
Làng văn hóa Lô Lô Chải nằm dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, địa đầu cực Bắc Tổ 

quốc thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. 

—Hiện bản có khoảng 100 hộ dân với 453 nhân khẩu, trong đó dân tộc Lô Lô có 86 hộ, 

với 371 người. Cùng với đó, kiến trúc nhà cửa nơi đây rất đặc biệt đó là nhà trình tường, 

mái lợp ngói máng. 

Nhưng hiện nay nét đẹp đó đang bị mai một dần bởi thế giới hiện đại. ‘Nhiều nhà trình 

tường xưa giờ phá đi và thay vào đó là những ngôi nhà ống bê tông.’- Theo lời kể của 

anh Vàng Binh- Người dân tại thôn Lô Lô Chải. Cùng với đó,cuộc sống của người dân 

trước đây rất thiếu thốn, chỉ dựa vào một vụ lúa nương, một vụ ngô trên núi đá, năm nào 

mất mùa thì chỉ còn mèm mén để ăn. 

 

 Nhưng với tiềm năng du lịch đang dần phát triển của nơi địa đầu tổ quốc, nếu mô hình 

kinh doanh homestay  nhà trình tường được quan tâm nhiều hơn thì không chỉ cải thiện 

đến nguồn thu nhập người dân mà còn là cách để giữ lại kiến trúc nhà tường trình. 

 

Sau một quãng thời gian được đến nơi đây để trải nghiệm và tìm hiểu, đồng thời là một 

sinh viên theo học ngành kiến trúc ẹm mong phần nào với sự hiểu biết của mình sẽ góp 

phần bảo tồn vẻ đẹp văn hóa Lô Lô . Do đó những biện pháp cải tạo nhà, thay đổi để đem 

lại lợi ích kinh tế cho người dân mà vẫn lưu giữ nét đặc sắc trong kiến trúc bản đản địa; 

cùng với việc mang hình ảnh đó đến với cộng đồng chính là cách để gìn giữ văn hóa của 

dân tộc Lô Lô vốn rất đặc sắc. 


