
Bài tập nhóm 4: Làng gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng 

Nguyễn Huy Phương - Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Thị Thu Trang 

Làng nghề Sơn Đồng mơ một không gian sạch 

Với lịch sử hơn 1.000 năm, làng nghề mỹ nghệ truyền thống “Sơn thếp, chạm khắc, tạc tượng phật và đồ 

thờ” Sơn Đồng đang ngày càng phát triển, tuy nhiên mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây là được 

thoát khỏi tình trạng ô nhiễm hiện tại, sống trong bầu không khí trong lành như bao làng quê khác. 

Bài 1:  

Tinh hoa mỹ nghệ ngàn năm  

Cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 20km về phía tây bắc, Sơn Đồng được biết đến với nghề điêu khắc, tạc 

tượng gỗ và làm đồ thờ sơn son thếp vàng, thếp bạc truyền thống. 

Tạc tượng Phật từ tâm thức 

Đến Sơn Đồng, ngay từ đầu làng đã nghe âm thanh của 

tiếng đục, tiếng chạm, tiếng máy rộn rã… những xe hàng vào ra tập 

nập. Sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chủ yếu phục vụ 

đời sống văn hoá tâm linh, tín ngưỡng của người dân như: Các loại 

tượng Phật, tượng Đức Thánh, các linh vật, hoành phi, câu đối, án 

gian, ban thờ... Nghề tạc tượng ở Sơn Đồng có từ lâu đời, mang tính 

cha truyền con nối, chính bởi vậy, tượng Sơn Đồng mang những nét 

đặc trưng riêng, có hồn nét riêng. Tượng được tạo ra cân đối và có 

nét đặc sắc riêng bởi có quy cách, tỷ lệ nhất định giữa các bộ phận. 

Điều đặc biệt hơn cả là người thợ Sơn Đồng mang trong mình 

những kỹ thuật tạc tượng đã có sẵn trong tư duy, tâm thức của mỗi 

người, họ tạc tượng mà không cần phải nhìn theo hình, mẫu có sẵn 

nào. Để làm được điều đó, người thợ phải có kinh nghiệm tạc tượng 

lâu năm, có kiến thức về văn hóa Phật giáo, văn hóa tâm linh, các 

điển tích, tính cách, vị trí của từng pho tượng… 
 

Mỗi người thợ Sơn Đồng, bên cạnh phương thức tạc tượng truyền thống của cha ông để lại đều có bí 

quyết và kinh nghiệm điêu khắc riêng. Từ cách chọn gỗ, nguyên liệu, cách thức chế biến… dựa trên kinh 

nghiệm được truyền lại hết sức công phu, tinh tế và tỉ mỉ. Trải qua các công đoạn, mỗi sản phẩm của làng nghề 

đều được lựa chọn một cách sát sao từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chất liệu, màu sắc sơn. Một sản phẩm Sơn 

Đồng đạt chất lượng phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong số đó phải kể đến màu sắc sơn, từng đường nét phải 

được nhìn theo một hướng tạo nên sự tinh sảo mà một sản phẩm bình thường không có được. Bên cạnh đó, độ 

bền của sản phẩm Sơn Đồng phải có tuổi thọ lâu năm… đó là một trong những yếu tố để tạo thương hiệu cho 

làng nghề.  

Theo ông Nguyễn Như Hải, Chánh Văn phòng UBND xã Sơn Đồng, làng nghề Sơn Đồng hiện có 2.514 

hộ thì có hơn 400 hộ kinh doanh thủ công mỹ nghệ, 50% trong số này chuyên làm nghề điêu khắc gỗ với gần 

300 xưởng sản xuất. Cả làng có trên 4.000 thợ lành nghề và nhiều nghệ nhân giỏi. Tổng doanh thu bình quân 

đạt khoảng 350 tỷ/năm. Không chỉ đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của xã, Sơn Đồng còn tạo công ăn việc 

làm cho nhiều lao động tại địa phương cũng như nhiều lao động quanh vùng, với mức thu nhập trung bình từ 4 - 

15 triệu đồng/người/tháng, tuỳ vào việc làm và tay nghề của từng người.  



Giữ gìn nghề truyền thống 

Trăn trở với sự tồn hưng của làng nghề, một số 

thợ giỏi, tâm huyết với nghề xin phép thành lập Hiệp 

hội Làng nghề Mỹ nghệ Sơn Đồng. Ngày 10/6/2002, 

Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng ra Quyết định số 

20/QĐ-UB thành lập Hiệp hội  Làng nghề Mỹ nghệ 

Sơn Đồng. 

Ban đầu Hội chỉ có 51 hội viên cho đến nay số 

hội viên chính thức tăng lên trên 500 và số hội viên 

trực thuộc lên đến trên 2000 người. Nhằm duy trì và 

bảo tồn sự phát triển của làng nghề, xã Sơn Đồng đã 

mở những lớp đào tạo nghề, dạy nghề truyền thống 

cho con em tại địa phương, do các nghệ nhân Sơn 

Đồng trực tiếp giảng dạy. 

 

 

Cùng với đó, để bảo vệ và xây dựng thương hiệu làng nghề Sơn Đồng ngày càng phát triển bền vững, 

năm 2013, làng nghề mỹ nghệ xã Sơn Đồng đã triển khai thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tập thể nghề điêu khắc, tạc 

tượng và đồ thờ sơn son thếp vàng, bạc Sơn Đồng. Tháng 9/2015, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ 

đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn cho Hội làng nghề mỹ nghệ xã Sơn Đồng quản lý và sử 

dụng Nhãn hiệu 20 nhóm sản phẩm làm từ gỗ sơn son thếp vàng, thếp bạc.  

Nghệ nhân Nguyễn Trí Quảng cho biết, việc được công nhận nhãn tập thể là căn cứ quan trọng để bảo 

vệ thương hiệu cho nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Sơn Đồng, cũng là điều kiện thuận lợi để sản phẩm 

truyền thống của làng nghề hội nhập kinh tế quốc tế, đánh dấu một bước phát triển mới cho làng nghề. 

Bài và ảnh : Phương Như Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 2:   

Sống chung với ô nhiễm  

Mặc dù đời sống ổn định, thu nhập được đảm bảo nhưng từ nhiều năm nay, người dân xã Sơn Đồng (Hoài Đức, 

Hà Nội) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm từ những con kênh, mương đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Oái ăm 

ở chỗ, nguồn ô nhiễm này đổ về từ các địa phương xung quanh như Cát Quế, Dương Liễu...  

 

Dòng kênh ô nhiễm chảy giữa làng Sơn Đồng. 

Đồng ruộng không cá tôm 

Vừa bước chân đến “cửa ngõ” của làng Sơn Đồng, chúng tôi đã thấy trong không khí phảng phất mùi 

hôi thối, xú uế. Càng đi sâu vào trong, mùi hôi càng thêm rõ rệt. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm ra 

con kênh T2, được mệnh danh là “kênh tử thần” tại xã, con kênh mang một màu đen đục chảy quanh co giữa 

làng. Những người dân ở đây cho biết, bây giờ đang ở mùa hè, nước thải xả ra kênh còn ít nên không khí tại 

Sơn Đồng còn “dễ thở”, còn mùa đông mới thực sự là mùa sợ hãi. Ông Nguyễn Trí Quảng, một trong những hộ 

dân sống gần kênh T2 cho biết, nhiều năm nay hàng trăm hộ dân ở Sơn Đồng phải sống chung với ô nhiễm. Con 

kênh T2 đưa chất thải từ thượng nguồn về, nước kênh đen ngòm, bốc mùi thối nồng nặc. Đây là nguồn thải từ 

các làng nghề Dương Liễu, Cát Quế...làm nghề chế biến, sản xuất mì gạo, bột sắn dây, miến dong, mạch nha, 

bánh kẹo từ nông sản, mỗi ngày xả ra hàng nghìn mét khối nước thải. 

 “Cứ từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, là thời điểm các làng nghề trên vào mùa vụ, lượng sản xuất nhiều 

nên lượng nước thải lớn. Mặc kênh có khi sủi bọt, những ngày trời nắng to, bọt trên mặt kênh khô cứng lại, trẻ 

con hay chó mèo chạy qua cũng không bị chìm. Nếu cầm một hòn gạch to ném ra giữa kênh tạo thành một 

miệng hố, rồi dùng mồi lửa châm vào miệng hố thì thấy lửa cháy”, ông Quảng cho hay. 

Những xóm ven sông như xóm Rô, xóm Dành, xóm Xa… đều chịu ảnh hưởng trực tiếp sự ô nhiễm từ 

con kênh này. Không những bị tra tấn bởi mùi khí độc hàng ngày, hàng giờ, các hộ dân sống cạnh kênh còn 

hứng chịu một nỗi khổ nữa đó là côn trùng hoành hành. Mỗi khi trời tối, muỗi, côn trùng vây kín nhà, những 

con muỗi to gấp đôi, ba muỗi thông thường. “Nhà tôi ở sát kênh, ban ngày thì đeo khẩu trang, đến chiều tối là 

phải đóng kín tất cả các cửa để tránh muỗi”, anh Dũng, một hộ dân ở đây cho biết. 

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sự ô nhiễm từ các dòng kênh còn ảnh hưởng lớn đến sản 

xuất của bà con bởi đây cũng là kênh tưới tiêu ruộng đồng của bà con xã Sơn Đồng. Chị Nguyễn Thị Thuần, 

làng Sơn Đồng cho biết, nhà chị cấy hơn 3 sào ruộng, nhưng có nhiều khi bị "mất trắng" vì nước thải từ kênh. 



"Cuối năm trước, nước kênh tràn vào đồng ruộng, bốc mùi hôi thối. Cả cánh đồng lúa của làng chết hết, coi 

như mất trắng", chị Thuần cho biết. 

Chị Thuần chia sẻ thêm, không chỉ riêng nhà chị mà hầu hết dân làng khi đi làm ruộng đều bị ngứa ngáy 

tay chân. Có người bị dị ứng mẩn đỏ cả người. Trước đây cánh đồng của làng nhiều cua cá nhưng đến nay 

không có con nào, ngay cả đỉa cũng không thấy nữa. Một số hộ gần kênh cho biết, khi trồng rau ở gần kênh và 

dùng nước kênh để tưới thì ăn rau vào là cả nhà bị đau bụng nên giờ hầu như không ai dám trồng rau ở đó và 

tưới nước kênh nữa. 

Hệ lụy sức khỏe 

Một điều lạ tại xã Sơn Đồng, đó là nhà nào cũng có giếng nước khoan nhưng... không ai dám dùng để ăn 

uống. Nhà nào cũng xây dựng một bể hứng nước mưa để ăn uống, còn các hoạt động sinh hoạt khác thì dùng 

nước giếng khoan đã qua máy lọc. Những gia đình không có điều kiện mua máy lọc nước thì lọc bằng đá cuội, 

thạch anh, sỏi, phèn chua… tuy nhiên vẫn không thể lọc hết được độc tố. 

Bà Nguyễn Thị Xuân, một hộ dân tại xã cho biết, nhà bà có giếng nước khoan nhưng kỳ lạ là nước cứ 

múc lên, để 1 -2  tiếng là chuyển màu vàng, có mùi tanh nên nhà không dám dùng. “Nước giếng không dùng 

được nên nhà tôi phải xây bể hứng nước mưa để dùng, nhưng cũng phải tằn tiện lắm. Hồi đầu sợ quá thì mua 

nước bình đóng chai để uống, nhưng nhà không đủ điều kiện nên phải lọc nước mưa đun uống. Lo lắng bệnh tật 

nhưng không làm gì được hơn”. 

Năm 2012, Viện Khoa học Công nghệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã về lấy khoảng 30 mẫu 

nước ở sông, ao, hồ, giếng, xét nghiệm. Kết quả cho thấy tất cả 100% mẫu đều bị nhiễm asen, hàm lượng COD, 

H25, NH3... đều vượt hàng trăm lần cho phép. Năm 2014, đoàn kiểm tra của huyện Hoài Đức cũng về xã lấy 

mẫu nước sinh hoạt tại một số hộ dân ven sông kiểm tra. Kết quả, các chỉ số ô nhiễm thấp nhất là từ 30 - 40% 

và cao nhất lên tới 100 -150%. 

Một cán bộ tại Trạm Y tế xã Sơn Đồng cho biết, trung bình mỗi năm xã có khoảng 50 ca tử vong, trong 

đó khoảng hơn chục ca ung thư, còn lại chưa xác định rõ. Cụ thể năm 2011 có 49 ca tử vong (14 ca ung thư), 

năm 2013 có 54 ca tử vong (18 ca ung thư) và năm 2015 cũng có gần chục ca ung thư. Đa số là bệnh ung thư 

phổi, vòm họng, dạ dày và một số trường hợp ung thư đại tràng, gan, tụy. Còn trẻ em trong xã đa số mắc bệnh 

về đường hô hấp, ruột... Điều đáng lo lắng là, những ca chết vì ung thư ở đây đang ở độ tuổi còn trẻ, chỉ khoảng 

40 tuổi, nhiều gia đình có 3 - 4 người chết vì ung thư. 

Ông Nguyễn Như Hải, Chánh Văn phòng UBND xã Sơn Đồng cho biết, người dân cũng đã phản ánh 

nhiều lên xã và chính quyền xã cũng đã nhiều lần kiến nghị lên UBND huyện, thành phố để có biện pháp xử lý 

triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây, song tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện. 

Bài và ảnh : Phương Như Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài cuối:  

Cần có quy hoạch tổng thể 

 

Để giải bài toán ô nhiễm môi trường, phát triển làng nghề bền vững cần có sự quy hoạch tổng thể, bài bản với 

khu sản xuất tập trung và hệ thống xử lý nước thải từ làng nghề. 

 

Người dân Sơn Đồng mong mỏi sớm đưa các dự án xử lý nước thải vào sử dụng. 

Tách khu sản xuất ra khỏi dân cư 

 Một trong những vấn đề khó khăn không chỉ ở Sơn Đồng mà hầu hết các làng nghề hiện nay đều gặp 

phải, đó là vấn đề lo ngại về hạ tầng sản xuất. Ông Nguyễn Như Hải, Chánh Văn phòng UBND xã Sơn Đồng 

cho biết, hiện tại, làng nghề đang thu hút 5.000 lao động với trên 500 hộ làm nghề (hơn 10 công ty), tạo việc 

làm thường xuyên cho hàng trăm lao động vùng lân cận. Sản phẩm của Sơn Đồng chiếm 70% thị phần đồ gỗ - 

thờ cúng cả nước và đã xuất khẩu ra nước ngoài. Thu nhập từ nghề này chiếm 60 - 63% thu nhập toàn xã.  

Tuy nhiên, cũng giống như các làng nghề của huyện Hoài Đức, làng nghề Sơn Đồng cũng đang gặp phải 

khó khăn đó là địa điểm sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trong các làng nghề tập trung 

chủ yếu trong các khu vực dân cư làng xóm. Phần lớn hộ gia đình, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh quy mô 

còn nhỏ lẻ, thiếu vốn đầu tư trang bị máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến. Việc tổ chức sản xuất còn 

phân tán; khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế...Do đó, cần có quy hoạch để người dân có khu sản xuất tập 

trung, phát triển làng nghề.  

“Vài năm trở lại đây, xã Sơn Đồng đã có những đề xuất trình cấp trên về việc quy hoạch làng nghề để 

các hộ kinh doanh có khu sản xuất kinh doanh tập trung, vừa là nơi sản xuất, đồng thời cũng là nơi quảng bá 

sản phẩm đến du khách và giữ được môi trường, cảnh quan. Phát triển làng nghề bền vững. Dự án cũng đã 

được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt nhưng từ đó đến nay dự án này vẫn “giẫm chân tại chỗ”, ông Hải trăn 

trở. 

Nhiều hộ tại đây cũng cho hay, vì sản xuất ngay tại khu dân cư, nên cũng không thể tránh được những 

vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, bụi, mùi sơn... trong quá trình sản xuất. Việc này cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và 

đời sống người dân.  

Ông Trần Đình Thảo, một hộ dân sản xuất tại đây cho biết, vì không có nơi tập trung để người dân sản 

xuất nên các hộ đều tận dụng diện tích tại nhà để làm. “Nhà tôi đất chủ yếu giáp ngay mặt đường, nên mỗi lần 



xe đến chở vật liệu hay lấy hàng đều phải dừng đỗ ngoài đường, nhiều khi gây ách tắc giao thông, cũng có lúc 

bị xử phạt vì vi phạm giao thông, nên mong mỏi lắm có khu sản xuất riêng”, ông Thảo cho hay. 

Sớm xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

Đại diện UBND xã Sơn Đồng cho biết, thành phố đang cho xây dựng nhà máy xử lý nước thải với tổng 

diện tích hơn 5 nghìn m
2
 và công suất 8.000 m

3
/ngày đêm trên địa bàn xã Sơn Đồng, theo tiến độ đến năm 2018 

dự án này sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, vị trí đặt nhà máy xử lý nước thải tại cuối 

làng là chưa hợp lý, nước thải lại phải bơm áp lực ngược lên rồi mới được xử lý. Trong khi đó, nếu đặt ở vị trí 

phía trên , có thể tận dụng nguồn nước đã qua xử lý để thau rửa kênh ô nhiễm. 

“Tuy nhiên, cấp thiết nhất vẫn là xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp thượng 

nguồn để giải bài toán ô nhiễm kênh mương nhiều năm nay tại Sơn Đồng”, đại diện này cho biết. 

Được biết, có thời gian UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo Công ty Thủy lợi Đan Hòa tăng cường bơm 

nước vào để "pha loãng" các kênh, mương. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian ngắn rồi 

đâu lại vào đấy. Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng đã có kế hoạch xây dựng nhiều nhà máy xử lý nước thải 

ở Dương Liễu, Vân Canh, Sơn Đồng. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, các nhà máy này vẫn chưa hoạt 

động. 

 Về vấn đề này, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, hiện nay, dự án “Đầu tư xây 

dựng Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà” phục vụ xử lý nước thải làng nghề và nước thải sinh hoạt tại 3 xã 

Dương Liễu, Cát Quế và xã Minh Khai (huyện Hoài Đức) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ 

hoàn thành, đưa vào vận hành đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2016. Dự án được khởi công 

xây dựng từ 6/11/2015 với tổng diện tích 9.397m
2
, là mô hình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Trung ương và 

địa phương nhằm nỗ lực xử lý ô nhiễm môi trường đô thị.  

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các phần còn lại của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp 

tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hoài Đức kiểm tra giám sát; đồng thời hướng dẫn chủ 

đầu tư chấp hành đúng quy định về bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công và quản lý vận hành Nhà 

máy.  

Ngoài dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà”, trên địa bàn huyện Hoài Đức hiện 

có 2 dự án đang triển khai thực hiện là Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng và Nhà máy xử lý nước thải Vân 

Canh (công suất 4.000 m
3
/ngày đêm) thu gom nước thải của các xã Kim Chung, Di Trạch, Vân Canh, Lại Yên, 

gồm 6 tuyến thu gom, hiện đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.  

Bài và ảnh : Phương Như Trang 

 

 


