
Thuyết minh dự án : VẠN ĐÒ HOUSE 

Địa điểm : thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

---------------------------------------------------------------------------- 

Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo,mảnh đất 

miền Trung đầy nắng gió và cát, quanh năm gánh chịu  

biết bao nhiêu thiên tai lũ lụt, cuốn trôi đi công sức của 

những người dân lam lũ làm ra  

 

 Có lẽ hình ảnh gần gũi và thân thương nhất đối với tôi  

là những ngư dân sống trôi nổi trên những con đò cũ. 

Những con người ấy vẫn hằng ngày lênh đênh trên thuyền, 

lo cho gia đình mình từng bữa cơm. Và luôn mong một 

ngày nào đó được lên bờ sống một cuộc sống như bao  

phận người khác.  

 

“Vạn Đò House”là một mô hình nhà ở truyền thống ,  

nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho ngư dân, và kiến tạo  

một khu tái định cư cho những ngư dân vạn chài được  

đoàn tụ với làng xã,và giữ gìn những nét văn hóa truyền 

thống. 

 

Lấy ý tưởng từ hình ảnh người ngư dân đang đánh bắt 

cá bằng “rớ”, kết hợp với giải pháp xanh, tận dụng và  

sử lý nước mưa phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt. 

 

Giải pháp mà “Vạn Đò House” đưa ra đó là thiết lập một  

mô hình nhà ở truyền thống, đầy đủ chức năng cho một 

gia đình có ba thế hệ sinh sống. Cách bố trí mặt bằng  

dựa trên những nét chính của ngôi nhà nông thôn  

truyền thống. Kết hợp với những vật liệu mới nhằm  

giải quyết vấn đề ảnh hưởng của khí hậu đến công trình 

và đặc biệt là giảm thiểu chi phí giúp quá trình xây dựng 

dễ dàng thực hiện hơn. 

 


