
Một thử nghiệm táo bạo nhằm 
kiến tạo ngôi làng hạnh phúc 
đang diễn ra ở một thôn nghèo 
vùng núi Bắc Kạn. Dù vạn sự 
khởi đầu nan, mỗi người dân 
đây đều âm thầm góp sức để 
quê hương mình ngày càng 
khang trang hơn, đáng sống 
hơn.

Đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp

Từ ngôi nhà của mình ở vị trí cao nhất và sâu nhất, Triệu 
Văn Lai nhìn xuống xóm Tổng Vụ, nơi anh đang sống 
cùng vợ Lý Thị Hoa và hai con. Cách xa đường liên xã, 
khung cảnh thật yên tĩnh, tràn ngập màu xanh mát rượi. 
Những khóm cẩm tú mai đang dần nhú những nụ hoa 
tím nhạt ở hai ven đường. Khác với cảnh thường thấy 
ở nhiều nơi ở Việt Nam, đường ngõ nơi đây sạch bong, 
không một bóng rác.

Đó là nỗ lực của 16 hộ gia đình người Dao, người Nùng 
cùng xóm nhằm chung tay kiến tạo ngôi làng hạnh phúc 
cho riêng mình. Để có những con đường sạch, đẹp như 
thế, mỗi tháng hai lần, bà con trong xóm đã dành ra mấy 
ngày công để chăm sóc cây cối, tổng vệ sinh, phát quang 
lề đường.
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“Không phải họ là những người rỗi hơi mà bởi họ muốn 
sống trong một xóm làng đẹp như vậy, bằng chính đôi tay 
của mình làm ra.” - chị Đồng Thị Nhi, cán bộ văn hoá xã 
Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cho hay. 

Mọi việc bắt đầu từ năm 2018, khi một số người dân Tổng 
Vụ (xã Mai Lạp) và Nà Đon (xã Thanh Vận) trong đó có 
anh Lai được tài trợ chuyến đi thăm quan đến một ngôi 
làng đặc biệt ở tỉnh Lai Châu. Anh Lai rất nhớ hình ảnh từ 
khi bước vào đường làng ngõ xóm nơi ấy: “Họ quét sạch 
bong, bản rất đẹp.” 

***

Quyết tâm hạn chế rượu bia

Tất nhiên, anh Lai và chị Hoa đều hiểu rằng hạnh phúc 
không chỉ nằm ở phong cảnh đẹp đẽ. Lai ấn tượng mạnh 
với chuyến tham quan Lai Châu ở chỗ: “Cả làng không 
uống rượu. Đám cưới đám xin chỉ uống nước ngọt. Duy trì 
được chục năm rồi…. Hôm đấy đi ăn cơm trưa cũng chỉ 
có nước ngọt thôi.”  Cách đó tầm nửa tiếng chạy xe máy, 
ông Toa ở thôn Nà Đon (xã Thanh Vận kế bên xã Mai Lạp) 
cũng có cảm xúc tương tự khi nhớ lại chuyến đi. 

Ông Nguyễn Đình Toa, sinh năm 1962, người từng là 
trưởng thôn Nà Đon trong nhiều năm, mô tả tình trạng 
uống rượu trước đây ở thôn mình là “vô tội vạ”. Anh Lai 
cũng cho biết: “Bình thường ngày mưa không đi làm được, 
ngồi với nhau là hay rượu chè. Có lần ngồi cả buổi. Ngày lễ, 
trước thì mỗi mâm là1 2 lít-3 lít rượu.”

Bức tranh về việc sử dụng rượu bia ở những vùng sâu 
như Tổng Vụ hay Nà Đon không khác nhiều so với tình 
hình chung trên cả nước. Thế nhưng sau khi cùng nhau 
xây dựng quy chế hạn chế uống rượu, người dân uống 
rượu ít hẳn đi. Bản thân nam giới cảm thấy bớt bị áp lực 
khi tình trạng ép rượu không còn cực đoan như trước. 
Đặc biệt, người dân ở xóm Tổng Vụ không còn tích trữ 
nhiều rượu trong nhà nữa. 

1 7 người/mâm.
2 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC): 
http://adc.org.vn/ 
3 https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2018/04/WEAVE-flyer-2018.pdf 

Các phỏng vấn một số cá nhân và nhóm dân do CARE 
thực hiện vào tháng 5/2020 cho thấy việc nam giới giảm 
uống rượu và giảm tình trạng say rượu khiến gia đình 
bớt xung đột và mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực như 
giảm bạo hành thể xác, tinh thần. Có người còn cho biết 
điều này còn giúp nam giới có nhiều thời gian tỉnh táo 
để làm việc. 

“Sau các buổi thảo luận, vợ chồng có nói chuyện với nhau 
và bảo, ‘đấy, người ta bảo không uống rượu, biết tác hại 
rượu như thế nào’. Khi đấy anh không nói gì nhưng sau đó 
thì có thay đổi. Thay đổi nhiều nhất là việc bớt uống rượu. 
Thế là thay đổi rất nhiều đấy.” -  chị Triệu Thị Pu, sinh năm 
1990, kể lại.

***

Hạnh phúc từ nền tảng gia đình

Ý tưởng xây dựng mô hình Ngôi làng Hạnh phúc nảy 
sinh khi nhân viên của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt 
Nam, Trung tâm ADC2 , và Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Kạn 
triển khai dự án “Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ 
thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp” (WEAVE) 
do chính phủ Australia tài trợ3 . Anh Lê Xuân Hiếu - Quản 
lý Danh mục Dự án, Tổ chức CARE tại Việt Nam cho biết: 

“Hạnh phúc là cái đích cuối cùng mà bất cứ gia đình nào 
cũng hướng tới. Để có một thôn hạnh phúc thì các gia đình 
ở đó phải có cuộc sống hạnh phúc; để có gia đình hạnh 
phúc thì ở đó chính người phụ nữ và nam giới hiểu nhau, 
tôn trọng nhau và tương trợ nhau trong cuộc sống. Để 
được như vậy, cả nam và nữ cần phải có những thay đổi 
các định kiến mà họ đã nắm giữ không biết bao đời nay. 
Xuất phát từ suy nghĩ đó, Dự án đã tập trung vào việc xây 
dựng 2 thôn điểm. Đó là mô hình để các thôn khác nhìn vào 
đó để học hỏi và lan rộng.”  

Khác với nhiều hoạt động thảo luận được thiết kế một 
cách khô cứng, anh Hiếu thử áp dụng cách chia sẻ mang 
tính thân mật, chuyện trò thân tình thay vì thuyết trình 
hay ra bài tập tại chỗ cho người tham gia. Cách làm này 
để lại ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng. Đặc biệt là hầu 
hết nam giới được phỏng vấn đều chia sẻ rằng họ cảm 
thấy vui vẻ và thích thú khi tham gia vào các buổi thảo 
luận giới nhờ sự thu hút của người điều hành. Có những 
buổi thảo luận dành riêng cho người tham gia là nam 
giới, lại có những buổi cả vợ và chồng đều có mặt. Một 
số người dân nhận thấy việc để một người không phải là 
thành viên của thôn điều hành thảo luận về các vấn đề 
của thôn họ đã giúp vấn đề được nói ra một cách công 
khai. Theo cách nói của họ, điều đó giúp các vấn đề tồn 
tại được “bình luận một cách khéo léo” bởi nếu do người 
cùng địa phương điều hành thì lại dễ sinh ra tâm lý nể 
nang, ngại nhận xét chuyện của người khác.

Quy ước về Định mức sử dụng rượu bia của thôn được anh Lai 
cẩn thận dán ngay trước cửa nhà mình. 

http://adc.org.vn/
https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2018/04/WEAVE-flyer-2018.pdf


Kết quả là các buổi thảo luận để người dân tự phát hiện 
ra vấn đề và cùng nhau xây dựng quy chế chung về Ngôi 
làng Hạnh phúc, kết hợp với các hoạt động bền bỉ khác 
của dự án WEAVE suốt ba năm qua, đã khiến một số nam 
giới từng không bao giờ động tay vào việc nhà thì nay, 
họ đã nhìn nhận sự vất vả của người vợ và chủ động 
hơn trong các công việc này. Các anh cũng nhận ra rằng 
không có gì phải xấu hổ khi làm việc nhà. 

Các cặp vợ chồng nhìn chung cởi mở suy nghĩ và lo lắng 
với nhau hơn, cùng nhau ra quyết định nhiều hơn trong 
các công việc chung của gia đình. 

“Buổi sáng vợ chồng cùng làm việc: chồng nấu cơm, vợ 
giặt quần áo, rồi cả hai vợ chồng đi làm. Trong quyết định 
mua sắm thì cả hai cùng bàn, nếu cần dùng cả hai đồng ý 
mới làm. Đi họp thì anh hay đi, chị cũng đi. Chị đi họp về thì 
cũng kể cho cả nhà biết như là hôm nay họp những gì.” - chị 
Nông Thị Thơm, dân tộc Nùng, 45 tuổi, kể về những thay 
đổi trong gia đình sau khi hai anh chị tham gia những 
thảo luận liên quan đến ngôi làng hạnh phúc nói riêng 
và của cả dự án WEAVE nói chung.

***

Dân đoàn kết thì sẽ làm được

Người dân Tổng Vụ và Nà Đon hiểu rằng họ mới chỉ đang 
đi những bước đầu tiên trên con đường đưa nơi mình 
sinh sống thật sự trở thành Ngôi làng Hạnh phúc. Năm 
nay tròn 30 tuổi, Lai mong cho hai vợ chồng ngày càng 
hiểu nhau, con cái không ốm đau, và gia đình kinh tế 
ngày một vững để lo cho con đi học đến lúc cả hai đứa 
trưởng thành. Anh cũng mong các gia đình khác quanh 
mình đều yêu thương, hỗ trợ nhau. Trong khi đó, ông Toa 
cho rằng muốn xây dựng ngôi làng hạnh phúc thì phải 
toàn diện cả về kinh tế lẫn xã hội, an ninh, quốc phòng. 

Việc có đi đến tận cùng được con đường đó hay không 
phụ thuộc vào người dân và chính quyền địa phương. 
Bản thân anh Lê Xuân Hiếu nhìn nhận rất rõ sự hạn chế 
của dự án. Chẳng hạn, chỉ có một vài người được mắt thấy 
tai nghe mô hình mẫu ở Lai Châu; những người không 
được trải nghiệm sẽ cần phải được khích lệ, truyền cảm 
hứng mạnh mẽ hơn. Một số gia đình có hoàn cảnh riêng 
vô cùng khó khăn, không dễ gì có thể tham gia các hoạt 
động chung của thôn bản. Nguồn lực của dự án không 
cho phép thực hiện thật nhiều buổi thảo luận rộng khắp 
cho tất cả mọi người tham gia; hay một số ca bạo lực gia 
đình vẫn còn nhức nhối, chưa có giải pháp nào phù hợp. 

Ảnh: Vợ chồng chú Toa - cô Cựu



Dự án ‘Nâng Cao Vị Thế Kinh Tế của Phụ Nữ Thông Qua Thúc Đẩy Chuỗi Giá Trị Nông 
Nghiệp’ (WEAVE), do chính phủ Australia tài trợ, được thực hiện bởi liên minh ba tổ chức 
phi chính phủ – CARE Quốc tế tại Việt Nam, Oxfam và SNV. Dự án WEAVE sẽ hỗ trợ nâng 
cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong chuỗi giá trị thịt lợn và quế ở tỉnh 
Lào Cai và chuỗi giá trị chuối ở tỉnh Bắc Kạn. WEAVE kì vọng được các mục tiêu của mình 
thông qua thúc đẩy bình đẳng giới tại các hộ gia đình và nhóm sản xuất, tăng cường 
kỹ năng sản xuất và khả năng thương thuyết; kết nối nông dân với doanh nghiệp và 
đối thoại chính sách với Nhà nước nhằm cải thiện các chính sách hỗ trợ người sản xuất.

Theo anh Lê Xuân Hiếu, việc thay đổi những định kiến 
đã ăn sâu hàng ngàn năm nay không thể bền vững 
ngay lập tức nếu chỉ thông qua các hoạt động trong 
thời gian ngắn hạn của Dự án. Anh cho biết: “Việc duy 
trì ‘môi trường bình đẳng giới’ phải được thực hiện hàng 
ngày, hàng giờ trong tất cả các hoạt động của gia đình, 
cộng đồng và chính quyền. Vì vậy vai trò của người đứng 
đầu cộng đồng, chính quyền là rất quan trọng trong việc 
thường xuyên lồng ghép các thông điệp về giới vào trong 
cuộc sống hàng ngày để người dân có cơ hội tắm mình 
trong môi trường đó một cách thường xuyên.” 

Về phần ông Toa, với kinh nghiệm từng là trưởng thôn, 
ông tin tưởng là khi dự án WEAVE kết thúc, thôn Nà Đon 
vẫn có thể duy trì lối sống thôn bản như vậy. “Nó phụ 
thuộc vào người cầm trịch, vào ban phát triển thôn. Nếu họ 
có tư duy, điều hành tốt thì dân vẫn nghe, vẫn thích được 
giao lưu,... thì mới đoàn kết được. Nếu nhà nào biết nhà đó 
thì phong trào mai một đi. Những người đứng đầu phải có 
tư duy tốt thì mới đẩy được.” - ông Toa nói.

**Hết**
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