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Cùng với quá trình phát triển xã hội ở nước là đối với cư dân tái định cư vùng ven đô ở đô thị 
ta hiện nay, văn hóa và lối sống đô thị Đồng Hới.
trở thành một trong những nội dung cơ 1. Quan niệm về văn hóa và lối sống 

bản của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn đô thị
hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Có thể nói, văn hóa và lối sống đô thị là 
Nếu như Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng một thực thể tồn tại khách quan trong mối quan 
tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động hệ với đời sống thành thị. Văn hóa đô thị có thể 
lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thì hiểu “là các giá trị vật chất – tinh thần cùng cách 
chúng ta cũng có thể nhận định rằng: văn hóa và thức con người sáng tạo ra chúng cũng như 
lối sống đô thị là nền tảng tinh thần, động lực để phương thức sử dụng chúng trong quá trình con 
phát triển đô thị theo hướng công nghiệp hóa, người sống, hoạt động và phát triển ở môi trường 

1hiện đại hóa, nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, đô thị.”  Còn lối sống đô thị “là cách ứng xử đối 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, giữa 
minh”.Văn hóa và lối sống có tầm quan trọng con người với con người, giữa con người với 
như vậy, nhưng hiện nay trong bộ phận cư dân cộng đồng (văn hóa-xã hội); trong đó nếp sống, 
tái định cư vùng ven đô ở thành phố Đồng Hới, phong tục tập quán đóng vai trò bảo lưu bản sắc 

2ý thức của người dân về văn hóa và lối sống đô dân tộc quan trọng nhất” . Ở đây theo chúng tôi, 
thị sau nhiều năm vẫn chưa được nâng cao, không nên tách bạch hai khái niệm văn hóa và lối 
thậm chí có chiều hướng ngược lại là “nông sống một cách rạch ròi mà hãy quan niệm chúng 
thôn hóa thành thị”, họ sống “bằng lệ” nhiều đi cùng với nhau, bổ sung cho nhau; văn hóa là 
hơn ”bằng luật”; người dân quen sống tùy tiện, khái niệm bao trùm, còn lối sống là khái niệm cụ 
ứng xử cảm tính, làm cho bệnh tùy tiện, coi thể hóa cái văn hóa. Hay có thể hiểu văn hóa và 
thường phép nước càng trở nên trầm trọng lối sống đô thị là cách thức ứng xử của con người 
hơn... Những điều này càng khiến cho việc xây trong môi trường đô thị. Nó là văn hóa và lối sống 
dựng văn minh đô thị vốn đã bề bộn lại càng của dân cư phi nông nghiệp với quan hệ cư trú - 
gặp nhiều khó khăn, thách thức. ứng xử có kết cấu: Gia đình - đường phố - xã hội. 

Vì vậy, việc xác định rõ nội hàm văn hóa Điều này có nghĩa, người dân đô thị ngoài quan 
và lối sống đô thị, những vấn đề đặt ra về văn hóa hệ gia đình, dòng tộc, hàng xóm còn có nhiều 
và lối sống đô thị cũng như những giải pháp mối quan hệ khác như quan hệ đồng nghiệp, 
nhằm xây dựng văn hóa - lối sống đô thị theo xu đồng hương, đồng chí… Ứng xử của người dân 
hướng phát triển bền vững đóng vai trò quan đô thị có phần thiên về quan hệ trên cơ sở luật 
trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn trong pháp và thị trường nhiều hơn. Tuy vậy, văn hóa 
quá trình phát triển đô thị ở nước ta hiện nay, nhất và lối sống đô thị có mối quan hệ mật thiết với 
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TAÏP CHÍ THOÂNG TIN KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ QUAÛNG BÌNH - SOÁ 4/2015 49



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

văn hóa nông thôn, nó được hình thành trên cơ sở phân bố các “làng ven đô”. Các làng này chủ yếu 

văn hóa nông thôn trong quá trình công nghiệp được hình thành thông qua quá trình tái định cư 

hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Nếu văn để mở rộng các khu công nghiệp đóng tàu, công 

hóa và lối sống nông thôn gắn liền với nông dân, nghiệp chế biến hải sản, công nghiệp vật liệu xây 

nông thôn, nông nghiệp thì văn hóa đô thị gắn dựng, sân bay, các xí nghiệp cao lanh, gạch đá ốp 

liền với công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vậy, lát Ceramic, nhà máy bia, nhà máy in, nhà máy 

văn hóa và lối sống nông thôn mang đậm yếu tố dệt, đặc biệt là phục vụ công nghiệp du lịch, với 

truyền thống, còn văn hóa và lối sống đô thị lại in việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng, các dịch vụ 

đậm yếu tố hiện đại.Văn hóa và lối sống của nhà hàng, khách sạn… Các hộ tái định cư do quá 

một đô thị có thể hiểu “là phương thức sống của trình đô thị hóa đã dần hình thành các làng 

cá nhân hay cộng đồng nhất định trong điều chuyên canh rau quả, làng hoa, làng dịch vụ du 
3kiện, hoàn cảnh đô thị cụ thể” . Như vậy, văn lịch và thương mại, làng sản xuất mộc mỹ nghệ, 

hóa và lối sống đô thị thực chất là sự kết hợp hài làng sản xuất muối… Loại làng này chú trọng 

hòa giữa văn hóa và văn minh, giữa văn hóa việc chuyên môn hóa nghề nghiệp và sự tồn tại 

truyền thống với nhịp sống của nền công các xí nghiệp vừa, nhỏ theo chế độ cổ phần để tạo 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. nên sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu đô thị.

2. Quá trình tái định cư của cư dân Rõ ràng, quá trình hình thành các trung 

vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa ở đô tâm kinh tế ở các đô thị, các khu kinh tế trọng 

thị Đồng Hới điểm tất yếu sẽ dẫn đến việc thu hẹp đất sản xuất 

Trong những năm gần đây, ở một số đô thị nông nghiệp và tái định cư của người dân ở 

Đồng Hới đang diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh những vùng ven đô. Trong quá trình tái định cư, 

mẽ. Nếu như vào cuối những năm 90 của thế kỷ về cơ bản, các đô thị đều thực hiện những quy 

XX, các đô thị này chủ yếu là những trung tâm trình đền bù, giải tỏa mặt bằng và hỗ trợ, ổn định 

hành chính tỉnh lỵ với trên dưới 70% cư dân là bước đầu cho người dân đến những nơi ở mới. 

nông nghiệp thì hiện nay quá trình đô thị hóa đã Thành phố thành lập Ban đền bù, giải tỏa mặt 

chuyển đổi lực lượng lao động đó sang phi nông bằng. Ban này có chức năng định giá đất, thực 

nghiệp, với tỷ lệ trên dưới 70% cư dân thành phố. trạng nhà cửa, cây cối của người dân để đền bù 

Trong đó ở Đà Nẵng và Huế, lực lượng phi nông theo thỏa thuận. Sau khi đã đền bù, UBND thành 

nghiệp là trên dưới 90%, còn ở Đồng Hới và phố cấp đất xây dựng cơ sở hạ tầng, chia lô cho 

Đông Hà, lực lượng đó là trên dưới 70%. Việc các khu tái định cư, mỗi hộ được nhận một lô đất 

chuyển đổi lực lượng lao động sang phi nông để xây nhà. Trong trường hợp này, chủ hộ có 

nghiệp trên một nền đô thị tỉnh lỵ - hành chính – quyền chuyển nhượng đất ở khu tái định cư và đi 

nông nghiệp trước đây, tất sẽ dẫn đến quá trình tìm một chỗ mới để cư trú, hoặc các gia đình nằm 

tái định cư, nhất là cư dân vùng ven đô. trong diện giải tỏa được đền bù tự mình sử dụng 

 Cụ thể ở Đồng Hới, ngoài vùng đô thị kinh phí đền bù để đi tìm đất ở mới. Việc áp giá 

trung tâm, nơi phân bố khu hành chính, thương đền bù đất đai, nhà cửa và cây cối, tùy theo từng 

mại, khu vui chơi giải trí… thuộc phường Đồng vị trí đất đai, thành phố lên những khung định giá 

Mỹ, Hải Đình, khu công nghiệp Tây Bắc, khu cụ thể. Tuy nhiên, không ít trường hợp xảy ra tình 

chế xuất và đóng tàu Đồng Hới và một phần trạng việc áp giá đền bù không được người dân 

phường Hải Thành, còn vùng ven của các khu đô đồng tình dẫn đến những bất bình không đáng có 

thị phía đông, tây, nam, bắc của thành phố đều trong nhân dân. Trường hợp này diễn ra khá phổ 

3 Nguyễn Văn Mạnh, 2011, tr. 25.
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biến ở các đô thị trong quá trình giải tỏa đền bù và vụ xây dựng dân dụng…

không ít trường hợp phải tiến hành cưỡng chế. Thứ hai, ở đô thị Đồng Hới, do kề cận với 

Ngoài việc áp giá đền bù, UBND thành phố còn sông biển, một bộ phận dân cư làm nghề đánh 

giành một số ngân sách hỗ trợ cho các gia đình bắt, nuôi trồng thủy hải sản và khai thác vật liệu 

trong quá trình di chuyển đến nơi ở mới như hỗ xây dựng… Ví như “tại Đồng Hới có bộ phận dân 

trợ tiền vận chuyển, hỗ trợ kinh phí 6 tháng sản cư vùng Bảo Ninh, Hải Thành… làm nghề đánh 
4xuất ban đầu và một số hỗ trợ khác cho công tác bắt, nuôi trồng thủy hải sản” . Bộ phận dân cư 

tái định cư. Trong quá trình tái định cư, có một này, trong quá trình đô thị hóa cũng được hỗ trợ, 

thực tế đã diễn ra đó là khu cư trú trước đây của đền bù đến khu tái định cư. Các khu vực tái định 

người dân thường có diện tích rộng, nhà liền kề cư chắc chắn không còn thuận lợi cho họ trong 

với vườn nhà, liền kề với ruộng và cả liền kề với việc khai thác cát sỏi, đánh bắt và nuôi trồng 

những bãi cỏ chăn nuôi gia súc. Nhưng để phục thủy hải sản như trước, không ít trường hợp, họ 

vụ cho quá trình đô thị hóa, người dân được áp phải chuyển sang những hoạt động kinh tế mới 

giá đền bù và di chuyển đến khu tái định cư hoặc để phù hợp với môi trường đô thị như buôn bán 

tự mình đi tìm đất di chuyển. Nơi ở mới đều có nhỏ, dịch vụ du lịch… Do họ vốn là cư dân ở 

một điểm chung là đất đai hẹp, ngoài không gian các làng biển, cư dân sống kề cận vùng sông 

cư trú, người dân không có đất vườn, đất ruộng, nước nên tình trạng bị thất học, trình độ nhận 

bãi chăn thả. Nói cách khác, môi trường sống thức hạn chế,… là những rào cản cho việc thích 

mới của người dân tái định cư sẽ chật hẹp hơn nghi với lối sống đô thị.

nhiều so với môi trường sống trước đây. Thứ ba, nếu như trước đây, bộ phận cư dân 

3. Những vấn đề đặt ra về văn hóa và lối tái định cư này sống trong những cộng đồng nhất 

sống đô thị của cư dân tái định cư vùng ven đô định, có những đặc thù về thổ ngữ, về phong tục 

trong quá trình đô thị hóa ở Đồng Hới tập quán mang đậm dấu ấn của cư dân nông 

Thứ nhất, khu vực tái định cư vùng ven đô nghiệp, cư dân sông nước, thì nay trong quá trình 

ở đô thị Đồng Hới cũng nằm trong bối cảnh tái định cư, cộng đồng dân cư đó bị vỡ vụn, phải 

chung như một tất yếu, đó là diện tích đất nông sống phân tán, mạng lưới xã hội trước đây dần 

nghiệp giảm đi một cách đáng kể. Bên cạnh đó, thay đổi (láng giềng thay đổi, người thân phân 

một bộ phận không nhỏ người dân bị mất ruộng tán,…). Những thói quen trước đây, cách nói 

đất do quy hoạch các khu dân cư, nhà máy. năng, lối ứng xử tùy tiện… đã không phù hợp 

Người dân, khi được đền bù một món tiền lớn, họ trong môi trường mới; người dân phải tiếp nhận 

đến khu tái định cư với một ngôi nhà khang trang một lối sống mới của cư dân khu tái định cư vùng 

hơn, với những tiện nghi vật chất được mua sắm ven đô còn quá xa lạ đối với họ. Điều đó không 

đầy đủ hơn và rồi họ bỏ hẳn nghề nông nghiệp để khỏi tạo nên sự bỡ ngỡ, khập khiễng trong đời 

chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp. sống nhân dân bởi cái cũ đã thành nếp không thể 

Nhưng đa số những người dân tái định cư này đều ngày một ngày hai có thể thay đổi, cái mới đã đến 

không có tay nghề, bởi họ vốn chủ yếu lao động nhưng không thể một sớm một chiều trở thành 

thô sơ. Vì vậy, ngoại trừ một bộ phận lao động quen thuộc. Trong điều kiện như vậy, không ít 

trẻ vào nhà máy, xí nghiệp để tìm việc làm, số trường hợp đã tạo nên sự xung đột lối sống của cư 

còn lại tổ chức các dịch vụ thương mại tại chỗ, dân tái định cư, giữa những cư dân sống ở vùng 

số khác đi bán hàng rong, một số thanh niên và sông nước với cư dân nông nghiệp, giữa cư dân 

trung niên tậu xe để làm nghề xe ôm hoặc phục nông nghiệp và sông nước với cư dân đô thị. Có 
4 Nguyễn Văn Mạnh, 2011, tr.25.
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thể họ nhìn những người hàng xóm với ánh mắt Thứ nhất, đô thị hóa đã tạo ra những đứt 

không thân thiện. Điều đó dẫn đến hậu quả là một đoạn trong quá trình thay đổi môi trường sống 

số gia đình mới chuyển lên khu tái định cư buộc của cộng đồng tái định cư vùng ven đô: Một cơ 

phải khép mình, thiếu tự tin trong giao tiếp với chế mới, một mối quan hệ xã hội hoàn toàn mới 

cộng đồng đô thị… Thêm vào đó, các cộng đồng so với những gì trước đây nhân dân ứng xử. Sự 

tái định cư không còn tồn tại một cấu trúc tự quản biến đổi này tạo nên những đổi thay đột ngột, làm 

truyền thống về già làng, dòng họ, giáp phe,… cho bộ phận cư dân này bị cắt đứt với những hành 

Vai trò cộng đồng bị suy giảm, môi trường đô thị vi quen thuộc đã có, họ phải học cách suy nghĩ 

đã làm cho người dân quen dần với lối sống rạch mới, xác lập quan hệ xã hội mới... Vì vậy, tại các 

ròi đến trần trụi, độc lập đến cô đơn. Tất cả những khu tái định cư vùng ven đô, việc phải làm ngay 

điều đó là nhân tố tạo nên sự nhiễu loạn trong đời là cần phải thành lập những tổ chức tự quản, để 

sống của các khu đô thị tái định cư. cùng với tổ chức hành chính xây dựng quy ước ở 

Thứ tư, trong tổ chức đời sống văn hóa, khu dân cư, để vừa giáo dục vừa cưỡng chế việc 

cộng đồng cư dân tái định cư vùng ven đô đã xây bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống và tạo 

dựng được ý thức chấp hành pháp luật, ý thức những điều kiện tốt nhất để người dân được thụ 

công dân và ý thức cá nhân. Tuy nhiên, sự tác hưởng một môi trường tự nhiên trong lành (cây 

động của nền kinh tế thị trường và hội nhập đã xanh trong khu tái định cư, nguồn nước sạch, vệ 

làm nảy sinh nhiều vấn đề không phù hợp với văn sinh môi trường, đường phố…). Bên cạnh đó, 

hóa dân tộc như ảnh hưởng của  các loại hình văn thông qua tổ chức tự quản để tạo lập mối quan hệ 

hóa “trái luồng”, độc hại từ tài liệu, băng đĩa xuất thân thiện của cộng đồng dân cư tái định cư bằng 

bản lậu, internet,… Đặc biệt, kinh tế thị trường hình thức đồng quản lý hoặc quản lý dựa vào 

còn là mảnh đất màu mỡ cho sự nảy sinh và phát cộng đồng.

triển của chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, của những dục Thứ hai, cần phải xây dựng và hoàn thiện 

vọng thấp hèn... khiến cho nhiều mối quan hệ quy hoạch không gian văn hóa đô thị (nội và ven 

giữa người với người chỉ được giải quyết thông đô) đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn 

qua giá trị của đồng tiền, kể cả quan hệ ruột thịt hóa của nhân dân; phải tạo ra được các thiết chế 

trong một gia đình. Vì vậy, một bộ phận cư dân văn hóa cơ sở như trường học, nhà văn hóa, công 

đô thị nói chung và cư dân tái định cư vùng ven viên cây xanh… Đối với vùng ven đô, việc quy 

đô nói riêng có những biểu hiện suy thoái về tư hoạch không gian văn hóa phải coi trọng việc 

tưởng, đạo đức, lối sống, trong đó có cả cán bộ, bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, các 

công chức và thanh niên, học sinh, sinhviên. công trình kiến trúc và danh lam thắng cảnh, phát 

4. Những giải pháp nhằm xây dựng văn triển đô thị theo kiến trúc hiện đại kết hợp với 

hóa và lối sống đô thị theo xu hướng phát kiến trúc truyền thống. Không gian kiến trúc và 

triển bền vững công trình kiến trúc dù theo hướng tiên tiến 

Làm thế nào để vừa tăng trưởng kinh tế, nhưng phải mang đậm sắc thái dân tộc và nét đặc 

nâng cao đời sống của cư dân tái định cư vùng sắc văn hóa vùng miền, ví như “Đà Nẵng là thành 

ven đô ở đô thị Đồng Hới, vừa xây dựng văn hóa phố của đá, Đồng Hới là thành phố của biển thì 
5và lối sống của cộng đồng dân cư này theo xu Huế là thành phố của nhà vườn” . 

hướng phát triển bền vững? Đó là câu hỏi lớn Thứ ba, đối với công tác quản lý văn hóa 
không dễ trả lời. Tuy nhiên, theo chúng tôi, có đô thị cần kết hợp với công tác phòng chống các 
thể thực hiện một số giải pháp sau đây: biểu hiện và hành vi phi văn hóa, bài trừ tệ nạn xã 
5 Đỗ Bang (Cb), 2014, tr.244.
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hội. Các cơ quan cần hoàn thiện pháp luật về văn lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa; 

biểu hiện và hành vi phi văn hóa, bài trừ tệ nạn xã xã, phường văn hóa; khu phố văn hóa; đơn vị 

hội. Các cơ quan cần hoàn thiện pháp luật về văn văn hóa, doanh nghiệp, xí nghiệp văn hóa... 

hóa. Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật về trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

văn hóa đang phân tán (quản lý bảo tồn, phát đời sống văn hóa” trên địa bàn dân cư đô thị. 

triển các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; Cùng với quá trình phát triển và hội nhập 

quản lý hoạt động văn hóa chuyên nghiệp và quốc tế hiện nay của đất nước, những yêu cầu 

quần chúng; quản lý dịch vụ văn hóa; quản lý mới về xây dựng văn hóa và lối sống đô thị đặt ra 

môi trường văn hóa và xây dựng gia đình văn rất cấp thiết, cần phải được nghiên cứu trên nhiều 

hóa), chưa được quy định trong một văn bản khía cạnh khác nhau để xây dựng và nâng cao 

thống nhất. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc phân chất lượng văn hóa và lối sống đô thị trên đất 

cấp công tác quản lý văn hóa theo hướng tăng nước ta nói chung và ở các khu tái định cư vùng 

quyền cho các cấp cơ sở kiểm tra; phòng ngừa, ven đô ở đô thị Đồng Hới nói riêng. Hiệu quả 

phát hiện, xử lý các vi phạm, phòng chống tệ nạn cuối cùng của văn hóa và lối sống đô thị chính là 

xã hội, chống sự xâm nhập của các nguồn văn nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị, 

hóa lai căng, lắp ghép, xô bồ, thiếu định hướng về chống các hình thức phản văn hóa và phi văn hóa 

quy hoạch và thẩm mỹ. Cần giáo dục ý thức trân làm ô nhiễm đời sống của cư dân đô thị. Để làm 

trọng, bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn được điều đó, nhất thiết phải đề cao vấn đề xây 

hóa của dân tộc, kế thừa và xây dựng các giá trị dựng văn hóa và lối sống đô thị. Đó chính là mục 

văn hóa mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tiêu phát triển bền vững xã hội vì con người, vì 

ngày càng mạnh mẽ của đô thị. nhân dân, vì dân tộc và vì nhân loại tiến bộ
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