
Quê nhà tôi ơi... 
Hội An là thành phố nhỏ thuộc vùng đất miền Trung đầy nắng gió, thiên tai và cũng rất 

đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.Người Hội An chân chất, mộc mạc, sống trong tình làng 

nghĩa xóm, coi trọng văn hóa lễ nghĩa hơn là vật chất, tôn trọng các giá trị lịch sử cũng 

như tính truyền thống gia đình và truyền lại cho đời con cháu, nuôi dưỡng cái tâm cái tình 

qua các thế hệ.  

Cẩm Thanh là một xã nhỏ, nằm trên đường ra biển Cửa Đại và là một nơi nổi tiếng với 

“làng dừa bảy mẫu”,bởi lẽ truyền thống nơi đây ngày xưa đánh giặc cứu nước gắn với 

khu rừng dừa này.Và nơi đây cũng là một trong những nơi thường xuyên bị thiên tai lũ 

lụt hằng năm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân vùng này. 

Khu đất chọn là một vùng đất thuộc xã Cẩm Thanh, với diện tích 2000m2, chủ yếu là đất 

vườn trồng rau, đậu theo vụ mùa, diện tích nhà vườn 150m2. Nhà vườn là nơi sinh sống 

của gia đình gồm 5 người, sống một cuộc sống gắn với canh tác và cũng là một nơi tụ 

họp con cháu mỗi khi đến dịp lễ cúng. 

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ  

Vùng nông thôn Cẩm Thanh-Hội An nổi tiếng với những ruộng lúa, vườn cây, ruộng ngô 

khoai, và không chỉ thế, nơi đây cũng là một nơi trồng rất nhiều tre. Tre được trồng dọc 

theo dọc các bờ kênh, bờ ao, tre trồng đầu làng, vài ngôi nhà trồng tre như là điểm đánh 

dấu lối vào nhà hay làm hàng rào. Nơi đây cũng rất nổi tiếng với các nghệ nhân làm đồ 

mỹ nghệ tre, xây nhà bằng tre.  

Với ý tưởng thiết kế nhà ở nông thôn vừa hiện đại, vừa dựa trên các giá trị truyền thống, 

nhóm chúng tôi đưa ra giải pháp thiết kế một ngôi nhà là sự kết hợp giữa KẾT CẤU 

THÉP VÀ TRE. Sử dụng kết cấu thép và tấm lợp mái theo hướng tiết kiệm năng lượng 

và bảo vệ môi trường. Tre được sử dụng một cách tinh tế từ tấm ốp mặt đứng cho đến các 

vật dụng nội thất, đưa ngôi nhà ở vừa cảm giác thân thuộc vừa sang trọng, và quan trọng 

nhất là phù hợp với điều kiện thời tiết của địa phương : ngôi nhà sẽ là mát mẻ vào mùa hè 

nắng gắt, ấm áp vào mùa đông mưa nhiều và lạnh.  

Sử dụng tre cho ngoại thất cũng như tất cả vật dụng nội thất cũng bằng tre, sử dụng ngôn 

ngữ của tre như một giai điệu cho kiến trúc hiện đại. Tre không chỉ là một vật liệu chắc 

khỏe mà c n là một vật liệu bền vững với môi trường, giá thành rẻ. Đây c n là nguồn 

nguyên vật liệu có thể tái chế vì tre có tốc độ sinh trưởng nhanh chóng. Sử dụng vật liệu 

tre có thể thúc đẩy ngành kỹ thuật tre phát triển. Nhà ở nông thôn trở thành một modun 

có thể mở rộng ra nhiều vùng, hình thành đặc trưng kiến trúc vừa truyền thống vừa hiện 

đại  

HỆ KẾT CẤU NHÀ  

Sử dụng  hệ kết cấu thép cột thép Bluescope, hệ kết cấu mái dùng thanh kèo ZACS, mái 

tôn Seam dân dụng , đưa ngôi nhà mang một vẻ đẹp hiện đại, vượt ra ngoài suy nghĩ 

thông thường là ngôi nhà nông thôn ở quê, mà là một ngôi nhà nông thôn trong thời kỳ 

hiện đại và trong tương lai. 

Kết hợp với bộ kết cấu thép là nhóm sử dụng lớp cách nhiệt truyền thống là  đất sét trộn 

rơm, vừa rẻ tiền vừa mang lại sự mát mẻ cho ngôi nhà vào mùa hè, và sự ấm áp cho mùa 

đông lạnh của miền Trung. 

BỐ TRÍ KHÔNG GIAN NHÀ  



Dựa vào 2 yếu tố trong tính truyền thống trong cách bố trí không gian của người miền 

Trung : 

1. CỔNG & LỐI VÀO --> SÂN TRƯỚC --> TIỀN SẢNH : 1trục xuyên suốt 

Một số nhà dùng tấm bình phong để tránh hỏa khí xâm nhập quá mạnh vào ngôi nhà gây 

ảnh hưởng xấu đến chủ nhân ngôi nhà.  

2. NHẤN MẠNH KHÔNG GIAN THỜ CÚNG TỔ TIÊN.  

Kết hợp với yếu tố hướng và vị trí khu đất, nhóm đã đề xuất giải pháp mặt bằng chia 2 

trục vuông góc :    

Trục 1 : Cổng & lối vào + sân trước      

Trục 2 : Tiền sảnh + không gian thờ cúng tổ tiên.  

Với cách bố trí như vậy, vẫn giữ được tính truyền thống và tận dụng được lợi thế của khu 

đất mang lại, bảo đảm các yếu tố thiên nhiên đi vào ngôi nhà một cách có lợi nhất.       

Với ý tưởng thiết kế của nhóm chúng tôi, nhà ở nông thôn được nâng lên 1 tầm mới, hiện 

đại nhưng vẫn rất truyền thống, khai thác các giá trị văn hóa địa phương và các yếu tố 

nhiệt khí hậu, hình thành một kiến trúc riêng cho nhà ở nông thôn phù hợp với xu hướng 

phát triển của xã hội hiện đại. Với mô hình này, có thể phát triển nhân rộng, đưa kiến trúc 

nhà ở nông thôn miền Trung mang một dấu ấn riêng độc đáo, phát triển bền vững và thu 

hút sự chú ý của bạn bè thế giới.  

 


