẩir họ 
dùng hàng ngày đẫ có nhiều mua từ chợ - thay dần cho việc tự sản xuât. Phưcmg 
tiện di lại hàu hết các gia đình ở khu vực trung tâm là xe máy, hoặc xe đạp, ữong 
khi ở các bản còn rất nhiều người đi bộ. Bất đàu có một số người di gội đầu ở qtán, 
uống cà phê, bỏ hút điếu cày chuyển sang hút thuốc lá, uống bia thay rượu, ăn sáng 

tại các quán thay cho việc ăn xôi ở nhà cùng gia đình.

- Bát đầu xuất hiện thị trường hảt động sản

Sự phát triển kinh tể hàng hóa, sự gia tăng dân số là nhân tố làm tăng mọi nhu 
càu của xã hội như: ăn, ở, đi lại, học hành, việc làm, giải trí. Chính sách quy hcạch 
và kể hoạch sử dụng dất của chính quyền địa phương và (âm lý thị dân...là nguyên 
nhân dẫn đển thị trường bất động sản bất đầu xuất hiện ở khu vực trung târr xã 
Nghĩa Đô. Trong dó, khu vục đường quốc lộ 279 ở trung tâm và xung quanh chợ ià 
nai đất có giá cao nhất, còn khu xa chợ, xã, ừưòmg cấp 3 và đường đi xã Tân tier thì 
giá dất thấp hơn.

Đất khu vực xung quanh chợ và dọc hai bẽn đường 279 mua bán dược inh 
theo mót vuông chiều rộng, thỏa thuận chi có giấy mua bản giữa người bár và 
người mua vì dất ờ đây đang nằm trong diện quy hoạch, nên chinh quyên không 
chứng nhận, không cấp sổ đò. Giá cả cao hay thấp tùy thuộc vị trí từng khu ực, 
dộ sâu bên trong. Thường đoạn đường quốc lộ 279 có giá thường từ 5 đên 7 triệu 
dồng một mét mặt tiền, chiều sâu thường 20m đến 30ni, có nơi sâu 40m đên íủm. 
Khu vực xung quanh chợ thì rẻ hơn một chúi khoảng 3 đến 5 triệu đồng. Càng 
cách xa trung tâm thì giá dắt càng rẻ. Trong thục tế đã xuẩt hiện sự đầu ca đấ:, đỏ
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là hộ gia dinh ông ] l.v .N  dang năm giữ 5 mành clất năm trong khu vực quy hnạch 
thị tứ ở Nghĩa Dô.

4. Những vấn đề nẩy sinh Irong quá Irình đô thị

Quá (rình dô thị hóa dã biến xã Nghĩa Dô ihành nơi tập trung dân cư đông đúc 
trung tâm kinh tê - vãn hóa, giáo dục....dã làm nẩy sinh nhiều hệ lụy là vấn đề â 
nhiễm môi trường, phá vỡ cấu trúc vãn hỏa truyền Ihống. đặl ra cho nhà quản lý dịa 
phương nhiều thách thửc mới.

Ọuá trình đô thị hóa dã hình thành một trung tàm kinh tế, thương mại dịch 
vụ thúc đây kinh tế dịa phưcnig ngày càng phát triển, la nơi cung cấp các nhu cầu 
thiết yểu của người dân, dông thời cũng lả nơi trung chuyển hảng hóa, thúc đẩy hoạt 
dộng sản xuât địa phưcmg phát triển, là nơi kết nổi kinh tế Nghĩa Đô với các đẩu 
môi kinh tế khác trong khu vực lân cận

Rên cạnh những yếu tố tích cực từ từ quá trình đô thị hóa mang lại, những 
van đề tiêu cực hát đầu nấy sinh và phát triển như; tệ nạn xẵ hội ô nhiễm môi 
trường, khoảng cách giầu nghèo, phá vỡ hệ thống cấu trúc văn hóa truyền thống 
mâu thuần thê hệ, v.v... Rên cạnh dó, dưới tác dộng cùa quá trình đô thị hóa làm 
biến đổi quan hệ truyền thống từ quan hệ dòng họ chuyển sang quan hệ phố 
phường, làm Ihay đổi khuôn mẫu sống, thay dổi thời gian sinh hoạt, biến đổi cầu 
trúc nhà, làm thay đổi cách ứng xừ trong cuộc sống hàng ngày của người dân tại 
khu vực trung tâm xã Nghĩa Đô.

5. Kết luận

Với thực tể nhừng gì đã vá dang diễn ra ở xã Nghĩa Đô, đó là một quá trình dô 
thj hóa được hình thành từ các nhân tố: như vị trí dịa lý thuận lợi, chính sách của 
trung ương (Chương trỉnh 135 - mục xây dựng trung lâm cụm xã) và dĩa phương 
tỉnh, huyện, nhu cầu phát triển nội tại vả tàm lý thị dân dã làm xuất hiện một quá 
trình dô thị hóa ờ một xẵ miền núi.

Quá trình dô thị hóa đa biến Nghĩa Đô thành một trung tâm hành chính, kinh 
tễ, văn hóa, giáo dục và thưcmg mại cùng với việc nâng cấp, mở rộng hệ thống các 
tuyên dường giao thông từ các bàn. các xã lân cận tới khu vực trung tâm này. Nó 
cũng làm chuyển đổi ờ một mức dộ nhất định nên kinh tế theo hướng từ sản xuất 
nòng nghiệp nặng về tự cung tự cấp sang một nền kinh tế bưóc đầu sản xuất hành 
hóa, giảm các hoạt động canh tác nông nghiệp, dặc hiệt ờ khu vực trung tâm

Quá trình đô thị hóa này cùng dã làm thay đôi về cấu trúc và không gian nhà ở 
từ nhà sàn truyền thống sang nhà ống, nhà hộp Làm thay đổi lối sống tù làng bản 

dân chuyên dân sang lối song thị dân ở khu trung tâm. Cùng với dó là gây xung dột
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văn hóa giữa dân ỏ các bàn và dân ở khu trung tâm. Đồng Ihời quá trình tập trung 
dân cu nhiều dă gây 0 nhiễm môi trường và phá vỡ nhiều khuôn mẫu vàn hóa 

truyền thong khác

Thực tá, quá trình đô thị hóa này diễn ra chưa đủ mạnh dén mức biến nơi đây 
thành một thị ừấn, hoặc một thành phố nhỏ, mà cho đển nay mỏi chi dừng lại ở chỗ 
hình thành mộl thị tứ, nơi chúng ta thấy hiện hữu tính đô thị được thể hiện ở cấu 
trúc không gian, hệ thống ca sở hạ tầng, các hoạt dộng sinh kế, cấu trúc và quy mô 
đân cư lối sống, v.v... Dù quá trình đn thị hóa ở dây mới chì ở giai đoạn dâu, nhưng 
vói tỉnh hình cụ thể, quá trình dô thị hóa ở dẫy sỗ diễn ra mạnh hơn trong tưomg lai.
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