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LÝ LỊCH DI TÍCH 
 
I/Tên gọi: Nhà ông Lê Bàn 
 
II/ Địa điểm, đường đi đến:  

Từ bến xe Hội An đi về phía Tây khoảng 1,5 km, rẽ trái sang đường bê 
tông sát bờ sông, tiếp tục về phía Tây khoảng 300m đến ngã ba rẽ trái theo 
đường vào làng gốm khoảng 200m thì đến di tích, hoặc có thể đến di tích 
bằng đường sông. Từ bến đò Hội An ngược dòng Thu Bồn về phía Tây 
khoảng 3 km đến bến đò Làng Gốm, di tích cách bến đò khoảng 70 m. 
 
III/ Sự kiện lịch sử: 
 - Di tích chưa rõ năm xây dựng, nhưng theo lời kể của ông Lê Bàn (65 
tuổi), di tích xây dựng từ đời ông cố, đến đời ông nội trùng tu lại và gia đình 
ông kế tiếp sống trong di tích qua 5 đời, gắn bó với việc trao đổi vận chuyển 
gốm, gạch - ngói của làng Nam Diêu. Từ đời ông cố có ghe bầu với trọng tải 
30 tấn, vận chuyển gốm, gạch - ngói từ Nam Diêu đến Quảng Bình - Huế và 
các vùng cao của Quảng Nam như Dèn (Trà Giang), Hiên, Tí, Xé (tên cũ), 
Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình...., đến năm 1950 cha ông Bàn qua đời, gia 
đình chuyển đổi nghề khác. Mặt khác, căn cứ vào kết cấu kiến trúc của di tích 
giống những di tích có niên đại vào thế kỷ XIX ở khu phố cổ Hội An. Vì vậy, 
di tích rất có khả năng xây dựng vào thế kỷ XIX.  

- Di tích này đã chuyển quyền sử dụng qua lần:  
+ Đời ông cố từ năm   đến năm 
+ Đời ông nội từ năm  đến năm 
+ Từ năm           đến nay ông thuộc quyền sở hữu của ông Lê 
Bàn 

IV/ Khảo tả: 
 Di tích tọa lạc tại trung tâm của làng gốm Nam Diêu, xoay theo hướng 
Tây Nam,  trước mặt là dòng chảy của nhánh sông Thu Bồn. 
 Di tích xây dựng theo kiểu tam gian nhị hạ. Trước nhà là khoảng sân 
vườn trồng hoa, cây cảnh có diện tích 11,8 x 11,4m . Vào nhà bằng 3 lối với 
hệ thống cửa thượng song hạ bản, gồm 4 cánh (nhưng đã thất lạc trong thời 
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gian chiến tranh, nay là những tấm của tạm). Hệ mái được nâng đỡ bởi hệ 
thống cột tròn gồm 20 cây (cột lớn nhất có tiết diện 76cm, cột nhỏ nhất tiết 
diện 56cm), đặt trên hai lớp đá tròn và vuông, riêng cột hiên vào năm 1922 bị 
hư hại do chiến tranh, nên xây lại bằng bê tông. Các hàng cột từ lòng nhất, 
nhì, ba cách nhau từ 1m đến 1,4m. Hệ vì kèo bố trí theo kiểu cột trốn kẻ 
chuyền, xoi chỉ nhỏ nhắn thanh thoát, các đầu dư được cách điệu thành đầu 
rồng khá công phu. Ngăn cách giữa nhà chính và hai chái là phên lụa ô hộc, 
chấn song con tiện.  
 Gian thờ tự, phần nền nâng cao 60 cm so với code nền.  Cách thờ tự 
theo truyền thống của gia đình người Việt . 
 
V/ Loại hình:   Kiến trúc nghệ thuật. 
 
VI/ Giá trị khoa học, lịch sử: 
 Di tích là vật chứng lịch sử ghi dấu sự trao đổi, mua bán gốm từ đầu thế 
kỷ 20 về trước, gắn liền với quá trình phát triển của làng gốm - gạch ngói ở 
Nam Diêu. 
 Sự tồn tại của ngôi nhà sẽ góp phần làm phong phú loại hình nhà ở tại 
Hội An và là điểm tham quan, nghiên cứu về kiến trúc cũng như văn hóa làng 
nghề tại Hội An. 
 
VII/ Trạng thái bảo quản và phương án bảo vệ: 
 Di tích hiện nay thuộc quyền sở hữu của tư nhân, được thường xuyên 
theo dõi, bảo quản như thay ngói, chống mối... 
 Để kéo dài độ bền của di tích, đề nghị nhà nước quan tâm, giúp đỡ về 
kỹ thuật bảo quản cho di tích. 
 Di tích đã có hồ sơ vẽ ghi năm 2001.  
 

     Hội An, ngày 08 tháng 02 năm 2003 
 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN        NGƯỜI LẬP LÝ LỊCH 
  Giám đốc       

       Đã ký  
         Lê Thị Tuấn 
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