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TÓM TẮT 
Thái Bình là một tỉnh thuần nông, đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp. Phát triển làng 

nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của làng nghề sẽ góp phần giải quyết việc làm cho 
người lao động, phát triển hàng hoá trên địa bàn, nâng cao thu nhập và mức sống nhân dân, thu hẹp 
khoảng cách thành thị nông thôn và phân hoá giàu nghèo. Nhiều sản phẩm của làng nghề được người 
tiêu dùng ưa thích và đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để cho nghề và 
làng nghề phát triển bền vững, sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, phải coi trọng giải quyết 
đồng bộ các giải pháp kinh tế xã hội như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các doanh nghiệp, 
làng nghề bằng các hình thức thích hợp. Bài viết này trình bày nghiên cứu về nhu cầu thị trường, tập 
trung vào một số nghề có tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương nhằm thu hút nguồn lực công 
nghệ, tay nghề cao tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao như chạm bạc, nghề thêu, mây tre đan, nghề 
sản xuất chiếu cói, mành trúc, ... 

Từ khoá:  Chạm bạc, làng nghề, mành trúc, nghề mây tre đan, nghề thêu. 

SUMMARY 
Being an agricultural based province, Thaibinh has faced with the problem of small agricultural 

land area per capita. Developing craft villages and enhancing comparative capacity of craft products 
will contribute to create jobs for rural labors and develop market for traditional commodities. They will 
increase income, living standard of the local people and also narrow down the disparity. Many products 
of the craft villages have satisfied and met the demand of domestic and oversea customers. However, 
in order to sustainable develop craft villages and enhance comparative capacity of the products, it is 
necessary to consider systematic and comprehensive socioeconomic solutions such as: applying 
appropriate and various training methods to meet requirement of high quality human resource for craft 
companies, villages; Market demand researching and focusing on several craft industries which have 
comparative opportunities and high value such as silver carving, embroider, sedge mat bamboo and 
rattan, etc, … 

Key words: Bamboo and rattan, craft company, craft village, silver carving; weaving.  

1. ®Æt vÊn ®Ò 
Th¸i B×nh lμ tØnh thuÇn n«ng, tæng 

diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña Th¸i B×nh lμ 
154.543 ha, ®Êt n«ng nghiÖp 96.803 ha cã 
thÓ gieo trång ®−îc nhiÒu lo¹i c©y trång 
nh−: lóa, ng«, rau, khoai t©y, ®Ëu t−¬ng, 
d©u t»m, ®ay cãi, ... cho n¨ng suÊt cao. 
Th¸i B×nh ®· ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh 
trang tr¹i ®Çu t− cã hiÖu qu¶ cao, cã nhiÒu 
s¶n phÈm gãp phÇn cho nhu cÇu tiªu dïng 

vμ xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, ®Êt n«ng nghiÖp 
b×nh qu©n ®Çu ng−êi ë ®©y cßn thÊp so víi 
c¸c tØnh vïng ch©u thæ s«ng Hång, d©n sè 
®«ng, lao ®éng n«ng th«n chiÕm tû träng 
lín, nªn ph¸t triÓn lμng nghÒ, n©ng cao 
n¨ng lùc c¹nh tranh s¶n phÈm cña lμng 
nghÒ sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lμm cho 
ng−êi lao ®éng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt hμng 
ho¸ trªn ®Þa bμn, n©ng cao thu nhËp vμ 
møc sèng nh©n d©n, thu hÑp kho¶ng c¸ch 
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thμnh thÞ n«ng th«n vμ ph©n ho¸ giμu 
nghÌo.  

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu lμng nghÒ 
truyÒn thèng t¹i Th¸i B×nh ®· ®−îc kh«i 
phôc vμ ph¸t triÓn. §Õn nay, toμn tØnh cã 
9 ®iÓm c«ng nghiÖp lμng nghÒ ®−îc quy 
ho¹ch; trong ®ã 4 ®iÓm ®· cã dù ¸n ®Çu t−, 
186 lμng nghÒ vμ 24 lμng nghÒ quy m« x· 
víi h¬n 157.000 lao ®éng cã viÖc lμm 
th−êng xuyªn. §¸ng chó ý lμ c¸c lμng 
nghÒ, x· nghÒ víi 119 doanh nghiÖp lμng 
nghÒ (Ban th−êng vô Th¸i B×nh, 2007). 
NhiÒu s¶n phÈm cña lμng nghÒ ®−îc ng−êi 
tiªu dïng −a thÝch vμ ®· cã chç ®øng trªn 
thÞ tr−êng trong vμ ngoμi n−íc. §Ó cho 
nghÒ vμ lμng nghÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, 
s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh trªn thÞ 
tr−êng, c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ x· héi nh− 
nghiªn cøu thÞ tr−êng, ®μo t¹o nguån nh©n 
lùc chÊt l−îng cao ë c¸c doanh nghiÖp, 
lμng nghÒ cÇn ®−îc gi¶i quyÕt ®ång bé 
b»ng nhiÒu h×nh thøc thÝch hîp. V× vËy, 
môc tiªu cña nghiªn cøu nh»m ®¸nh gi¸ 
thùc tr¹ng ph¸t triÓn lμng nghÒ t¹i c¸c 
®iÓm nghiªn cøu ®iÒu tra vμ ®Ò xuÊt 
nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn 
lμng nghÒ vμ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, 
gi¶i quyÕt viÖc lμm, t¨ng thu nhËp vμ c¶i 
thiÖn ®êi sèng nh©n d©n.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
KÕt hîp ®iÒu tra 150 hé gia ®×nh t¹i 3 

x· An HiÖp, N«ng H¶i vμ Quúnh Hoμng - 
huyÖn Quúnh Phô cã sè hé lμm nghÒ 
truyÒn thèng ®«ng nhÊt vμ ®iÒu tra 15 
doanh nghiÖp vμ HTX lμm nghÒ truyÒn 
thèng t¹i 3 x·. Nghiªn cøu cßn sö dông 
ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh n«ng th«n cã 
sù tham gia (PRA), ®ång thêi kÕ thõa c¸c 
b¸o c¸o hμng n¨m cña doanh nghiÖp, cña 
UBND huyÖn, tØnh, Phßng N«ng nghiÖp, 
Phßng Thèng kª, Chi côc Ph¸t triÓn ngμnh 
nghÒ n«ng th«n tØnh Th¸i B×nh.      

 Sö dông ph−¬ng ph¸p so s¸nh, ph−¬ng 
ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ, ph−¬ng 
ph¸p SWOT (ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm 
yÕu, c¬ héi vμ th¸ch thøc),  xö lý sè liÖu 
®iÒu tra b»ng phÇn mÒm Excel, ... trªn c¬ 

së ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t 
triÓn ngμnh nghÒ trªn ®Þa bμn nghiªn cøu 
®¹t hiÖu qu¶ cao. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

3.1.  T×nh h×nh ph¸t triÓn lμng nghÒ ë 
        Th¸i B×nh 

NghÒ vμ lμng nghÒ ë Th¸i B×nh cã tõ 
l©u ®êi. NhiÒu nghÒ vμ lμng nghÒ truyÒn 
thèng ®· tån t¹i vμ ph¸t triÓn hμng tr¨m 
n¨m nay. ë thêi kú bao cÊp, nghÒ vμ lμng 
nghÒ ë Th¸i B×nh ph¸t triÓn m¹nh; cã trªn 
300 hîp t¸c x·, tæ chuyªn vμ b¸n chuyªn 
s¶n xuÊt c¸c mÆt hμng tiÓu thñ c«ng 
nghiÖp thu hót l−îng lao ®éng lín tham 
gia, s¶n xuÊt ra khèi l−îng lín hμng ho¸ 
(th¶m ®ay, th¶m len, chiÕu cãi, hμng dÖt, 
thiªu, m©y tre ®an,…) phôc vô tiªu dïng 
trong n−íc vμ xuÊt khÈu sang c¸c n−íc 
Liªn X« cò, §«ng ¢u (Bé N«ng nghiÖp & 
PTNT, 1997).  

Tõ khi thÞ tr−êng truyÒn thèng lμ c¸c 
n−íc Liªn X«, §«ng ¢u bÞ thu hÑp, s¶n 
xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, nghÒ vμ lμng 
nghÒ gi¶m sót nghiªm träng, phÇn lín c¸c 
hîp t¸c x·, tæ s¶n xuÊt ph¶i gi¶i thÓ, ng−êi 
lao ®éng kh«ng cã viÖc lμm, mét sè nghÒ 
truyÒn thèng bÞ mai mét. 

Thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung −¬ng lÇn 
thø 7 (kho¸ VII) cña §¶ng, NghÞ quyÕt 09 
cña TØnh uû Th¸i B×nh (kho¸ VI) vÒ ph¸t 
triÓn n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vμ 
c«ng nghiÖp, n¨m 2000 Th¸i B×nh ®· tËp 
trung kh«i phôc ®−îc mét sè nghÒ vμ lμng 
nghÒ truyÒn thèng, du nhËp thªm nghÒ 
míi, ®a d¹ng ho¸ c¸c ngμnh nghÒ vμ c¸c 
mÆt hμng tiÓu thñ c«ng nghiÖp. §Õn n¨m 
2001, TØnh uû Th¸i B×nh tiÕp tôc ra nghÞ 
quyÕt chuyªn ®Ò vÒ ph¸t triÓn nghÒ vμ 
lμng nghÒ , tõ ®ã ®Õn nay nghÒ vμ lμng 
nghÒ ë Th¸i B×nh ngμy cμng ph¸t triÓn. 
§Õn nay toμn tØnh cã 186 lμng nghÒ, t¹o 
viÖc lμm cho 157.000 lao ®éng cã thu nhËp 
æn ®Þnh vμ cã 119 doanh nghiÖp trong lμng 
nghÒ ®−îc thμnh lËp.  
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3.2. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña 
       lμng nghÒ t¹i ®iÓm nghiªn cøu ë  
       tØnh Th¸i B×nh 
a. VÒ quy m« s¶n phÈm  

Hμng n¨m khèi l−îng s¶n phÈm t¹i 
®iÓm ®iÒu tra cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong 
lμng nghÒ lμm ra rÊt lín vμ ®a d¹ng vÒ 
chñng lo¹i. Lμng nghÒ cã nh÷ng s¶n phÈm 
riªng mang tÝnh t−îng tr−ng cho lμng nghÒ. 

 

Qua ®iÒu tra tõ c¸c hé trong lμng nghÒ cho 
thÊy, s¶n phÈm lμm ra bao gåm 11 lo¹i, 
nh−ng trong ®ã chØ cã 3 ®Õn 5 lo¹i s¶n 
phÈm thuéc s¶n phÈm truyÒn thèng cña 
lμng nghÒ, nh÷ng s¶n phÈm cßn l¹i lμ do 
sù ph¸t triÓn vÒ c«ng nghÖ m¸y mãc vμ 
tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ®−îc 
n©ng cao nªn c¸c s¶n phÈm nμy ®· ®−îc 
c¸c thî vμ c¬ së kh¸c sao chÐp l¹i (B¶ng 1).  

 

B¶ng 1. Sè l−îng s¶n phÈm chÝnh cña lμng nghÒ t¹i c¸c ®iÓm ®iÒu tra n¨m 2007 

TT Loại sản phẩm Doanh nghiệp, HTX Hộ sản xuất chuyên Hộ gia công Hộ kiêm 

1 Đồ dân dụng 2.640 2.904 1.219 487 

2 Nồi các loại 316 348 146 58 

3 Nồi nấu rượu 0 22 9 5 

4 Bộ tam sự nhỏ 44 116 48 19 

5 Bộ nhũ sự nhỏ 32 37 20 8 

6 Lọ hoa khảm bạc 312 181 76 30 

7 Bộ tam sự khảm bạc 163 212 88 35 

8 Tranh phật phản chiếu 88 106 44 18 

9 Tranh tứ linh 79 98 42 17 

10 Tranh tứ quý 510 560 235 90 

11 Khung chữ nho 286 332 140 56 

  Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007 

b. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm lμng nghÒ 
S¶n phÈm cña c¸c hé vμ doanh nghiÖp 

lμng nghÒ ®−îc tiªu thô chñ yÕu ë c¸c tØnh 
nh−: H¶i D−¬ng (21,5%), Nam §Þnh 
(25,3%), Hμ Néi (28,2%), NghÖ An (11,8%), 
Thanh Ho¸ (8,2%), … mét phÇn ®−îc tiªu 
thô trong néi tØnh nh−ng kh«ng ®¸ng kÓ 
(5%), chñ yÕu lμ nh÷ng s¶n phÈm b×nh d©n 
vμ ch©n vÞt cho c¸c tμu vËn t¶i nhá. Víi c¸c 
hé chuyªn s¶n xuÊt th× c¸c s¶n phÈm d©n 
dông b¸n theo c¸c ®¬n ®Æt hμng cña c¸c 
kh©u trung gian, giao dÞch qua ®iÖn tho¹i 
tho¶ thuËn vÒ gi¸ c¶, sè l−îng, mÉu m· 
(B¸o c¸o ho¹t ®éng cña ngμnh c«ng nghiÖp 

Th¸i B×nh, 2006), kh©u trung gian sÏ chë 
nguyªn liÖu vμ ®æi hμng, cßn c¸c s¶n phÈm 
mü nghÖ th× ®−îc bμy b¸n t¹i cöa hμng cña 
hä, gi¸ c¶ ®−îc b¸n theo c©n hoÆc theo chiÕc 
tuú theo nhu cÇu mua cña kh¸ch hμng. C¸c 
hμng mü nghÖ ®¶m b¶o tÝnh nghÖ thuËt th× 
gi¸ rÊt cao, thÊp nhÊt lμ 200.000 ®ång/s¶n 
phÈm, cao nhÊt cã s¶n phÈm lªn ®Õn hμng 
chôc triÖu ®ång. S¶n phÈm mü nghÖ cã mét 
®Æc ®iÓm lμ cμng ®Ó l©u cμng cã gi¸ trÞ, 
cμng thu hót ®−îc kh¸ch hμng sμnh ch¬i, 
nh−ng cã ®iÒu bÊt lîi lμ chu chuyÓn vèn cña 
hé ®Ó t¸i s¶n xuÊt. 
c. Doanh thu ë c¸c c¬ së lμng nghÒ 
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B¶ng 2. Doanh thu b×nh qu©n mét lo¹i s¶n phÈm lμng nghÒ 
t¹i c¸c ®iÓm ®iÒu tra n¨m 2007 

                                          §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång 

TT Loại sản phẩm Doanh nghiệp, HTX Hộ sản xuất chuyên Hộ gia công Hộ kiêm 

1 Đồ dân dụng 39,60 15,27 1,46 0,81 

2 Nồi các loại 4,74 0,24 0,17 0,09 

3 Nồi nấu rượu - 0,12 0,08 0,66 

4 Bộ tam sự nhỏ 79,20 15,99 0,69 0,38 

5 Bộ nhũ sự nhỏ 8,00 0,44 0,4 0,22 

6 Lọ hoa khảm bạc 234,00 26,46 4,56 2,5 

7 Bộ tam sự khảm bạc 652,00 40,30 28,16 15,5 

8 Tranh phật phản chiếu 11,00 0,63 0,44 0,25 

9 Tranh tứ linh 18,17 11,07 0,77 0,43 

10 Tranh tứ quý 13,77 10,72 0,50 0,27 

11 Khung chữ nho 24,45 1,18 0,84 0,47 

12 Thu khác 4,16 0,23 0,30 0,17 

Tổng 1.089,09 122,65 38,37 21,88 

 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007 

C¸c doanh nghiÖp vμ HTX lμm nghÒ cã 
doanh thu b×nh qu©n cao nhÊt lμ 1.089,09 
triÖu ®ång n¨m 2007 (HTX lμng nghÒ 
truyÒn thèng An Léng), trong ®ã thu tõ 
s¶n xuÊt ngμnh nghÒ chiÕm h¬n 96% tæng 
doanh thu, nguån thu chÝnh cña HTX tõ 
s¶n phÈm bé tam sù kh¶m b¹c vμ lä hoa 
kh¶m b¹c ®¹t 888 triÖu ®ång. C¸c hé 
chuyªn s¶n xuÊt ngμnh nghÒ ®¹t tæng 
doanh thu 122,65 triÖu ®ång/n¨m, b×nh 
qu©n mçi th¸ng thu tõ 10 ®Õn 11 triÖu 
®ång; phÇn lín thu tõ ho¹t ®éng ngμnh 
nghÒ, ngoμi ra thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp chiÕm mét phÇn nhá trong 
tæng doanh thu, c¸c hé chuyªn s¶n xuÊt 
ngμnh nghÒ còng tËp trung s¶n xuÊt 
nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ thμnh cao nh− lä 
hoa kh¶m b¹c vμ bé tam sù kh¶m b¹c. Hé 
cã thu nhËp thÊp nhÊt trong ho¹t ®éng 
ngμnh nghÒ lμ hä kiªm s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp 21,88 triÖu ®ång/n¨m (Héi th¶o 
quèc tÕ vÒ b¶o tån nghμnh nghÒ truyÒn 
thèng, 1996). §ã còng lμ mét ®iÒu dÔ nhËn 
thÊy v× c«ng viÖc chÝnh cña c¸c hé nμy lμ 
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ngoμi ra c¸c hé tËn 

dông nh÷ng thêi gian kh«ng ph¶i lμ mïa 
vô ®Ó ®i lμm thuª hoÆc nhËn gia c«ng 
nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c hé chuyªn s¶n 
xuÊt vμ HTX. NÕu so s¸nh doanh thu gi÷a 
ho¹t ®éng ngμnh nghÒ vμ s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp th× doanh thu tõ ho¹t ®éng ngμnh 
nghÒ cña hé s¶n xuÊt chuyªn gÊp 3 ®Õn 4 
lÇn so víi c¸c hé gia c«ng vμ gÊp 5 ®Õn 6 
lÇn so víi hé kiªm s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 
NÕu so s¸nh gi÷a c¸c hé víi nhau th× hé 
nμo chuyªn s¶n xuÊt th× cã doanh thu cao 
h¬n. Trong c¸c nhãm hé s¶n xuÊt ngμnh 
nghÒ th× ngoμi doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt ngμnh nghÒ cßn cã thu tõ s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp, l−îng doanh thu nμy chiÕm tõ 
10-15% trong tæng doanh thu ë c¸c hé kiªm.  

d. HiÖu qu¶ kinh tÕ 

Tæng lîi nhuËn b×nh qu©n c¸c lo¹i s¶n 
phÈm cña HTX, doanh nghiÖp lμng nghÒ 
®¹t 295,57 triÖu ®ång/n¨m, hé chuyªn s¶n 
xuÊt ngμnh nghÒ cã lîi nhuËn ®¹t 38,02 
triÖu ®ång/hé/n¨m vμ hé cã lîi nhuËn thÊp 
nhÊt lμ hé kiªm s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®¹t 
5,04 triÖu ®ång/hé/n¨m (B¶ng 3). 
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B¶ng 3. Lîi nhuËn b×nh qu©n c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c¬ së s¶n xuÊt lμng nghÒ n¨m 2007 

                                          §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång 

TT Loại sản phẩm Doanh nghiệp, HTX Hộ SX chuyên Hộ gia công Hộ kiêm SX 
nông nghiệp 

1 Đồ dân dụng 11,91 10,68 0,51 0,1924 

2 Nồi các loại 1,42 0,08 0,56 0,0228 

3 Nồi nấu rượu - 0,4 0,02 0,0152 

4 Bộ tam sự nhỏ 2,38 0,33 0,24 0,0896 

5 Bộ nhũ sự nhỏ 2,4 5,14 0,14 0,052 

6 Lọ hoa khảm bạc 70,35 2,2 0,6 0,592 

7 Bộ tam sự khảm bạc 192,32 18,3 9,9 3,6992 

8 Tranh phật phản chiếu 3,3 0,21 0,15 0,06 

9 Tranh tứ linh 5,47 0,35 0,27 0,1008 

10 Tranh tứ quý 4,12 0,24 0,17 0,0664 

11 Khung chữ nho 0,65 0,39 0,29 0,1104 

Tổng lợi nhuận của hộ 295,57 38,02 13,5 5,04 

 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007 

Sè liÖu ®iÒu tra ë b¶ng 4 cho thÊy: 
- HiÖu qu¶ thu nhËp tÝnh trªn mét 

®ång doanh thu cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt thu 
chØ vÒ 0,30 ®ång lîi nhuËn, t−¬ng tù nh− 
vËy ë hé chuyªn lμ 0,33, hé gia c«ng lμ 0,35.  

- Thu nhËp trªn chi phÝ: t¹i c¸c doanh 
nghiÖp vμ HTX ®¹t 0,42 ®ång, t−¬ng tù 

nh− vËy ®èi víi hé chuyªn lμ 0,49 ®ång vμ 
hé gia c«ng ®¹t 0,54 ®ång. HiÖu qu¶ mét 
®ång chi phÝ cña hé lμm gia c«ng ®¹t cao 
nhÊt (1,54 ®ång) tiÕp ®Õn lμ Hé chuyªn vμ 
thÊp nhÊt lμ c¬ së HTX, doanh nghiÖp lμng 
nghÒ mét ®ång chi phÝ bá ra chØ ®¹t: 1,42 
®ång. 

B¶ng 4. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong lμng nghÒ n¨m 2007 

Chỉ tiêu  Doanh nghiệp, HTX Hộ sản xuất chuyên Hộ gia công 
Hộ kiêm SX 
nông nghiệp 

Thu nhập/tổng chi phí (lần) 0,42 0,49 0,54 0,49 

Doanh thu/tổng chi phí (lần) 1,42 1,49 1,54 1,49 

Thu nhập/vốn (lần) 0,31 0,3 0,53 0,97 

Thu nhập/Lao động/tháng (đ) 1.070.000 550.000 490.000 400.000 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007 

Thu nhËp b×nh qu©n cña mét lao 
®éng/th¸ng trong lμng nghÒ kh¸ cao: cao 
nhÊt lμ lao ®éng trong HTX ®¹t 1.070 
ngh×n ®ång, lao ®éng cã møc thu nhËp 
thÊp nhÊt lμ nh÷ng lao ®éng trong c¸c hé 
kiªm chØ ®¹t 400 ngh×n ®ång/th¸ng.  

e. HiÖu qu¶  x· héi 
Thø nhÊt, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, 

kinh doanh ngμnh nghÒ cña c¸c nhãm hé 

gia ®×nh ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt ®−îc viÖc 
lμm, t¨ng thu nhËp cho hé gia ®×nh n«ng 
d©n. C¸c hé s¶n xuÊt, kinh doanh ngμnh 
nghÒ sö dông lao ®éng b»ng 130% thêi 
gian lao ®éng cña hé thuÇn n«ng. 

Thø hai, c¸c hé tham gia s¶n xuÊt, 
kinh doanh ngμnh nghÒ cã thu nhËp cao 
h¬n gÊp 6 ®Õn 10 lÇn so víi c¸c hé thuÇn 
n«ng, ®iÒu ®ã cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt, 
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kinh doanh ngμnh nghÒ gãp phÇn ®¸ng kÓ 
vμo ch−¬ng tr×nh xãa ®ãi, gi¶m nghÌo ë 
n«ng th«n hiÖn nay, t¹o c¬ së gãp phÇn gi÷ 
v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toμn x· 
héi ë n«ng th«n. 

Thø ba, cïng víi sù chuyÓn dÞch c¬ 
cÊu c©y trång, vËt nu«i ®Ó n©ng cao hiÖu 
qu¶ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, sù ph¸t triÓn 
s¶n xuÊt, kinh doanh ngμnh nghÒ cña c¸c 
hé gia ®×nh n«ng d©n trong nh÷ng n¨m 
gÇn ®©y ®· t¹o cho n«ng th«n bé mÆt míi. 
C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ®−îc thay ®æi, tû 
träng thu nhËp t¨ng tõ ho¹t ®éng ngμnh 
nghÒ trong tæng thu nhËp ®−îc t¹o ra ë ®Þa 
ph−¬ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ 
tr−êng hμng ho¸, thÞ tr−êng vèn, thÞ tr−êng 
lao ®éng ë n«ng th«n. Sù ph¸t triÓn ngμnh 
nghÒ cña c¸c hé n«ng d©n ®ang tõng b−íc 
thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh 
tÕ, c¬ cÊu lao ®éng n«ng th«n theo h−íng 
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. 

Thø t−, viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh 
ngμnh nghÒ cña c¸c hé bªn c¹nh ®em l¹i 
gi¸ trÞ kinh tÕ cao cßn cã gi¸ trÞ vÒ b¶n s¾c 
d©n téc. NhiÒu s¶n phÈm, bÝ quyÕt nghÒ 
nghiÖp lμm thñ c«ng ®· ®−îc l−u truyÒn 
cho ®êi sau. Nh− vËy, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, 
kinh doanh ngμnh nghÒ cña c¸c hé gia 
®×nh võa cã ý nghÜa vÒ kinh tÕ, võa gãp 
phÇn gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. 

3.3. Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn lμng 
       nghÒ truyÒn thèng 

a. Gi¶i ph¸p vÒ ®Êt ®ai 

Trong lμng nghÒ hiÖn nay, nhu cÇu vÒ 
®Êt ®ai ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh 
doanh ngμnh nghÒ lμ rÊt lín. §Ó më réng 
qui m« s¶n xuÊt cña c¬ së ph¶i cã ®Êt ®ai, 
®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm ph¶i cã diÖn tÝch 
cöa hμng… Nhu cÇu thuª ®Êt cña c¸c hé 
tuú thuéc vμo qui m« s¶n xuÊt vμ môc ®Ých 
sö dông kh¸c nhau, ®èi víi c¸c hé cã qui 
m« s¶n xuÊt lín th× nhu cÇu thuª nhiÒu 
®Êt lμ ®Ó phôc vô s¶n xuÊt nh− dμnh cho 
kho b·i, ®Êt lμm nhμ x−ëng, c¸c hé s¶n 
xuÊt qui m« nhá th× nhu cÇu thuª ®Êt chñ 
yÕu lμ muèn cã mét diÖn tÝch tõ kho¶ng 20 
®Õn 30 m2 ë gÇn ®−êng giao th«ng, chî hay 

c¸c trung t©m huyÖn kh¸c ®Ó b¸n hμng. §Ó 
gi¶i quyÕt ®−îc hÕt nh÷ng nhu cÇu vÒ ®Êt 
cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong lμng nghÒ 
truyÒn thèng lμ rÊt khã v× quÜ ®Êt cña ®Þa 
ph−¬ng cßn h¹n chÕ, tiÒn thuª ®Êt ®Ó b¸n 
hμng rÊt ®¾t, do ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¬ 
së s¶n xuÊt nμo cã nhiÒu tiÒn th× thuª ®−îc 
nhiÒu diÖn tÝch ®Êt. KÕt qu¶ nghiªn cøu 
cho thÊy: 100% c¸c c¬ së ®Òu cã nhu cÇu 
thuª ®Êt lμm cöa hμng, cßn thuª ®Êt ®Ó 
lμm nhμ x−ëng vμ kho b·i th× chñ yÕu lμ 
c¸c hîp t¸c x· vμ c¸c hé chuyªn s¶n xuÊt. 
HiÖn nay, c¬ së s¶n xuÊt cña c¸c hîp t¸c 
x· kh«ng n»m xen kÏ cïng víi khu d©n c− 
v× hä ®i thuª ®Êt ®Ó s¶n xuÊt, cßn l¹i phÇn 
lín c¬ së s¶n xuÊt c¸c hé trong lμng nghÒ 
n»m xen kÏ cïng víi d©n c−. DiÖn tÝch s¶n 
xuÊt ngμnh nghÒ cña c¸c hé chñ yÕu lμ sö 
dông nh÷ng diÖn tÝch ®Êt v−ên vμ ®Êt ë 
cña m×nh, v× thÕ ®· ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn 
®êi sèng sinh ho¹t cña c¸c hé d©n c− nh− 
vÊn ®Ò vÒ vÖ sinh m«i tr−êng, r¸c th¶i, 
tiÕng ån vμ thêi gian sinh ho¹t cña c¸c hé 
d©n c− bÞ ®¶o lén. V× vËy, c¸c huyÖn vμ x· 
®· quy ho¹ch ®iÓm c«ng nghiÖp cña ®Þa 
ph−¬ng ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng 
th«n tËp trung cÇn nhanh chãng gi¶i 
phãng mÆt b»ng, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng 
nh− ®−êng giao th«ng vμ kÐo ®iÖn ra ®iÓm 
c«ng nghiÖp ®Ó c¸c hîp t¸c x· vμ c¸c hé 
sím cã ®iÒu kiÖn thuª ®Êt ®Ó ph¸t triÓn 
s¶n xuÊt. 

b. Gi¶i ph¸p vÒ lao ®éng vμ ®μo t¹o 
     nguån nh©n lùc cho lμng nghÒ  

§èi víi lμng nghÒ, vÊn ®Ò ®μo t¹o vμ 
truyÒn d¹y nghÒ ®i ®«i víi viÖc tån t¹i vμ 
l−u truyÒn cña lμng nghÒ ®ã. V× vËy, c¸c 
lμng nghÒ truyÒn thèng cÇn ph¶i cã chiÕn 
l−îc ®μo t¹o vμ truyÒn d¹y nghÒ cho con 
em m×nh, nh÷ng ng−êi cã t©m huyÕt víi 
nghÒ ®ã. Hμng n¨m, chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng cïng víi c¸c nghÖ nh©n cña lμng 
nghÒ trªn ®Þa bμn x· tæ chøc c¸c cuéc thi 
tay nghÒ, mêi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn 
quyÕt ®Þnh vμ c«ng nhËn c¸c cÊp bËc tay 
nghÒ sau mçi cuéc thi. §èi víi c¸c nghÖ 
nh©n, nh÷ng ng−êi cã kinh nghiÖm, kü thuËt 
tinh x¶o trong nghÒ cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho hä 
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vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é cho hä trong viÖc truyÒn 
d¹y nghÒ. 

Nh− vËy, nhu cÇu vÒ lao ®éng trong 
lμng nghÒ lμ rÊt lín ®Æc biÖt lμ nh÷ng lao 
®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ kü thuËt cao, 
kinh nghiÖm s¶n xuÊt. C¸c c¬ së s¶n xuÊt 
ngμnh nghÒ trong lμng nghÒ cã nhu cÇu 
vÒ lao ®éng lμ nh÷ng hé chuyªn s¶n xuÊt 
vμ hîp t¸c x·. C¸c chñ s¶n xuÊt rÊt muèn 
thuª lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ kü 
thuËt cao vμ s½n sμng thuª dμi h¹n cã 
møc thï lao xøng ®¸ng, nÕu tÝnh b×nh 
qu©n mét c¬ së s¶n xuÊt cã nhu cÇu thuª 
tõ 3 ®Õn 4 lao ®éng. §øng tr−íc t×nh h×nh 
nhu cÇu thuª lao ®éng cã tr×nh ®é tay 
nghÒ cao cña c¸c hé trong lμng nghÒ hiÖn 
nay, l·nh ®¹o ®Þa ph−¬ng cÇn cã chÝnh 
s¸ch, gi¶i ph¸p ®Ó ®μo t¹o nghÒ cho c¸c 
lao ®éng trong lμng nghÒ. Nh÷ng chñ 
tr−¬ng chÝnh s¸ch ®ã ph¶i ®−îc ®iÒu tra 
kh¶o s¸t nhu cÇu häc cña lao ®éng ®Ó 
tr¸nh t×nh tr¹ng néi dung ®μo t¹o nghÒ 
kh«ng phï hîp víi nhu cÇu cña lao ®éng 
häc nghÒ, kÕt hîp cïng víi c¸c trung t©m 
d¹y nghÒ cña tØnh, ch−¬ng tr×nh khuyÕn 
c«ng cña tØnh ®Ó ®μo t¹o lao ®éng cho 
lμng nghÒ truyÒn thèng. §èi víi c¸c chñ 
c¬ së s¶n xuÊt cã kinh nghiÖm l©u n¨m 
cÇn më réng qui m« truyÒn d¹y nghÒ cho 
thÕ hÖ sau kÓ c¶ nh÷ng lao ®éng ®Õn häc 
viÖc vμ lμm thuª. Tr−íc m¾t lμ trung t©m 
d¹y nghÒ cña huyÖn cÇn liªn kÕt víi lμng 
nghÒ ®Ó më nh÷ng líp d¹y nghÒ ng¾n h¹n 
cho ng−êi lao ®éng cña x· vμ c¸c x· trong 
huyÖn. 

c. Gi¶i ph¸p vÒ vèn 
Trong lμng nghÒ truyÒn thèng, nguån 

vèn dμnh cho s¶n xuÊt ngμnh nghÒ tiÓu 
thñ c«ng nghiÖp cña c¸c hé chñ yÕu lμ 
nguån vèn tù cã chiÕm tíi 67,7%, sè cßn l¹i 
tuú thuéc vμo tõng chñ c¬ së s¶n xuÊt. Mét 
sè c¬ së s¶n xuÊt sö dông vèn rÊt hiÖu 
qu¶, mét sè c¬ së sö dông vèn  bÞ thua lç 
nh−ng ®iÒu cÇn thiÕt nhÊt ®èi víi c¸c chñ 
hé trong lμng nghÒ lμ khi hä cÇn vèn cho 
s¶n xuÊt th× hä vay ai? ngoμi nguån vèn tù 
cã cña gia ®×nh. Nguån vèn vay cña c¸c tæ 
chøc ng©n hμng th× rÊt h¹n chÕ vÒ sè 

l−îng vμ thêi h¹n vay, do ®ã c¸c chñ c¬ së 
s¶n xuÊt th−êng ®i vay vèn cña c¸c c¸ 
nh©n, anh em b¹n bÌ vμ c¸c tæ chøc kh¸c, 
v× vËy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cho vay víi l·i 
suÊt cao. C¸c chñ c¬ së s¶n xuÊt trong lμng 
nghÒ ®Òu cã nguyÖn väng muèn ®−îc tiÕp 
xóc víi tÊt c¶ c¸c nguån vèn cña ®Þa 
ph−¬ng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. V× vËy, 
tØnh cã thÓ th«ng qua quü khuyÕn c«ng hç 
trî cho c¸c hîp t¸c x· vμ c¸c chñ hé mét 
phÇn l·i suÊt ®Ó hä ®−îc vay vèn víi l·i 
suÊt −u ®·i lμ 0,65%/n¨m. 

d. Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr−êng 
ThÞ tr−êng tiªu thô lμ vÊn ®Ò sèng cßn 

®èi víi c¸c lμng nghÒ, nã quyÕt ®Þnh sù tån 
t¹i, ph¸t triÓn hay suy vong cña lμng nghÒ. 
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn lμng nghÒ cho thÊy 
c¸c c¬ së s¶n xuÊt tån t¹i vμ ph¸t triÓn 
m¹nh ®Òu gi¶i quyÕt ®Çu ra cho s¶n phÈm, 
sù biÕn ®éng th¨ng trÇm cña lμng nghÒ 
phÇn lín do thÞ tr−êng quyÕt ®Þnh. Cñng 
cè thÞ tr−êng trong n−íc, t×m kiÕm thÞ 
tr−êng xuÊt khÈu, muèn vËy s¶n phÈm 
cña lμng nghÒ truyÒn thèng ph¶i kh«ng 
ngõng n©ng cao c¶i tiÕn chÊt l−îng, mÉu 
m·, ®ång thêi c¸c hé gia ®×nh, c¸c tæ s¶n 
xuÊt ph¶i n¨ng ®éng h¬n n÷a trong viÖc 
t×m kiÕm thÞ tr−êng, t×m kiÕm c¬ héi ®Ó 
giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh nh−: triÓn 
l·m, c«ng t¸c tiÕp thÞ, th¨m quan giíi 
thiÖu s¶n phÈm,… ThÞ tr−êng tiªu thô chñ 
yÕu s¶n phÈm cña c¸c lμng nghÒ hiÖn nay 
vμ trong t−¬ng lai ë trong n−íc lμ Thμnh 
phè Hμ Néi, Thμnh phè Hå ChÝ Minh, tØnh 
Nam §Þnh v× ®©y lμ nh÷ng n¬i tËp trung 
nhiÒu tÇng líp d©n c− cã thu nhËp cao, am 
hiÓu, ®am mª nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c 
lμng nghÒ tØnh Th¸i B×nh. Qua nghiªn cøu 
vμ thùc tÕ ®iÒu tra trong nhiÒu n¨m, th× 
®èi víi thÞ tr−êng n−íc ngoμi nh− NhËt 
B¶n, Nga vμ c¸c n−íc §«ng ¢u cã truyÒn 
thèng −a thÝch vμ mua s¾m c¸c s¶n phÈm 
®−îc lμm ra tõ ®ång, m©y tre, ... 

e. Gi¶i ph¸p vÒ nguån nguyªn liÖu ®Çu 
    vμo phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh 

§èi víi nguån nguyªn liÖu ®Çu vμo 
cung cÊp cho c¸c hé s¶n xuÊt trong c¸c 
lμng nghÒ hiÖn nay chñ yÕu gåm nh÷ng 
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nguyªn liÖu nh− kim lo¹i (®ång, nh«m, 
kÏm), chÊt ®èt (than, cñi,… ®iÖn). Trong 
c¸c nguån nguyªn liÖu chÝnh ®ã, nguån 
nguyªn liÖu kim lo¹i vμ nguån ®iÖn phôc 
vô cho s¶n xuÊt ®−îc c¸c chñ c¬ së s¶n 
xuÊt rÊt quan t©m. Nguån nguyªn liÖu 
kim lo¹i ®−îc cung cÊp chÝnh cho c¸c chñ 
c¬ së s¶n xuÊt chñ yÕu lμ c¸c hé thu gom 
mua b¸n phÕ liÖu, ngoμi ra c¸c chñ c¬ së 
s¶n xuÊt kh«ng cã nguån cung cÊp nguyªn 
liÖu nμo l©u dμi vμ æn ®Þnh, trong khi ®ã 
c¸c chñ c¬ së muèn nhËp nguyªn liÖu tõ 
n−íc ngoμi vμo gi¸ rÊt ®¾t vμ ph¶i nhËp 
khÈu víi sè l−îng lín nh−ng hä l¹i kh«ng 
®ñ vèn. Thùc tÕ cho thÊy, nguån nguyªn 
liÖu kim lo¹i ®ång hiÖn nay ®ang bÞ nh÷ng 
t− nh©n v× lîi nhuËn ®· thu l¹i ®Ó b¸n 
sang Trung Quèc víi gi¸ cao h¬n b¸n cho 
lμng nghÒ. §©y lμ mét trong nh÷ng khã 
kh¨n nhÊt cña lμng nghÒ v× nÕu nguyªn 
liÖu ®Çu vμo kh«ng ®¸p øng ®ñ cho s¶n 
xuÊt th× s¶n xuÊt sÏ bÞ ngõng trÖ ho¹t 
®éng, chÝnh v× thÕ c¸c chñ c¬ së s¶n xuÊt 
còng chØ biÕt tr«ng chê vμ hy väng vμo c¸c 
hé thu gom phÕ liÖu mμ ch−a t×m ra ®−îc 
gi¶i ph¸p mang tÝnh l©u dμi vμ æn ®Þnh. 
Gi¶i ph¸p ®Ó gióp c¸c lμng nghÒ chñ ®éng 
vμ cã nguån nguyªn liÖu ®Çu vμo æn ®Þnh 
®Ó duy tr× vμ ph¸t triÓn s¶n phÈm lμ ph¶i 
nghiªn cøu t×m hiÓu nguån nguyªn liÖu 
®ang ë ®©u? sè l−îng lμ bao nhiªu? tõ ®ã 
th«ng qua nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ mua 
b¸n hμng ho¸ víi c¸c c«ng ty, tæ chøc hoÆc 
c¸ nh©n trong vμ ngoμi n−íc. 

f. Gi¶i ph¸p vÒ khoa häc, kü thuËt vμ vÖ  
    sinh m«i tr−êng trong lμng nghÒ 

S¶n phÈm cña lμng nghÒ truyÒn 
thèng trªn ®Þa bμn x· ®−îc t¹o ra b»ng 
c«ng cô thñ c«ng vμ b»ng tay lμ chñ yÕu, 
®iÒu ®ã cã nghÜa lμ s¶n phÈm mang tÝnh 
truyÒn thèng, méc m¹c, tinh x¶o,… 
Nh−ng ®Ó cã ®−îc s¶n phÈm nh− thÕ, th× 
mét sè c«ng ®o¹n ®Çu trong viÖc cung cÊp 
nguyªn liÖu cña lμng nghÒ trªn ®Þa bμn 
x· lμ rÊt vÊt v¶ vμ nÆng nhäc nh−: ®óc, 
gß, m¹ b¶o qu¶n,… Ngμy nay, víi khoa 
häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn th× vËn ®éng c¸c 
hé, tæ s¶n xuÊt tõng b−íc ¸p dông nh÷ng 

m¸y mãc ®Ó cã thÓ thay thÕ nh÷ng viÖc 
nÆng nhäc vμ ®éc h¹i ®ã. 

Tuy nhiªn, r¸c th¶i cña lμng nghÒ 
truyÒn thèng th¶i ra lμ mét vÊn ®Ò cÇn 
quan t©m cña mäi ng−êi d©n, nhÊt lμ 
nh÷ng ng−êi d©n trong lμng nghÒ truyÒn 
thèng, nã g©y « nhiÔm m«i tr−êng, kh«ng 
nh÷ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn lao ®éng 
trong lμng nghÒ mμ cßn ¶nh h−ëng tíi c¸c 
vïng l©n cËn, nh−: nguån n−íc, kh«ng khÝ 
bôi,… Kh«ng nh÷ng thÕ, m«i tr−êng r¸c 
th¶i cña lμng nghÒ truyÒn thèng cßn ¶nh 
h−ëng ®Õn l−îng kh¸ch tham quan, du lÞch 
trong lμng nghÒ, chÊt l−îng s¶n phÈm,… 
Do ®ã, mçi lμng nghÒ trªn ®Þa bμn tØnh ph¶i 
cã kÕ ho¹ch xö lý r¸c th¶i, nguån cung cÊp 
n−íc sinh ho¹t cho ng−êi d©n trong lμng, ký 
hîp ®ång vÖ sinh víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n vÒ 
vÖ sinh m«i tr−êng n«ng th«n, hμng th¸ng, 
hμng quÝ ®Þnh kú ph¶i tæng kÕt vÖ sinh 
trong lμng nghÒ vμ kiÓm tra hÖ sè m«i 
tr−êng, an toμn vÖ sinh cho phÐp. 

§èi víi c¸c c¬ së míi thμnh lËp x−ëng 
®Ó s¶n xuÊt th× ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng 
cèng, r·nh tiªu tho¸t r¸c th¶i mét c¸ch an 
toμn vμ hîp lý tr−íc khi th¶i ra c¸c s«ng, 
ngßi, ao hå. §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt l©u 
®êi, lμng nghÒ cÇn cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt 
m«i tr−êng nh− x©y dùng l¹i hÖ thèng 
tho¸t n−íc trong lμng nghÒ, chi phÝ do c¸c 
hé lμm nghÒ ®ãng gãp tuú theo qui m« s¶n 
xuÊt vμ ®−îc chÝnh quyÒn th«n ®øng ra 
gi¶i quyÕt. Kh«ng nªn sö dông n−íc ë c¸c 
ao, giÕng ®μo trong lμng nghÒ ®Ó ¨n, uèng 
mμ ph¶i sö dông c¸c nguån n−íc s¹ch 
kh¸c nh− n−íc giÕng khoan víi ®é s©u tõ 
80m ®Õn 100m hoÆc hÖ thèng n−íc s¹ch tõ 
c«ng ty cung cÊp. §èi víi c¸c kim lo¹i nÆng 
vμ xØ than cÇn xö lý thËt tèt tr−íc khi th¶i 
ra ngoμi, tr¸nh t×nh tr¹ng th¶i ra c¶ khu 
vùc nh− ao, hå, ®ång ruéng mμ ch−a xö lý 
th× hËu qu¶ rÊt nÆng hay thÈm thÊu 
xuèng ®Êt vμ « nhiÔm tÇng n−íc ngÇm. 
Thμnh lËp c¸c ®éi tù qu¶n c¸c ®o¹n ®−êng 
lμng, x©y dùng c¸c thïng r¸c. CÇn ®Ò nghÞ 
víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng tæ chøc kh¸m 
søc kháe ®Þnh kú cho c¸c lao ®éng vμ ng−êi 
d©n ®ang sinh sèng trong lμng nghÒ. 
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g. Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ trong s¶n 
     xuÊt vμ x· héi trong lμng nghÒ  

Trong c¸c lμng nghÒ cña tØnh, mèi quan 
hÖ bao trïm h¬n c¶ lμ mèi quan hÖ gi÷a chñ 
vμ thî. Ngoμi ra, còng cã mét sè quan hÖ 
kh¸c nh− c¸c hé gia ®×nh, tæ s¶n xuÊt nh−ng 
chØ mang tÝnh quan hÖ ch−a cã tÝnh g¾n kÕt 
chÆt chÏ víi nhau trong s¶n xuÊt vμ tiªu thô 
s¶n phÈm. V× vËy, ngo¹i trõ khi cã nh÷ng 
®Çu t− kh¸c ®Ó n©ng cao qui m«, tr×nh ®é 
ho¹t ®éng cña lμng nghÒ ë n«ng th«n, c¸c hé 
gia ®×nh lμm nghÒ cÇn cã mèi quan hÖ víi 
nhau trong viÖc cung cÊp ®Çu vμo víi nhau 
trong c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n 
phÈm, vèn,… cÇn nghiªn cøu x¸c ®Þnh vμ 
tæ chøc h×nh thøc hîp t¸c cho phï hîp. 

Cïng víi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nhiÒu 
vÊn ®Ò x· héi c«ng nghiÖp sÏ ph¸t sinh 
lμm ph¸ vì thuÇn phong mü tôc, n¶y sinh 
c¸c tÖ n¹n x· héi, diÔn ra sù ph©n ho¸ giμu 
nghÌo. Do ®ã, cÇn t¨ng c−êng tuyªn 
truyÒn, gi¸o dôc ®Þnh h−íng cho lao ®éng 
vÒ truyÒn thèng gia ®×nh, lßng yªu quª 
h−¬ng ®Êt n−íc, vÒ ph¸p luËt, vÒ phßng 
chèng c¸c tÖ n¹n x· héi. Cã chÝnh s¸ch hç 
trî nh÷ng ng−êi lao ®éng gÆp hoμn c¶nh 
bÊt lîi trong cuéc sèng vμ tæ chøc s¶n xuÊt. 

§Ó gi¶m bít c¸c kh©u lao ®éng thñ 
c«ng nÆng nhäc, tËn dông thêi gian lao 
®éng, gi¶i phãng mét phÇn søc lao ®éng, 
th× viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc vÒ 
m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn ®−îc ¸p dông vμo s¶n 
xuÊt trong lμng nghÒ lμ mét viÖc cÇn lμm, 
nh−ng ¸p dông nh− thÕ nμo, ¸p dông vμo 
kh©u nμo, s¶n phÈm nμo th× kh«ng ph¶i 
chñ c¬ së s¶n xuÊt hay chñ hé nμo còng cã 
®ñ kinh nghiÖm ®Ó lμm. Do ®ã, lμng nghÒ 
cÇn cã mèi quan hÖ chia sÎ kinh nghiÖm 
víi nhau trong s¶n xuÊt, t− vÊn cho nhau 
vÒ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. Ngoμi mèi 
quan hÖ vÒ s¶n xuÊt c¸c hé vμ c¸c tæ chøc 
s¶n xuÊt trong lμng nghÒ cÇn hîp t¸c víi 
nhau trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm ®Ó 
h¹n chÕ t×nh tr¹ng ng−êi b¸n kh«ng ®−îc 
hμng, ng−êi th× kh«ng cã hμng b¸n. 

Bªn c¹nh ®ã, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng cÇn quan t©m vμ ®Çu t− h¬n n÷a 
cho viÖc qui ho¹ch vμ thùc hiÖn kÕ ho¹ch 

ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph−¬ng. 
Ph¸t huy tèt vai trß cña c¸c tæ chøc trong 
c¬ së, vai trß g−¬ng mÉu cña c¸c §¶ng 
viªn, cã chÝnh s¸ch −u ®·i ®Ó thu hót 
nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vμ 
nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é häc vÊn, kinh 
nghiÖm qu¶n lý kinh doanh lμm viÖc trong 
c¸c c¬ së s¶n xuÊt. 

4. KÕT LUËN 
Sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn lμng nghÒ 

truyÒn thèng ë tØnh Th¸i B×nh lμ mét tÊt 
yÕu kh¸ch quan, nã g¾n bã h÷u c¬ víi n«ng 
nghiÖp vμ c«ng nghiÖp, ®ång thêi thóc ®Èy 
nhanh qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng x· 
héi vμ c«ng nghiÖp, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng 
nghiÖp, n«ng th«n. Ph¸t triÓn lμng nghÒ 
truyÒn thèng lμ mét nhiÖm vô cã tÝnh 
chiÕn l−îc, cã vai trß to lín ®èi víi qu¸ 
tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o viÖc 
lμm, t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng 
trong ®Þa bμn tØnh. MÆt kh¸c, sù ph¸t 
triÓn cña lμng nghÒ lμ bé phËn c¬ b¶n nhÊt 
cÊu thμnh lÞch sö v¨n ho¸, v¨n minh ViÖt 
Nam trong qu¸ khø còng nh− hiÖn t¹i, nã 
chÝnh lμ mét yÕu tè biÓu hiÖn tËp trung 
nhÊt b¶n s¾c d©n téc. 

Sù ph¸t triÓn cña lμng nghÒ lμ h×nh 
thøc tèt nhÊt huy ®éng nguån nh©n lùc 
s½n cã ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph−¬ng, lμ 
c¸ch gi¶i quyÕt h÷u hiÖu nhÊt viÖc lμm cho 
ng−êi lao ®éng. H¬n n÷a trong thùc tÕ qua 
lμng nghÒ hiÖn nay do ®Êt chËt ng−êi ®«ng, 
con ®−êng hîp lý vμ hiÖu qu¶ nhÊt lμ dùa 
trªn thÕ m¹nh cña lμng nghÒ truyÒn thèng, 
®i tõng b−íc tõ thñ c«ng lªn c«ng nghiÖp. 
§ång thêi, kÕt hîp yÕu tè truyÒn thèng víi kü 
thuËt hiÖn ®¹i, lμm cho s¶n phÈm ngμy cμng 
tinh x¶o h¬n, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng vμ 
cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. 

§Ó ph¸t huy vai trß vμ ý nghÜa to lín 
cña lμng nghÒ cÇn ph¶i thùc hiÖn ®ång bé 
chÝnh s¸ch vμ b¶y gi¶i ph¸p kinh tÕ x· héi 
trªn ®©y nh»m khuyÕn khÝch hç trî, gióp 
®ì t¹o m«i tr−êng thuËn lîi cho lμng nghÒ 
ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù 
qu¶n lý cña Nhμ n−íc vμ héi nhËp kinh tÕ 
quèc tÕ. Trong ®ã, ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn 
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chÝnh s¸ch vèn, ®Çu t−, tμi chÝnh tÝn dông 
vμ b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i, … 
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