
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, số 1: 156 - 164      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI    

PH¸T TRIÓN KINH TÕ LμNG NGHÒ HUYÖN Y£N M¤, TØNH NINH B×NH 
- NH÷NG THUËN LîI, KHã KH¡N Vμ TH¸CH THøC  

Developing Economic of Craft Villages in Yen Mo District, Ninh Binh Province - 
Advantages, Difficults and Challenges 

Bùi Văn Tiến           

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 
Địa chỉ email tác giả liên lạc: tienptnt2009@gmail.com 

TÓM TẮT 
Phát triển kinh tế làng nghề là một mũi nhọn trong phát triển tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên 

Mô, một huyện phía Nam tỉnh Ninh Bình. Năm 2009 đã có 7 làng sản xuất tiểu thủ công nghiệp được 
công nhận là làng nghề, 3242 hộ và 8 doanh nghiệp làm các nghề đan cói, thêu ren, mây tre đan, bún 
bánh trong làng nghề. Giá trị sản xuất 7 làng nghề đạt 56,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động đạt 
379 nghìn đồng/tháng. Phát triển kinh tế làng nghề ở huyện Yên Mô tuy đạt được những thành quả 
bước đầu song hiện tại đang nảy sinh những khó khăn và thách thức. Qua phân tích thực trạng kết 
hợp phương pháp phân tích SWOT bài viết đã chỉ ra 7 điểm thuận lợi, khó khăn và thách thức trong 
phát triển kinh tế làng nghề ở huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình. 

Từ khoá: Làng nghề, nghề thủ công, nghề đan cói, nghề mây tre đan. 

SUMMARY 
Developing economics of craft villages has considered as first priority to push up development 

of handicraft industry in Yen Mo - one of district in the south of Ninh Binh province. In 2009, 7 villages 
of Yen Mo have been recognized as traditional craft villages included 3242 households and 8 
enterprises involving in made noodle, sedge making, embroider, bamboo and rattan in. Total 
production value of 7 craft villages was 56.5 billion VND, average of income/labor was 379 thousand 
VND/month. However, craft villages in Yen Mo has still faced difficulty and challenges. Through SWOT 
matrix analysis,  this study have pointed out 7 problems for developing economics of craft villages in 
Yen Mo district, Ninh Binh province. 

Key words : Bamboo and rattan, craft village, handrcraft, sedge making.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Kinh tÕ lμng nghÒ gi÷ vai trß rÊt quan 
träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n 
ViÖt Nam, kh«ng chØ trªn ph−¬ng diÖn gãp 
phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lμm, t¨ng thu nhËp 
cho n«ng d©n mμ cßn t¹o nªn nh÷ng dÊu Ên, 
b¶n s¾c v¨n ho¸ ®Æc tr−ng cña mçi vïng, 
miÒn. §Õn nay kinh tÕ lμng nghÒ ®−îc xem 
nh− lμ mét trong nh÷ng h¹t nh©n trung t©m 
cña ngμnh nghÒ n«ng th«n. 

Nhμ n−íc ta ®· cã nhiÒu chñ tr−¬ng, 
chÝnh s¸ch thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ 
lμng nghÒ nh− NghÞ ®Þnh sè 66/2006/N§-CP 
ngμy 07/7/2006 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn 
lμng nghÒ, Th«ng t− sè 116/2006/TT-BNN 
ngμy 18/12/2006 cña Bé N«ng nghiÖp vμ 
Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc ph¸t triÓn 
ngμnh nghÒ, lμng nghÒ n«ng th«n, Th«ng t− 
sè 113/2006/TT-BTC cña Bé Tμi chÝnh vÒ 
viÖc h−íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch 
ph¸t triÓn ngμnh nghÒ, lμng nghÒ tiÓu thñ 
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c«ng nghiÖp n«ng th«n, v.v... Riªng ®èi víi 
tØnh Ninh B×nh, TØnh uû ®· cã NghÞ quyÕt sè 
04/NQ-TU ngμy 09/8/2006 vÒ ®Èy m¹nh ph¸t 
triÓn trång, chÕ biÕn cãi, thªu ren vμ chÕ t¸c 
®¸ mü nghÖ giai ®o¹n 2006 - 2010. 

Yªn M« lμ huyÖn phÝa Nam tØnh Ninh 
B×nh cã tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lμ 14.408 
ha, mËt ®é d©n sè 0,12 ha/ng−êi. HuyÖn Yªn 
m« cã nhiÒu nghÒ thñ c«ng nh− lμm bón, 
nÊu r−îu, lμm ®Ëu phô, ®an dÖt cãi, méc, 
thªu ren, m©y tre ®an… Ph¸t triÓn kinh tÕ 
lμng nghÒ lμ mét trong nh÷ng môc tiªu ®Ó 
x©y dùng n«ng th«n míi cña huyÖn. §Ó thùc 
hiÖn môc tiªu nμy, cÇn ph¶i ph©n tÝch thùc 
tr¹ng, t×nh h×nh ph¸t triÓn, thuËn lîi vμ 
nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn gi¶i quyÕt. MÆt 
kh¸c víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay, mçi m« h×nh 
kinh tÕ lμ mét ®¬n vÞ ®éc lËp trong viÖc tæ 
chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ph¶i s¶n xuÊt 
hμng ho¸ lμ khã kh¨n cÇn ®−îc th¸o gì. H¬n 
n÷a, ViÖt Nam ®· gia nhËp Tæ chøc Th−¬ng 
m¹i ThÕ giíi (WTO), ®−a l¹i nhiÒu c¬ héi 
còng nh− th¸ch thøc lín ®èi víi ph¸t triÓn 
kinh tÕ lμng nghÒ. Nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn 
hμnh nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng t¹i ®Þa bμn 
nghiªn cøu ®Ó t×m ra nh÷ng khã kh¨n th¸ch 
thøc trong ph¸t triÓn kinh tÕ lμng nghÒ ë 
huyÖn Yªn M« - tØnh Ninh B×nh.   

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Sè liÖu s¬ cÊp ®−îc ®iÒu tra tõ 175 hé 

gia ®×nh t¹i 7 lμng nghÒ ®an cãi vμ 01 doanh 
nghiÖp kinh doanh s¶n phÈm nghÒ ®an dÖt 
cãi ë Yªn M« theo ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra 
thèng kª b»ng bé c©u hái chuÈn bÞ s½n. Trong 

 

®ã chän ®iÒu tra 70 hé chuyªn nghÒ vμ 105 
hé kiªm nghÒ. Nghiªn cøu cßn sö dông 
ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh n«ng th«n cã 
sù tham gia, ®ång thêi kÕ thõa c¸c b¸o c¸o 
hμng n¨m cña doanh nghiÖp, UBND c¸c x· 
cã lμng nghÒ, UBND huyÖn, Phßng N«ng 
nghiÖp vμ Phßng Thèng kª huyÖn, Chi côc 
Ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Ninh B×nh.  

Trong ph©n tÝch, sö dông ph−¬ng ph¸p 
so s¸nh, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ 
kinh tÕ, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, 
®iÓm yÕu, c¬ héi vμ th¸ch thøc.   

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. Thùc tr¹ng kinh tÕ lμng nghÒ ë huyÖn 
       Yªn M«  

3.1.1. Sè l−îng vμ lo¹i h×nh lμng nghÒ 

§Õn nay cã 5 lμng nghÒ truyÒn thèng vμ 
2 lμng nghÒ míi ®¹t tiªu chÝ vÒ lμng nghÒ cña 
tØnh, lμ lμng ®a nghÒ, víi 1 ®Õn 3 nghÒ chÝnh 
vμ hÇu hÕt c¸c hé trong lμng vÉn lμm n«ng 
nghiÖp (B¶ng 1). §an dÖt cãi lμ nghÒ phæ biÕn 
trong c¸c lμng nghÒ ë Yªn M«, cã tõ thêi 
Nguyªn C«ng Trø lÊn biÓn lËp nªn huyÖn 
Kim S¬n, s¶n phÈm nghÒ gåm nhiÒu lo¹i nh− 
chiÕu cãi, mò cãi, ®Üa chen cãi, th¶m cãi. NghÒ 
m©y tre ®an chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm 
nh− ræ, r¸, thóng vμ c«ng cô cho nghÒ x©y 
dùng vμ ®å mü nghÖ phôc vô xuÊt khÈu. 
NghÒ thªu ren ph¸t triÓn tËp trung chñ yÕu ë 
3 lμng, cã nguån gèc tõ x· V¨n L©m huyÖn 
Hoa L− tØnh Ninh B×nh, s¶n phÈm chñ yÕu lμ 
kh¨n mÆt, ga, gèi, kh¨n tr¶i bμn ghÕ. 

B¶ng 1. Danh môc lμng nghÒ huyÖn Yªn M« n¨m 2009 

Tên làng nghề Nghề chính Địa điểm 
1. Nuốn Khê Đan cói, thêu ren Xã Yên Từ 
2. Bình Hải Đan cói, thêu ren Xã Yên Nhân 
3. Thọ Thái Mây tre đan Xã Yên Thái 
4. Ngọc Lâm Đan cói, thêu ren, Mây tre đan Xã Yên Lâm 
5. Lạc Hiền Đan cói, thêu ren, Mây tre đan Xã Yên Lâm 
6. Yên Thịnh Làm bún bánh Xã Khánh Dương 
7. Yên Thượng Mây tre đan, đan cói Xã Yên Thượng 

          Nguồn : Phòng Nông nghiệp huyện Yên Mô, 2009 
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3.1.2. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh 
           trong lμng nghÒ  

H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt ë quy m« hé 
chiÕm ®a sè trong kinh tÕ lμng nghÒ ë huyÖn 
Yªn M«. B¶ng 2 cho thÊy, n¨m 2009 trong 7 
lμng nghÒ ë huyÖn Yªn M« cã 3242 hé nghÒ, 
®a sè c¸c hé s¶n xuÊt trùc tiÕp hoÆc gia c«ng 
s¶n phÈm, mét sè hé kh¸c l¹i chuyªn thu 
gom hoÆc lμ ®Çu mèi tiªu thô s¶n phÈm, 
®ång thêi lμ ®Çu mèi triÓn khai s¶n xuÊt 
hoÆc gia c«ng s¶n phÈm cho c¸c doanh 
nghiÖp. Riªng lμng Yªn ThÞnh mäi ho¹t ®éng 
tæ chøc s¶n xuÊt vμ tiªu thô ®Òu do hé thùc 
hiÖn. TiÕp ®ã lμ 03 c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u 
h¹n vμ 05 doanh nghiÖp t− nh©n, ®©y lμ 
nh÷ng h×nh thøc tæ chøc míi h×nh thμnh 
nh−ng l¹i cã vai trß rÊt quan träng, lμ ®Çu 
mèi thu gom s¶n phÈm hoÆc ®øng ra ký kÕt 
hîp ®ång víi nhμ xuÊt khÈu hoÆc víi kh¸ch 
hμng sau ®ã thuª c¸c hé s¶n xuÊt hoÆc gia 
c«ng s¶n phÈm.  

Trong lμng nghÒ cã nhiÒu h×nh thøc vμ 
møc ®é hîp t¸c víi nhau nh− hîp t¸c s¶n 
xuÊt, hîp t¸c tiªu thô, hîp t¸c cung cÊp 
nguyªn liÖu. Trong ®ã, hîp t¸c s¶n xuÊt thÓ  

hiÖn râ nhÊt, ®Æc biÖt lμ gi÷a hé gia c«ng vμ 
hé kiªm.  

3.1.3. Nguån lùc kinh tÕ lμng nghÒ 
a) §Êt ®ai vμ sö dông ®Êt ®ai  
DiÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt nghÒ b×nh qu©n 

lμ 57 m2/hé, chiÕm 2,7% quü ®Êt cña hé 
(B¶ng 3), diÖn tÝch nμy ®−îc sö dông lμm 
khu s¶n xuÊt, nhμ kho, s©n ph¬i, cöa hμng. 
Tuy nhiªn møc ®é vμ tÝnh chÊt sö dông diÖn 
tÝch nμy ë mçi nhãm hé, gi÷a c¸c nghÒ lμ kh¸c 
nhau vμ kh«ng cè ®Þnh râ rμng. NghÒ thªu 
ren th−êng kh«ng cã diÖn tÝch cöa hμng do 
c¸c hé chñ yÕu gia c«ng cho c¸c chñ hé lín vμ 
ho b¸n ë n¬i kh¸c hoÆc b¸n cho t− th−¬ng. 
DiÖn tÝch cöa hμng nghÒ m©y tre ®an chñ yÕu 
lμ thuª ë c¸c chî phiªn trong huyÖn. S©n ph¬i 
s¶n phÈm sö dông chung víi ho¹t ®éng kh¸c 
trong gia ®×nh. Sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy, diÖn 
tÝch lμm nhμ x−ëng, kho b·i vμ s©n ph¬i 
chiÕm b×nh qu©n lμ 88,4% diÖn tÝch s¶n xuÊt 
nghÒ, cßn l¹i sö dông lμm cöa hμng. DiÖn tÝch 
s¶n xuÊt nghÒ chñ yÕu lμ tËn dông ®Êt ë vμ 
®Êt v−ên cña hé. Víi ®iÒu kiÖn mÆt b»ng nh− 
vËy th× chØ phï hîp víi s¶n xuÊt thñ c«ng, 
quy m« nhá........................................................ 

B¶ng 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ lμng nghÒ huyÖn Yªn M« n¨m 2009 

Trong đó 
hộ nghề 

Trong đó 
lao động nghề 

GTSX 
(tỷ đồng) Tên 

 làng nghề 
Tổng 
số hộ SL 

(hộ) 
CC 
(%) 

Nhân 
khẩu 

(người) 

Tổng số
lao 
động 

(người) 
SL 

(người) 
CC 
(%) 

Đất 
 BQ/người 

(m2) Chung Riêng nghề 

1. Nuốn Khê 1.290 914 70,85 4.000 2.164 1.645 76,02 432 19,50 14,10 
2. Bình Hải 895 595 66,48 3.100 1.859 1.394 74,99 468 15,40 11,90 
3. Thọ Thái 78 55 70,51 434 222 168 75,68 468 1,80 1,10 
4. Ngọc Lâm 568 463 81,51 2.100 1.446 964 66,67 432 11,60 8,20 
5. Lạc hiền 275 185 67,27 900 633 420 66,35 468 3,80 3,00 
6. Yên Thịnh 190 180 94,74 918 550 480 87,27 414 3,40 2,60 
7. Yên Thượng 1.302 850 65,28 4.375 3.042 2.073 68,15 396 19,90 15,60 
Tổng 4.598 3.242 70,85 15.827 9.916 7.144 71,47  75,60 56,50 

Nguồn : Phòng Nông nghiệp huyện Yên Mô, 2009. SL:Số lượng; CC: Cơ cấu  

B¶ng 3. B×nh qu©n ®Êt lμm nghÒ cña 1 hé trong lμng nghÒ 

Hộ chuyên Hộ kiêm Bình quân 
Chỉ tiêu 

SL (m2) CC (%) SL (m2) CC (%) SL (m2) CC (%) 
1. Nghề đan cói 90 4,78 60 2,82 75 3,74 
2. Nghề mây tre đan 70 3,93 50 2,03 60 2,83 
3. Nghề thêu ren 40 1,14 30 0,62 35 0,84 

     Nguồn : Tổng hợp từ phiếu điều tra. 
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b) Lao ®éng vμ sö dông lao ®éng trong 
lμng nghÒ: 

- Tæng sè lao ®éng nghÒ cña 7 lμng nghÒ 
n¨m 2009 lμ 7.444 ng−êi vμ chiÕm kho¶ng 
16% lao ®éng nghÒ cña huyÖn. Trong ®ã 85% 
lμ lao ®éng t¹i chç cßn l¹i lμ lao ®éng ë n¬i 
kh¸c ®Õn häc nghÒ vμ 65% lμ n÷. Ph©n theo 
nghÒ cã : 56,9% lμm nghÒ ®an dÖt cãi, tËp 
trung ë mét sè lμng nghÒ Yªn Th−îng, Nuèn 
Khª, Ngäc L©m, L¹c HiÒn. Lao ®éng lμm 
nghÒ m©y tre ®an chiÕm 22,47% tËp trung ë 
c¸c lμng nghÒ Yªn Th−îng, Ngäc L©m, Thä 
Th¸i, L¹c HiÒn. Lao ®éng lμm trong nghÒ 
thªu ren 15,35% tËp trung ë Lμng nghÒ Ngäc 
L©m, L¹c HiÒn, Nuèn khª, B×nh H¶i cßn l¹i 
lμm ë nghÒ kh¸c (B¶ng 2). 

Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy, phÇn lín lao 
®éng nghÒ lμ tËn dông lóc n«ng nhμn, cã 
tr×nh ®é häc vÊn vμ kü thuËt t−¬ng ®èi thÊp, 
®a sè míi ®¹t ë møc ®é tËp huÊn, viÖc ®μo 
t¹o lao ®éng chñ yÕu b»ng h×nh thøc cha 
truyÒn con nèi vμ tù häc nghÒ. NhiÒu hé cho 
con em nghØ häc ë tr−êng rÊt sím ®Ó häc lμm 
nghÒ, v× hä  “còng muèn cho con em ®i häc 
nh−ng viÖc nhiÒu, thiÕu ng−êi lμm nªn ®μnh 
cho chóng nghØ häc, h¬n n÷a nghØ häc vÒ lμm 
nghÒ sÏ t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh”. KÕt qu¶ 

®iÒu tra cña nghiªn cøu nμy cho thÊy ®a sè 
chñ hé cã tuæi ®êi 40 - 50 tuæi vμ tr×nh ®é häc 
vÊn míi hÕt cÊp II, thËm chÝ hÕt cÊp I. §iÒu 
®ã g©y h¹n chÕ cho c¸c hé tiÕp nhËn kiÕn 
thøc míi, ¸p dông kü thuËt míi vμ ra quyÕt 
®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh.   

- Ph©n c«ng lao ®éng s¶n xuÊt trong 
lμng nghÒ phô thuéc vμo tÝnh chÊt c«ng viÖc 
cña tõng c¬ së s¶n xuÊt, trong c¸c kh©u 
kh«ng râ rÖt, c¸c lao ®éng th−êng xuyªn lu©n 
phiªn nhau, khi kÕt thóc kh©u nμy chuyÓn 
sang kh©u kh¸c. Thêi gian lao ®éng trong 
ngμy kh«ng b¾t buéc th−êng th× lóc mÖt th× 
nghØ, th«ng th−êng kho¶ng 8-10 tiÕng, tuú 
thuéc vμo s¶n phÈm vμ ®¬n ®Æt hμng.   

c) Vèn s¶n xuÊt trong c¸c lμng nghÒ: 
B¶ng 5 cho thÊy, vèn ho¹t ®éng nghÒ 

b×nh qu©n lμ 28,6 triÖu ®ång/hé, cao nhÊt ë 
nghÒ ®an dÖt cãi 36 triÖu ®ång/hé, nghÒ m©y 
tre ®an 26 triÖu ®ång/hé vμ nghÒ thªu ren lμ 
24 triÖu ®ång/hé. N¨m 2009 trong tæng sè 
3.242 hé s¶n xuÊt nghÒ th× 79% sè hé ph¶i 
vay vèn. Nguån vay chÝnh lμ tõ ng−êi th©n 
vμ tæ chøc kh¸c nh−ng mãn vay nμy th−êng 
cã thêi gian ng¾n. Vay tõ ng©n hμng chiÕm 
29%, tiÕp cËn nguån vèn nμy th−êng gÆp khã 
kh¨n nh− l·i suÊt cao, thêi gian vay ng¾n, 
thñ tôc vay phøc t¹p vμ kh«ng cã thÕ chÊp. 

B¶ng 4. ChÊt l−îng lao ®éng trong c¸c hé ®iÒu tra n¨m 2009 
Tổng Nuốn khê Yên Thượng Ngọc Lâm 

Diễn giải SL 
(người) 

CC 
(%) 

SL 
(người) 

CC 
(%) 

SL 
(người) 

CC 
(%) 

SL 
(người) 

CC 
(%) 

I. Tổng lao động nghề 400 100 135 100 133 100 132 100 
1. Phân theo trình độ học vấn          

- Chưa đi học  24 6,00 9 6,67 8 6,02 7 5,30 
- Tốt nghiệp cấp 2 và 3 309 77,25 104 77,04 100 75,18 105 79,55 

2. Theo chuyên môn kỹ thuật         
- Có chuyên môn tự học 100 25,0 40 29,63 30 22,56 30 22,73 
- Đã qua tập huấn 120 30,0 35 11,11 45 36,09 40 43,18 
- Chưa có nghề 180 45,00 60 55,56 58 41,35 62 37,88 

3. Theo loại hình lao động         
- Lao động kiêm 260 65,0 90 66,67 90 67,67 80 60,61 
- Lao động chuyên 140 35,0 45 33,33 43 32,33 52 39,39 

II. Chỉ tiêu bình quân         
- LĐ có chuyên môn/hộ 0,67  0,80  0,60  0,60  
- LĐ có chuyên môn/1 lao động 0,25  0,30  0,23  0,23  

Nguồn : Tổng hợp điều tra 
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B¶ng 5. T×nh h×nh huy ®éng vèn b×nh qu©n cña 1 hé ®iÒu tra n¨m 2009 
Bình quân Nghề đan cói Nghề mây tre đan Nghề thêu ren 

Chỉ tiêu SL 
(tr.đ) 

CC 
(%) 

SL 
(tr.đ) 

CC 
(%) 

SL   
(tr.đ) 

CC 
 (%) 

SL 
(tr.đ) 

CC 
(%) 

Tổng vốn 28,66 100,00 36,00 100,00 26,00 100,00 24,00 100,00 
I. Nguồn vốn         

1. Vốn đi vay 8,33 29,07 10,00 27,78 7,00 26,92 8,00 33,33 
- Vay khác 2,83 34,00 4,50 12,50 1,50 5,77 2,50 10,42 
- Ngân hàng nông nghiệp 2,50 30,00 2,50 6,94 2,50 9,62 2,50 10,42 
- Vay ưu đãi 3,00 36,00 3,00 8,33 3,00 11,54 3,00 12,50 

2. Vốn tự có 20,33 70,93 26,00 72,22 19,00 73,08 16,00 66,67 
II. Loại vốn         

1. Vốn cố định 15,00 52,33 20,00 55,56 15,00 57,69 10,00 41,67 
2. Vốn lưu động 13,66 47,67 16,00 44,44 11,00 42,31 14,00 58,33 

Nguồn : Tổng hợp điều tra 

Vèn ho¹t ®éng nghÒ ®−îc hé sö dông vμo 
mua nguyªn liÖu vμ ®Çu t− cho nhμ x−ëng, 
c«ng cô ®Ó s¶n xuÊt. Víi sè l−îng vμ c¬ cÊu 
vèn nh− vËy cho phÐp c¸c c¬ së chñ ®éng s¶n 
xuÊt kinh doanh. Nh−ng nã còng thÓ hiÖn 
s¶n xuÊt cña hé nghÒ vÉn lμ s¶n xuÊt nhá lÎ, 
s¶n xuÊt cÇm chõng, tÝnh hÊp dÉn cña kinh 
tÕ lμng nghÒ cßn thÊp. HÇu hÕt c¸c doanh 
nghiÖp lín trªn thÞ tr−êng chØ ®Æt hμng s¶n 
phÈm, ch−a cã ®Çu t− trùc tiÕp vμo lÜnh vùc 
s¶n xuÊt cña lμng nghÒ. 

d) C«ng nghÖ s¶n xuÊt 
Kü thuËt s¶n xuÊt truyÒn thèng lμ sö 

dông søc lao ®éng thñ c«ng cña ng−êi lao 
®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm vμ dông cô truyÒn 
thèng trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt lμ th« s¬, tù 
chÕ t¹o vμ tËn dông nh÷ng vËt liÖu cã s½n, 
lo¹i th¶i cã chi phÝ thÊp. NghÒ dÖt chiÕu cãi, 
thªu ren ®a sè vÉn dïng dông cô cæ truyÒn 
sö dông chung víi sinh ho¹t cña hé, chØ ®Çu 
t− 2 - 3 khung dÖt, khung thªu gi¸ trÞ tõ 1 - 
2 triÖu ®ång. §iÒu nμy ®· cho phÐp hé nghÒ 
®a d¹ng ho¸ ®−îc hÖ thèng c«ng cô s¶n xuÊt 
vμ ®Æc biÖt lμ gi¶m ®−îc tèi ®a chi phÝ ®Çu 
t− trang thiÕt bÞ, nh−ng hiÖu qu¶ kinh tÕ 
khai th¸c dông cô s¶n xuÊt thÊp. Theo 
nghiªn cøu cña §inh Xu©n Nghiªm (2007), 
lμng nghÒ chØ sö dông 40 - 50% c«ng suÊt 
thiÕt bÞ, thËm chÝ cã hé chØ ®¹t 15 - 20%. 
Kho¶ng 10% c¬ së cã nhμ x−ëng kiªn cè, 85% 

sö dông ®iÖn, 10% c«ng viÖc ®−îc c¬ giíi ho¸, 
møc chÝnh x¸c kh«ng cao, tiªu tèn nhiÒu 
nguyªn liÖu.   

ë hé s¶n xuÊt lín ®· ®Çu t− m¸y míi, 
hiÖn ®¹i ®Ó thay thÕ cho dông cô thñ c«ng. 
Gi¸ trÞ m¸y mãc cña hé b×nh qu©n 18,5 triÖu 
®ång ë hé nghÒ cãi, 14 triÖu ®ång ®èi víi hé 
s¶n xuÊt m©y tre ®an. M¸y mãc chñ yÕu sö 
dông vμo mét sè c«ng ®o¹n nÆng nhäc, vËn 
chuyÓn. NghÒ bón b¸nh ë lμng Yªn ThÞnh ®· 
sö dông ®éng c¬ ®iÖn ®Ó ch¹y m¸y xay x¸t, 
m¸y nghiÒn bét. NghÒ ®an dÖt cãi c«ng ®o¹n 
se sîi sö dông m¸y cã l¾p ®éng c¬ ®iÖn.  

Qu¸ tr×nh c¶i tiÕn kü thuËt, c«ng cô s¶n 
xuÊt lμ khã kh¨n vμ diÔn ra chËm h¬n mét 
sè khu vùc kh¸c. §iÒu nμy mét mÆt do vèn 
®Çu t− ban ®Çu, n¨ng lùc ®æi míi cña lao 
®éng ë ®©y lμ thÊp. MÆt kh¸c phô thuéc vμo 
tõng ho¹t ®éng nghÒ, mμ ®a sè lμ nghÒ 
truyÒn thèng hiÖn nay ch−a cã m¸y mãc, 
thiÕt bÞ míi ®Ó thay thÕ. 

Tãm l¹i, kü thuËt s¶n xuÊt dùa vμo søc 
thñ c«ng, dông cô th« s¬, tËn dông lμ c«ng 
nghÖ truyÒn thèng trong c¸c lμng nghÒ ë Yªn 
M«. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kü thuËt s¶n 
xuÊt ®ang cã sù c¶i tiÕn theo h−íng c¬ giíi 
ho¸, m¸y mãc ®· ®−îc ®−a vμo thay cho 
nh÷ng viÖc nÆng nhäc vÊt v¶, phÇn nμo gi¶i 
phãng ®−îc søc lao ®éng vμ c¶i thiÖn ®−îc 
n¨ng suÊt. 
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e) Nguyªn liÖu s¶n xuÊt vμ nguån cung cÊp 
Nguyªn liÖu chÝnh phôc s¶n xuÊt trong 

lμng nghÒ huyÖn Yªn M« gåm: cãi, v¶i, tre, 
m©y, ®ay sîi, bÌo bång, bÑ chuèi. Nguån 
nguyªn liÖu ®−îc tr×nh bμy ë h×nh 1. Cãi 
nguyªn liÖu mua tõ huyÖn Kim S¬n - Ninh 
B×nh vμ huyÖn Nga S¬n - Thanh Hãa. V¶i 
nguyªn liÖu cña nghÒ thªu tõ C«ng ty xuÊt 
khÈu Ninh B×nh vμ mét sè nhμ cung cÊp nhá 
lÎ trong tØnh. Nguån nguyªn liÖu cho nghÒ 
m©y tre ®an mét phÇn tù tóc t¹i ®Þa ph−¬ng, 
phÇn lín nhËp vÒ tõ tØnh Hoμ B×nh, tØnh 
Thanh Hãa. §iÒu nμy cho thÊy c¸c lμng nghÒ 
ë ®©y ho¹t ®éng phô thuéc vμo nguån 
nguyªn liÖu tõ bªn ngoμi cung cÊp vμ lμm 
t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt.  

Ph−¬ng thøc mua rÊt ®a d¹ng cã thÓ ký 
hîp ®ång dμi d¹n víi nhμ cung cÊp phôc vô 
t¹i nhμ hoÆc trùc tiÕp ®i mua. Theo ®iÒu tra 
hé nghÒ cãi, n¨m 2009 do nguån nguyªn liÖu 
gÆp khã kh¨n (kh«ng chñ ®éng ®−îc nguyªn 
liÖu, gi¸ nguyªn liÖu cao vμ kh«ng æn ®Þnh) 
®· lμm gi¶m tíi 28% khèi l−îng s¶n xuÊt cña 
c¸c c¬ së nghÒ.  

3.1.4. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm lμng nghÒ 
ThÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm lμng nghÒ 

huyÖn Yªn M« gåm trong tØnh, trong n−íc vμ 
n−íc ngoμi (B¶ng 6). Trong ®ã 42,9% sè s¶n 

phÈm tiªu thô trong n−íc d−íi h×nh thøc 
b¸n bu«n th«ng qua c¸c c«ng ty vμ doanh 
nghiÖp trªn ®Þa bμn huyÖn. Mét sè s¶n phÈm 
hμng thªu xuÊt khÈu sang Italia, Thôy Sü, 
NhËt B¶n, Mü. S¶n phÈm m©y tre ®an, cãi 
mü nghÖ xuÊt sang NhËt B¶n. Sè liÖu ë b¶ng 
6 cho thÊy c¸c s¶n phÈm cãi thñ c«ng, m©y 
tre ®an, thªu ren xuÊt khÈu chiÕm 27% sè 
s¶n phÈm tiªu thô cña lμng nghÒ. S¶n phÈm 
xuÊt khÈu qua c«ng ty ®Þa ph−¬ng ®−îc tËp 
kÕt nhanh vμ kiÓm tra qua nhiÒu cÇu tr−íc 
khi ®ãng gãi.  

S¶n phÈm lμng nghÒ chñ yÕu tiªu thô 
theo 3 kªnh (H×nh 2). Kªnh (1): hé s¶n xuÊt 
mang s¶n phÈm cña m×nh ra chî ®Þa ph−¬ng, 
cöa hμng ®Ó b¸n. §a phÇn s¶n phÈm ®−îc s¶n 
xuÊt ra do nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr−êng 
®Þa ph−¬ng, mét phÇn nhá lμ s¶n phÈm lçi 
theo ®Æt hμng. Khèi l−îng vμ gi¸ s¶n phÈm 
tiªu thô hoμn toμn theo thÞ tr−êng ®Þa 
ph−¬ng. Kªnh (2): hé s¶n xuÊt, gia c«ng, ph©n 
phèi s¶n phÈm theo ®Æt hμng cña ng−êi tiªu 
dïng trùc tiÕp. Kªnh (3): hé s¶n xuÊt, gia 
c«ng tiªu thô s¶n phÈm cho nhμ bu«n. Kªnh 
nμy cã tíi 77% lμ s¶n phÈm ®Æt hμng phæ biÕn 
nhÊt lμ hμng thªu ren, cßn l¹i lμ hé tù s¶n 
xuÊt vμ b¸n cho t− th−¬ng. C¸c hé s¶n xuÊt 
th−êng bÞ Ðp gi¸, lμm gi¶m thu nhËp cña hé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vïng nguyªn liÖu Hé s¶n xuÊt: 
- Trong huyÖn : tre, m©y - Ph©n lo¹i  

H×nh 1. HÖ thèng nguån cung cÊp nguyÖu liÖu 

B¶ng 6. ThÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm lμng nghÒ n¨m 2009 
§¬n vÞ tÝnh : % 

Loại sản phẩm Trong tỉnh Trong nước Xuất khẩu 
1. Hàng thêu ren 27 45 28 
2. Sản phẩm cói 18 47 35 
3. Hàng mây tre đan: 35 37,5 27,5 
4. Bún bánh 60 40 0 
* Bình quân 30,1 42,9 27,0 

Nguồn: Tổng hợp điều tra 

- HuyÖn Kim S¬n, huyÖn 
  Nga S¬n, Thanh Ho¸: Cãi 
- HuyÖn Hoa L−: V¶i lôa 
- HuyÖn Nho Quan: tre, m©y 

- S¬ chÕ 
- S¶n xuÊt  
- B¶o qu¶n 

- C¬ së thu mua 
  - T− th−¬ng 
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Ng−êi 
tiªu 
dïng 

Hé s¶n xuÊt 

Cöa hμng

Nhμ bu«n

30%

12%

58%
3) 

1) 

2) 

H×nh 2. Kªnh tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa 

3.1.5. KÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh 
           doanh cña lμng nghÒ 

Theo b¸o c¸o cña Phßng N«ng nghiÖp 
huyÖn Yªn M« tõ n¨m 2006 - 2009: gi¸ trÞ s¶n 
xuÊt lμng nghÒ chiÕm tõ 70% - 75% gi¸ trÞ 
s¶n xuÊt khu vùc c«ng nghiÖp ngoμi quèc 
doanh vμ chiÕm 30% gi¸ trÞ s¶n xuÊt khu vùc 
c«ng nghiÖp cña huyÖn Yªn M«. N¨m 2009, c¬ 
cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë 
Yªn M« lμ: chÕ biÕn cãi 27%, m©y tre ®an 
15%, thªu ren 15%, bón b¸nh 0,6%. Tèc ®é 
t¨ng tr−ëng ®ãng gãp ng©n s¸ch huyÖn ®¹t 
9,92%/n¨m vμ n¨m 2009 ®¹t 245 triÖu ®ång. 
Trong ®ã, Nuèn Khª lμ 68,7 triÖu ®ång, Yªn 
Th−îng lμ 65,4 triÖu ®ång, B×nh H¶i lμ 39,5 
triÖu ®ång, Ngäc L©m 32,7 triÖu ®ång, L¹c 
HiÒn lμ 29 triÖu ®ång, Thä Th¸i lμ 9,7 triÖu 
®ång. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt nghÒ ®¹t 16,6 triÖu 
®ång/hé, thu nhËp b×nh qu©n lμ 6,9 triÖu 
®ång/hé, b×nh qu©n 1 ®ång chi phÝ cña hé 
nghÒ cho 1 ®ång thu nhËp (B¶ng 7 vμ 8). 

3.2. ThuËn lîi, khã kh¨n vμ th¸ch thøc 
        trong ph¸t triÓn kinh tÕ lμng nghÒ  

(a) N¬i ®©y hoμn toμn cã thÓ tù tóc ®−îc 
mét sè nguyªn liÖu nh− g¹o, ®ay, bÑ c©y,… 
do ë gÇn nguån cung. HÖ thèng ®−êng bé vμ 
®−êng s¾t thuËn lîi, hÖ thèng th«ng tin 
th«ng suèt, hÖ thèng ®iÖn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ 
cho c¬ khÝ s¶n xuÊt nghÒ. Nh−ng vμo mïa 
m−a, ®Þa ph−¬ng th−êng gÆp khã kh¨n trong 
viÖc ph¬i, lμm kh« vμ b¶o qu¶n s¶n phÈm 
lμm chËm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¨ng chi phÝ 
s¶n xuÊt, t¨ng rñi ro cho ho¹t ®éng nghÒ.  

(b) TØnh Ninh B×nh vμ huyÖn Yªn M« ®· 
cã chÝnh s¸ch quy ho¹ch ph¸t triÓn lμng 
nghÒ huyÖn ®Õn n¨m 2010 vμ tÇm nh×n 2015 
nh−ng quy ho¹ch vμ chÝnh s¸ch nμy ch−a 
®−îc ®Çu t−, triÓn khai thùc hiÖn hoÆc thùc 
hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ. Qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi 
kinh tÕ lμng nghÒ ë huyÖn thiÕu vμ yÕu. 
Ho¹t ®éng nghÒ cña hé chñ yÕu tËn dông ®Êt 
ë vμ ®Êt v−ên. Do vËy sè l−îng lμng s¶n xuÊt 
®¹t tiªu chÝ lμng nghÒ ch−a nhiÒu, quy m« 
s¶n xuÊt nhá. 

(c) Yªn M« lμ huyÖn cã mËt ®é d©n sè 
®«ng, lao ®éng cÇn cï chÞu khã, ham lμm 
giμu, hä ®· g×n gi÷ vμ ph¸t huy ®−îc nghÒ 
truyÒn thèng vμ më réng nghÒ míi ®ã, thu 
nhËp truyÒn thèng cña d©n c− lμ tõ s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp nh−ng hiÖn nay kh«ng ®¶m b¶o, 
ho¹t ®éng s¶n xuÊt nμy kh«ng ®ñ ®Ó gi¶i 
quyÕt hÕt lao ®éng d− thõa vμ ngμy cμng 
t¨ng lμ c¬ héi thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¸c 
lμng nghÒ míi, t¨ng quy m« sè l−îng lμng 
nghÒ cña huyÖn. Tuy nhiªn tr×nh ®é häc vÊn 
vμ chuyªn m«n cña ng−êi lao ®éng nh×n 
chung rÊt thÊp, sè ng−êi cã tr×nh ®é chuyªn 
m«n kü thuËt, nghÖ nh©n, thî giái, ®Æc biÖt 
lμ tr×nh ®é ®¹i häc kh«ng cã, nªn h¹n chÕ 
kh¶ n¨ng tiÕp nhËn c¸c kiÕn thøc s¶n xuÊt 
kinh doanh theo yªu cÇu cña thÞ tr−êng, 
còng nh− tiÕp nhËn vμ ¸p dông c¸c tiÕn bé 
kü thuËt míi vμo s¶n xuÊt (®iÒu nμy ®−îc 
thÓ hiÖn trong B¶ng 4), ®ã lμ nh÷ng khã 
kh¨n c¶n trë sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ lμng 
nghÒ n¬i ®©y.  
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B¶ng 7. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n 1 hé ®iÒu tra n¨m 2009 
§¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång 

 Bình quân Nghề đan cói Nghề thêu ren Nghề mây tre đan Nghề bún bánh 

Tổng thu của hộ 22,0 26,3 19,5 20,2 21,1 
Thu từ nghề 16,6 21,8 14,7 13,3 17,4 
Chi phí cho nghề 9,7 12,9 8,0 8,1 11,2 
Thu nhập 6,9 8,9 6,7 5,2 6,2 

Nguồn: Tổng hợp điều tra 

B¶ng 8. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n 1 hé ®iÒu tra n¨m 2009 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång 

Bình quân Nghề đan cói Nghề thêu ren Nghề mây tre đan 
Chỉ tiêu 

Chuyên Kiêm Chuyên Kiêm Chuyên Kiêm Chuyên Kiêm 

Thu nhập/doanh thu 0,50 0,48 0,47 0,49 0,52 0,52 0,48 0,49 

Thu nhập/chi phí 0,99 1,00 0,89 0,98 1,10 1,07 0,94 0,94 

Doanh thu/chi phí 1,98 2,01 1,89 1,98 2,10 2,07 1,94 1,99 

Thu nhập/lao động /tháng 
(1.000 đồng) 379 332 445 353 360 314 321 300 

Thu nhập/khẩu /tháng 
(1.000 đồng) 308 267 356 289 276 249 247 238 

Nguồn: Tổng hợp điều tra 

(d) Tõ ph©n tÝch ë b¶ng 7, b¶ng 8 vμ thùc 
tÕ cho thÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt, c«ng 
lao ®éng vμ thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghÒ trong 
kinh tÕ lμng nghÒ th−êng cao h¬n so víi s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp. Trong khi suÊt ®Çu t− ho¹t 
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hé nghÒ kh«ng 
cÇn vèn lín (B¶ng 5) nh− c¸c ngμnh c«ng 
nghiÖp vμ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, nã phï 
hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña hé, 
c¬ së s¶n xuÊt nhá. Tõ ®ã t¹o ra thuËn lîi ®Ó 
kinh tÕ lμng nghÒ ë Yªn M« ph¸t triÓn. 
Nh−ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thùc tÕ ë c¸c lμng 
nghÒ cã xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ tÝch lòy qu¸ thÊp 
dÉn ®Õn thiÕu vèn ®Ó ®Çu t− s¶n xuÊt, h¬n 
n÷a kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn tÝn 
dông rÊt h¹n chÕ dÉn ®Õn tæ chøc s¶n xuÊt 
tån t¹i chñ yÕu d−íi h×nh thøc lμ hé, quy m« 
s¶n xuÊt nhá lÎ, manh món, s¶n xuÊt th« s¬, 
kh«ng chuyªn nghiÖp, coi lμ nghÒ phô.  

(e) Sù ph¸t triÓn, ¶nh h−ëng vμ øng 
dông cña khoa häc ®· lμm cho quy m« tæ 
chøc qu¶n lý vμ s¶n xuÊt trong c¸c lμng nghÒ 
ë Yªn M« ngμy cμng lín ®· thay thÕ ®−îc 

mét sè c«ng ®o¹n s¶n xuÊt thñ c«ng nh− 
c«ng t¸c xay bét, Ðp t¹o sîi trong nghÒ lμm 
bón b¸nh tõ ®ã t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn 
s¶n xuÊt cña lμng nghÒ. Nh−ng ®¹i bé phËn 
c«ng nghÖ, kü thuËt s¶n xuÊt trong lμng 
nghÒ vÉn lμ thñ c«ng, kü thuËt s¶n xuÊt vÉn 
nhê vμo ®«i bμn tay, ch−a cã c¸c s¸ng kiÕn 
c¶i tiÕn qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt vμ c¶i tiÕn 
kü thuËt, øng dông, thö nghiÖm kü thuËt 
nhËp ngo¹i, ë nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cña c¸c 
nghÒ ®an cãi, thªu ren, ... viÖc c¬ giíi hãa lμ 
rÊt khã kh¨n. §ã l¹i lμ nh÷ng c¶n trë lín ®èi 
víi ph¸t triÓn kinh tÕ lμng nghÒ cña huyÖn. 

(f) Sù héi nhËp m¹nh mÏ cña nÒn kinh 
tÕ n−íc ta lμ c¬ héi lín ®Ó c¸c s¶n phÈm mü 
nghÖ trong lμng nghÒ Yªn M« më réng thÞ 
tr−êng tiªu thô, thu hót ®−îc vèn ®Çu t−, 
c«ng nghÖ míi vμo s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, thÞ 
tr−êng tiªu thô ch−a æn ®Þnh, hÖ thèng tiªu 
thô míi s¬ khai, liªn kÕt vμ rμng buéc trong 
s¶n xuÊt vμ tiªu thô rÊt rêi r¹c vμ c¸c hé 
th−êng bÞ thua thiÖt ë hÇu hÕt c¸c nghÒ vμ 
s¶n phÈm. C¸c hé s¶n xuÊt chñ yÕu tiÕp cËn 
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th«ng tin tõ nhμ bu«n, nh÷ng th«ng tin nμy 
th−êng bÞ g©y nhiÔu, cã lîi cho bªn mua. 

(g) S¶n phÈm lμng nghÒ cña huyÖn Yªn 
M« ®a sè lμ s¶n phÈm truyÒn thèng, ®a d¹ng 
vμ phong phó, chÊt liÖu chñ yÕu tõ tù nhiªn 
gÇn gòi vμ th©n thiÖn víi con ng−êi. Nh−ng 
tiÖn Ých cña s¶n phÈm thÊp h¬n so víi c¸c 
s¶n phÈm c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp 
kh¸c. S¶n phÈm ch−a cã th−¬ng hiÖu riªng, 
ch−a cã ®¬n vÞ chuyªn lμm dÞch vô cung cÊp 
bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm tr−íc khi tiªu thô, 
ch−a cã ®¬n vÞ xuÊt khÈu trùc tiÕp ra n−íc 
ngoμi vμ chñ yÕu xuÊt khÈu d−íi d¹ng s¶n 
phÈm th« lªn kim ng¹ch xuÊt khÈu ch−a cao. 

4. KÕT LUËN 
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ lμng nghÒ 

ë huyÖn Yªn M« ®−îc thÓ hiÖn ë nh÷ng nÐt 
chÝnh: (i) h×nh thμnh 7 lμng nghÒ, víi c¸c 
nghÒ tiªu biÓu nh− ®an cãi, thªu ren, m©y 
tre ®an, bón b¸nh …; (ii) h×nh thøc tæ chøc 
s¶n xuÊt phæ biÕn lμ quy m« hé; (iii) B−íc 
®Çu ®· huy ®éng vμ sö dông ®−îc b×nh qu©n 
diÖn tÝch 57 m2 ®Êt/hé, 1.063 lao ®éng/lμng 
(71% tæng sè lao ®éng trong lμng), 28,67 
triÖu ®ång vèn/hé, mét sè c«ng cô s¶n xuÊt ë 
c¸c nghÒ ®an cãi, mÊy tre ®an, bón b¸nh 
®−îc c¶i tiÕn so víi c«ng nghÖ truyÒn thèng, 
c¸c nguyªn liÖu tõ ®Þa ph−¬ng (nh− g¹o, ®ay, 
bÑ c©y chuèi, bÑ c©y bÌo bång, tre, …) vμo 
s¶n xuÊt trong lμng nghÒ; (iv) c¸c mÆt hμng 
xuÊt khÈu lμ hμng mü nghÖ cãi, thªu vμ m©y 
tre ®an chiÕm 27% tæng s¶n phÈm cña lμng 
nghÒ; (v) gi¸ trÞ s¶n xuÊt nghÒ b×nh qu©n ®¹t 
8,1 tû ®ång/lμng (chiÕm 74,7% tæng gi¸ trÞ 
s¶n xuÊt cña lμng). Nh÷ng khã kh¨n th¸ch 
thøc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ lμng nghÒ 
cña huyÖn trong giai ®o¹n x©y dùng n«ng 
th«n míi hiÖn nay lμ (a) s¶n xuÊt phô thuéc 
nhiÒu vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn; (b) qu¶n lý 
nhμ n−íc vÒ ph¸t triÓn lμng nghÒ yÕu vμ 
thiÕu, quy ho¹ch ph¸t triÓn lμng nghÒ ch−a 
®−îc thùc hiÖn ®ång bé; (c) huy ®éng vμ n©ng 
cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc vμo s¶n 
xuÊt nhá lÎ vμ mah món vμ theo lèi tËn dông 

lμ chÝnh; (d) s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao 
ch−a nhiÒu, l¹i bÞ c¹nh tranh khèc liÖt víi 
s¶n phÈm cña c¸c ngμnh s¶n xuÊt kh¸c; (e) 
thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghÒ mang l¹i cho 
ng−êi lao ®éng ch−a æn ®Þnh. Sù quan t©m, 
®Çu t− cho lμng nghÒ cßn rÊt h¹n chÕ kÓ c¶ 
tõ phÝa nhμ n−íc, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vμ c¸c 
®¬n vÞ s¶n xuÊt trªn ®Þa bμn huyÖn.  
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TÓM TẮT


Phát triển kinh tế làng nghề là một mũi nhọn trong phát triển tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Mô, một huyện phía Nam tỉnh Ninh Bình. Năm 2009 đã có 7 làng sản xuất tiểu thủ công nghiệp được công nhận là làng nghề, 3242 hộ và 8 doanh nghiệp làm các nghề đan cói, thêu ren, mây tre đan, bún bánh trong làng nghề. Giá trị sản xuất 7 làng nghề đạt 56,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động đạt 379 nghìn đồng/tháng. Phát triển kinh tế làng nghề ở huyện Yên Mô tuy đạt được những thành quả bước đầu song hiện tại đang nảy sinh những khó khăn và thách thức. Qua phân tích thực trạng kết hợp phương pháp phân tích SWOT bài viết đã chỉ ra 7 điểm thuận lợi, khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế làng nghề ở huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình.


Từ khoá: Làng nghề, nghề thủ công, nghề đan cói, nghề mây tre đan.


SUMMARY


Developing economics of craft villages has considered as first priority to push up development of handicraft industry in Yen Mo - one of district in the south of Ninh Binh province. In 2009, 7 villages of Yen Mo have been recognized as traditional craft villages included 3242 households and 8 enterprises involving in made noodle, sedge making, embroider, bamboo and rattan in. Total production value of 7 craft villages was 56.5 billion VND, average of income/labor was 379 thousand VND/month. However, craft villages in Yen Mo has still faced difficulty and challenges. Through SWOT matrix analysis,  this study have pointed out 7 problems for developing economics of craft villages in Yen Mo district, Ninh Binh province.


Key words : Bamboo and rattan, craft village, handrcraft, sedge making.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. §ÆT VÊN §Ò


Kinh tÕ lµng nghÒ gi÷ vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, kh«ng chØ trªn ph¬ng diÖn gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n mµ cßn t¹o nªn nh÷ng dÊu Ên, b¶n s¾c v¨n ho¸ ®Æc trng cña mçi vïng, miÒn. §Õn nay kinh tÕ lµng nghÒ ®îc xem nh lµ mét trong nh÷ng h¹t nh©n trung t©m cña ngµnh nghÒ n«ng th«n.


Nhµ níc ta ®· cã nhiÒu chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ lµng nghÒ nh NghÞ ®Þnh sè 66/2006/N§-CP ngµy 07/7/2006 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn lµng nghÒ, Th«ng t sè 116/2006/TT-BNN ngµy 18/12/2006 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, lµng nghÒ n«ng th«n, Th«ng t sè 113/2006/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, lµng nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp n«ng th«n, v.v... Riªng ®èi víi tØnh Ninh B×nh, TØnh uû ®· cã NghÞ quyÕt sè 04/NQ-TU ngµy 09/8/2006 vÒ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn trång, chÕ biÕn cãi, thªu ren vµ chÕ t¸c ®¸ mü nghÖ giai ®o¹n 2006 - 2010.

Yªn M« lµ huyÖn phÝa Nam tØnh Ninh B×nh cã tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ 14.408 ha, mËt ®é d©n sè 0,12 ha/ngêi. HuyÖn Yªn m« cã nhiÒu nghÒ thñ c«ng nh lµm bón, nÊu rîu, lµm ®Ëu phô, ®an dÖt cãi, méc, thªu ren, m©y tre ®an… Ph¸t triÓn kinh tÕ lµng nghÒ lµ mét trong nh÷ng môc tiªu ®Ó x©y dùng n«ng th«n míi cña huyÖn. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, cÇn ph¶i ph©n tÝch thùc tr¹ng, t×nh h×nh ph¸t triÓn, thuËn lîi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn gi¶i quyÕt. MÆt kh¸c víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay, mçi m« h×nh kinh tÕ lµ mét ®¬n vÞ ®éc lËp trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ph¶i s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ khã kh¨n cÇn ®îc th¸o gì. H¬n n÷a, ViÖt Nam ®· gia nhËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO), ®a l¹i nhiÒu c¬ héi còng nh th¸ch thøc lín ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ lµng nghÒ. Nghiªn cøu nµy ®îc tiÕn hµnh nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng t¹i ®Þa bµn nghiªn cøu ®Ó t×m ra nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc trong ph¸t triÓn kinh tÕ lµng nghÒ ë huyÖn Yªn M« - tØnh Ninh B×nh.  


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


Sè liÖu s¬ cÊp ®îc ®iÒu tra tõ 175 hé gia ®×nh t¹i 7 lµng nghÒ ®an cãi vµ 01 doanh nghiÖp kinh doanh s¶n phÈm nghÒ ®an dÖt cãi ë Yªn M« theo ph¬ng ph¸p ®iÒu tra thèng kª b»ng bé c©u hái chuÈn bÞ s½n. Trong

®ã chän ®iÒu tra 70 hé chuyªn nghÒ vµ 105 hé kiªm nghÒ. Nghiªn cøu cßn sö dông ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh n«ng th«n cã sù tham gia, ®ång thêi kÕ thõa c¸c b¸o c¸o hµng n¨m cña doanh nghiÖp, UBND c¸c x· cã lµng nghÒ, UBND huyÖn, Phßng N«ng nghiÖp vµ Phßng Thèng kª huyÖn, Chi côc Ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Ninh B×nh. 


Trong ph©n tÝch, sö dông ph¬ng ph¸p so s¸nh, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc.  

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


3.1. Thùc tr¹ng kinh tÕ lµng nghÒ ë huyÖn
       Yªn M« 


3.1.1. Sè lîng vµ lo¹i h×nh lµng nghÒ

§Õn nay cã 5 lµng nghÒ truyÒn thèng vµ 2 lµng nghÒ míi ®¹t tiªu chÝ vÒ lµng nghÒ cña tØnh, lµ lµng ®a nghÒ, víi 1 ®Õn 3 nghÒ chÝnh vµ hÇu hÕt c¸c hé trong lµng vÉn lµm n«ng nghiÖp (B¶ng 1). §an dÖt cãi lµ nghÒ phæ biÕn trong c¸c lµng nghÒ ë Yªn M«, cã tõ thêi Nguyªn C«ng Trø lÊn biÓn lËp nªn huyÖn Kim S¬n, s¶n phÈm nghÒ gåm nhiÒu lo¹i nh chiÕu cãi, mò cãi, ®Üa chen cãi, th¶m cãi. NghÒ m©y tre ®an chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nh ræ, r¸, thóng vµ c«ng cô cho nghÒ x©y dùng vµ ®å mü nghÖ phôc vô xuÊt khÈu. NghÒ thªu ren ph¸t triÓn tËp trung chñ yÕu ë 3 lµng, cã nguån gèc tõ x· V¨n L©m huyÖn Hoa L tØnh Ninh B×nh, s¶n phÈm chñ yÕu lµ kh¨n mÆt, ga, gèi, kh¨n tr¶i bµn ghÕ.

		B¶ng 1. Danh môc lµng nghÒ huyÖn Yªn M« n¨m 2009


Tên làng nghề

		Nghề chính

		Địa điểm



		1. Nuốn Khê

		Đan cói, thêu ren

		Xã Yên Từ



		2. Bình Hải

		Đan cói, thêu ren

		Xã Yên Nhân



		3. Thọ Thái

		Mây tre đan

		Xã Yên Thái



		4. Ngọc Lâm

		Đan cói, thêu ren, Mây tre đan

		Xã Yên Lâm



		5. Lạc Hiền

		Đan cói, thêu ren, Mây tre đan

		Xã Yên Lâm



		6. Yên Thịnh

		Làm bún bánh

		Xã Khánh Dương



		7. Yên Thượng

		Mây tre đan, đan cói

		Xã Yên Thượng





          Nguồn : Phòng Nông nghiệp huyện Yên Mô, 2009


3.1.2. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh
           trong lµng nghÒ 


H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt ë quy m« hé chiÕm ®a sè trong kinh tÕ lµng nghÒ ë huyÖn Yªn M«. B¶ng 2 cho thÊy, n¨m 2009 trong 7 lµng nghÒ ë huyÖn Yªn M« cã 3242 hé nghÒ, ®a sè c¸c hé s¶n xuÊt trùc tiÕp hoÆc gia c«ng s¶n phÈm, mét sè hé kh¸c l¹i chuyªn thu gom hoÆc lµ ®Çu mèi tiªu thô s¶n phÈm, ®ång thêi lµ ®Çu mèi triÓn khai s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng s¶n phÈm cho c¸c doanh nghiÖp. Riªng lµng Yªn ThÞnh mäi ho¹t ®éng tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®Òu do hé thùc hiÖn. TiÕp ®ã lµ 03 c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ 05 doanh nghiÖp t nh©n, ®©y lµ nh÷ng h×nh thøc tæ chøc míi h×nh thµnh nhng l¹i cã vai trß rÊt quan träng, lµ ®Çu mèi thu gom s¶n phÈm hoÆc ®øng ra ký kÕt hîp ®ång víi nhµ xuÊt khÈu hoÆc víi kh¸ch hµng sau ®ã thuª c¸c hé s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng s¶n phÈm. 


Trong lµng nghÒ cã nhiÒu h×nh thøc vµ møc ®é hîp t¸c víi nhau nh hîp t¸c s¶n xuÊt, hîp t¸c tiªu thô, hîp t¸c cung cÊp nguyªn liÖu. Trong ®ã, hîp t¸c s¶n xuÊt thÓ 


hiÖn râ nhÊt, ®Æc biÖt lµ gi÷a hé gia c«ng vµ hé kiªm. 


3.1.3. Nguån lùc kinh tÕ lµng nghÒ

a) §Êt ®ai vµ sö dông ®Êt ®ai 


DiÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt nghÒ b×nh qu©n lµ 57 m2/hé, chiÕm 2,7% quü ®Êt cña hé (B¶ng 3), diÖn tÝch nµy ®îc sö dông lµm khu s¶n xuÊt, nhµ kho, s©n ph¬i, cöa hµng. Tuy nhiªn møc ®é vµ tÝnh chÊt sö dông diÖn tÝch nµy ë mçi nhãm hé, gi÷a c¸c nghÒ lµ kh¸c nhau vµ kh«ng cè ®Þnh râ rµng. NghÒ thªu ren thêng kh«ng cã diÖn tÝch cöa hµng do c¸c hé chñ yÕu gia c«ng cho c¸c chñ hé lín vµ ho b¸n ë n¬i kh¸c hoÆc b¸n cho t th¬ng. DiÖn tÝch cöa hµng nghÒ m©y tre ®an chñ yÕu lµ thuª ë c¸c chî phiªn trong huyÖn. S©n ph¬i s¶n phÈm sö dông chung víi ho¹t ®éng kh¸c trong gia ®×nh. Sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy, diÖn tÝch lµm nhµ xëng, kho b·i vµ s©n ph¬i chiÕm b×nh qu©n lµ 88,4% diÖn tÝch s¶n xuÊt nghÒ, cßn l¹i sö dông lµm cöa hµng. DiÖn tÝch s¶n xuÊt nghÒ chñ yÕu lµ tËn dông ®Êt ë vµ ®Êt vên cña hé. Víi ®iÒu kiÖn mÆt b»ng nh vËy th× chØ phï hîp víi s¶n xuÊt thñ c«ng, quy m« nhá........................................................ 


		B¶ng 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ lµng nghÒ huyÖn Yªn M« n¨m 2009


Tên
 làng nghề

		Tổng số hộ

		Trong đó
hộ nghề

		Nhân 
khẩu
(người)

		Tổng số
lao động
(người)

		Trong đó
lao động nghề

		Đất
 BQ/người


(m2)

		GTSX


(tỷ đồng)



		

		

		SL
(hộ)

		CC
(%)

		

		

		SL
(người)

		CC
(%)

		

		Chung

		Riêng nghề



		1. Nuốn Khê

		1.290

		914

		70,85

		4.000

		2.164

		1.645

		76,02

		432

		19,50

		14,10



		2. Bình Hải

		895

		595

		66,48

		3.100

		1.859

		1.394

		74,99

		468

		15,40

		11,90



		3. Thọ Thái

		78

		55

		70,51

		434

		222

		168

		75,68

		468

		1,80

		1,10



		4. Ngọc Lâm

		568

		463

		81,51

		2.100

		1.446

		964

		66,67

		432

		11,60

		8,20



		5. Lạc hiền

		275

		185

		67,27

		900

		633

		420

		66,35

		468

		3,80

		3,00



		6. Yên Thịnh

		190

		180

		94,74

		918

		550

		480

		87,27

		414

		3,40

		2,60



		7. Yên Thượng

		1.302

		850

		65,28

		4.375

		3.042

		2.073

		68,15

		396

		19,90

		15,60



		Tổng

		4.598

		3.242

		70,85

		15.827

		9.916

		7.144

		71,47

		

		75,60

		56,50





Nguồn : Phòng Nông nghiệp huyện Yên Mô, 2009. SL:Số lượng; CC: Cơ cấu 


B¶ng 3. B×nh qu©n ®Êt lµm nghÒ cña 1 hé trong lµng nghÒ


		Chỉ tiêu

		Hộ chuyên

		Hộ kiêm

		Bình quân



		

		SL (m2)

		CC (%)

		SL (m2)

		CC (%)

		SL (m2)

		CC (%)



		1. Nghề đan cói

		90

		4,78

		60

		2,82

		75

		3,74



		2. Nghề mây tre đan

		70

		3,93

		50

		2,03

		60

		2,83



		3. Nghề thêu ren

		40

		1,14

		30

		0,62

		35

		0,84





     Nguồn : Tổng hợp từ phiếu điều tra.


b) Lao ®éng vµ sö dông lao ®éng trong lµng nghÒ:


- Tæng sè lao ®éng nghÒ cña 7 lµng nghÒ n¨m 2009 lµ 7.444 ngêi vµ chiÕm kho¶ng 16% lao ®éng nghÒ cña huyÖn. Trong ®ã 85% lµ lao ®éng t¹i chç cßn l¹i lµ lao ®éng ë n¬i kh¸c ®Õn häc nghÒ vµ 65% lµ n÷. Ph©n theo nghÒ cã : 56,9% lµm nghÒ ®an dÖt cãi, tËp trung ë mét sè lµng nghÒ Yªn Thîng, Nuèn Khª, Ngäc L©m, L¹c HiÒn. Lao ®éng lµm nghÒ m©y tre ®an chiÕm 22,47% tËp trung ë c¸c lµng nghÒ Yªn Thîng, Ngäc L©m, Thä Th¸i, L¹c HiÒn. Lao ®éng lµm trong nghÒ thªu ren 15,35% tËp trung ë Lµng nghÒ Ngäc L©m, L¹c HiÒn, Nuèn khª, B×nh H¶i cßn l¹i lµm ë nghÒ kh¸c (B¶ng 2).


Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy, phÇn lín lao ®éng nghÒ lµ tËn dông lóc n«ng nhµn, cã tr×nh ®é häc vÊn vµ kü thuËt t¬ng ®èi thÊp, ®a sè míi ®¹t ë møc ®é tËp huÊn, viÖc ®µo t¹o lao ®éng chñ yÕu b»ng h×nh thøc cha truyÒn con nèi vµ tù häc nghÒ. NhiÒu hé cho con em nghØ häc ë trêng rÊt sím ®Ó häc lµm nghÒ, v× hä  “còng muèn cho con em ®i häc nhng viÖc nhiÒu, thiÕu ngêi lµm nªn ®µnh cho chóng nghØ häc, h¬n n÷a nghØ häc vÒ lµm nghÒ sÏ t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh”. KÕt qu¶ ®iÒu tra cña nghiªn cøu nµy cho thÊy ®a sè chñ hé cã tuæi ®êi 40 - 50 tuæi vµ tr×nh ®é häc vÊn míi hÕt cÊp II, thËm chÝ hÕt cÊp I. §iÒu ®ã g©y h¹n chÕ cho c¸c hé tiÕp nhËn kiÕn thøc míi, ¸p dông kü thuËt míi vµ ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh.  


- Ph©n c«ng lao ®éng s¶n xuÊt trong lµng nghÒ phô thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc cña tõng c¬ së s¶n xuÊt, trong c¸c kh©u kh«ng râ rÖt, c¸c lao ®éng thêng xuyªn lu©n phiªn nhau, khi kÕt thóc kh©u nµy chuyÓn sang kh©u kh¸c. Thêi gian lao ®éng trong ngµy kh«ng b¾t buéc thêng th× lóc mÖt th× nghØ, th«ng thêng kho¶ng 8-10 tiÕng, tuú thuéc vµo s¶n phÈm vµ ®¬n ®Æt hµng.  


c) Vèn s¶n xuÊt trong c¸c lµng nghÒ:


B¶ng 5 cho thÊy, vèn ho¹t ®éng nghÒ b×nh qu©n lµ 28,6 triÖu ®ång/hé, cao nhÊt ë nghÒ ®an dÖt cãi 36 triÖu ®ång/hé, nghÒ m©y tre ®an 26 triÖu ®ång/hé vµ nghÒ thªu ren lµ 24 triÖu ®ång/hé. N¨m 2009 trong tæng sè 3.242 hé s¶n xuÊt nghÒ th× 79% sè hé ph¶i vay vèn. Nguån vay chÝnh lµ tõ ngêi th©n vµ tæ chøc kh¸c nhng mãn vay nµy thêng cã thêi gian ng¾n. Vay tõ ng©n hµng chiÕm 29%, tiÕp cËn nguån vèn nµy thêng gÆp khã kh¨n nh l·i suÊt cao, thêi gian vay ng¾n, thñ tôc vay phøc t¹p vµ kh«ng cã thÕ chÊp.


B¶ng 4. ChÊt lîng lao ®éng trong c¸c hé ®iÒu tra n¨m 2009

		Diễn giải

		Tổng

		Nuốn khê

		Yên Thượng

		Ngọc Lâm



		

		SL
(người)

		CC
(%)

		SL
(người)

		CC
(%)

		SL
(người)

		CC
(%)

		SL
(người)

		CC
(%)



		I. Tổng lao động nghề

		400

		100

		135

		100

		133

		100

		132

		100



		1. Phân theo trình độ học vấn 

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Chưa đi học 

		24

		6,00

		9

		6,67

		8

		6,02

		7

		5,30



		- Tốt nghiệp cấp 2 và 3

		309

		77,25

		104

		77,04

		100

		75,18

		105

		79,55



		2. Theo chuyên môn kỹ thuật

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Có chuyên môn tự học

		100

		25,0

		40

		29,63

		30

		22,56

		30

		22,73



		- Đã qua tập huấn

		120

		30,0

		35

		11,11

		45

		36,09

		40

		43,18



		- Chưa có nghề

		180

		45,00

		60

		55,56

		58

		41,35

		62

		37,88



		3. Theo loại hình lao động

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Lao động kiêm

		260

		65,0

		90

		66,67

		90

		67,67

		80

		60,61



		- Lao động chuyên

		140

		35,0

		45

		33,33

		43

		32,33

		52

		39,39



		II. Chỉ tiêu bình quân

		

		

		

		

		

		

		

		



		- LĐ có chuyên môn/hộ

		0,67

		

		0,80

		

		0,60

		

		0,60

		



		- LĐ có chuyên môn/1 lao động

		0,25

		

		0,30

		

		0,23

		

		0,23

		





Nguồn : Tổng hợp điều tra


B¶ng 5. T×nh h×nh huy ®éng vèn b×nh qu©n cña 1 hé ®iÒu tra n¨m 2009

		Chỉ tiêu

		Bình quân

		Nghề đan cói

		Nghề mây tre đan

		Nghề thêu ren



		

		SL (tr.đ)

		CC
(%)

		SL (tr.đ)

		CC
(%)

		SL   (tr.đ)

		CC
 (%)

		SL (tr.đ)

		CC
(%)



		Tổng vốn

		28,66

		100,00

		36,00

		100,00

		26,00

		100,00

		24,00

		100,00



		I. Nguồn vốn

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Vốn đi vay

		8,33

		29,07

		10,00

		27,78

		7,00

		26,92

		8,00

		33,33



		- Vay khác

		2,83

		34,00

		4,50

		12,50

		1,50

		5,77

		2,50

		10,42



		- Ngân hàng nông nghiệp

		2,50

		30,00

		2,50

		6,94

		2,50

		9,62

		2,50

		10,42



		- Vay ưu đãi

		3,00

		36,00

		3,00

		8,33

		3,00

		11,54

		3,00

		12,50



		2. Vốn tự có

		20,33

		70,93

		26,00

		72,22

		19,00

		73,08

		16,00

		66,67



		II. Loại vốn

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Vốn cố định

		15,00

		52,33

		20,00

		55,56

		15,00

		57,69

		10,00

		41,67



		2. Vốn lưu động

		13,66

		47,67

		16,00

		44,44

		11,00

		42,31

		14,00

		58,33





Nguồn : Tổng hợp điều tra


Vèn ho¹t ®éng nghÒ ®îc hé sö dông vµo mua nguyªn liÖu vµ ®Çu t cho nhµ xëng, c«ng cô ®Ó s¶n xuÊt. Víi sè lîng vµ c¬ cÊu vèn nh vËy cho phÐp c¸c c¬ së chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhng nã còng thÓ hiÖn s¶n xuÊt cña hé nghÒ vÉn lµ s¶n xuÊt nhá lÎ, s¶n xuÊt cÇm chõng, tÝnh hÊp dÉn cña kinh tÕ lµng nghÒ cßn thÊp. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lín trªn thÞ trêng chØ ®Æt hµng s¶n phÈm, cha cã ®Çu t trùc tiÕp vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt cña lµng nghÒ.


d) C«ng nghÖ s¶n xuÊt


Kü thuËt s¶n xuÊt truyÒn thèng lµ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng cña ngêi lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm vµ dông cô truyÒn thèng trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt lµ th« s¬, tù chÕ t¹o vµ tËn dông nh÷ng vËt liÖu cã s½n, lo¹i th¶i cã chi phÝ thÊp. NghÒ dÖt chiÕu cãi, thªu ren ®a sè vÉn dïng dông cô cæ truyÒn sö dông chung víi sinh ho¹t cña hé, chØ ®Çu t 2 - 3 khung dÖt, khung thªu gi¸ trÞ tõ 1 - 2 triÖu ®ång. §iÒu nµy ®· cho phÐp hé nghÒ ®a d¹ng ho¸ ®îc hÖ thèng c«ng cô s¶n xuÊt vµ ®Æc biÖt lµ gi¶m ®îc tèi ®a chi phÝ ®Çu t trang thiÕt bÞ, nhng hiÖu qu¶ kinh tÕ khai th¸c dông cô s¶n xuÊt thÊp. Theo nghiªn cøu cña §inh Xu©n Nghiªm (2007), lµng nghÒ chØ sö dông 40 - 50% c«ng suÊt thiÕt bÞ, thËm chÝ cã hé chØ ®¹t 15 - 20%. Kho¶ng 10% c¬ së cã nhµ xëng kiªn cè, 85% sö dông ®iÖn, 10% c«ng viÖc ®îc c¬ giíi ho¸, møc chÝnh x¸c kh«ng cao, tiªu tèn nhiÒu nguyªn liÖu.  


ë hé s¶n xuÊt lín ®· ®Çu t m¸y míi, hiÖn ®¹i ®Ó thay thÕ cho dông cô thñ c«ng. Gi¸ trÞ m¸y mãc cña hé b×nh qu©n 18,5 triÖu ®ång ë hé nghÒ cãi, 14 triÖu ®ång ®èi víi hé s¶n xuÊt m©y tre ®an. M¸y mãc chñ yÕu sö dông vµo mét sè c«ng ®o¹n nÆng nhäc, vËn chuyÓn. NghÒ bón b¸nh ë lµng Yªn ThÞnh ®· sö dông ®éng c¬ ®iÖn ®Ó ch¹y m¸y xay x¸t, m¸y nghiÒn bét. NghÒ ®an dÖt cãi c«ng ®o¹n se sîi sö dông m¸y cã l¾p ®éng c¬ ®iÖn. 


Qu¸ tr×nh c¶i tiÕn kü thuËt, c«ng cô s¶n xuÊt lµ khã kh¨n vµ diÔn ra chËm h¬n mét sè khu vùc kh¸c. §iÒu nµy mét mÆt do vèn ®Çu t ban ®Çu, n¨ng lùc ®æi míi cña lao ®éng ë ®©y lµ thÊp. MÆt kh¸c phô thuéc vµo tõng ho¹t ®éng nghÒ, mµ ®a sè lµ nghÒ truyÒn thèng hiÖn nay cha cã m¸y mãc, thiÕt bÞ míi ®Ó thay thÕ.


Tãm l¹i, kü thuËt s¶n xuÊt dùa vµo søc thñ c«ng, dông cô th« s¬, tËn dông lµ c«ng nghÖ truyÒn thèng trong c¸c lµng nghÒ ë Yªn M«. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kü thuËt s¶n xuÊt ®ang cã sù c¶i tiÕn theo híng c¬ giíi ho¸, m¸y mãc ®· ®îc ®a vµo thay cho nh÷ng viÖc nÆng nhäc vÊt v¶, phÇn nµo gi¶i phãng ®îc søc lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®îc n¨ng suÊt.


e) Nguyªn liÖu s¶n xuÊt vµ nguån cung cÊp

Nguyªn liÖu chÝnh phôc s¶n xuÊt trong lµng nghÒ huyÖn Yªn M« gåm: cãi, v¶i, tre, m©y, ®ay sîi, bÌo bång, bÑ chuèi. Nguån nguyªn liÖu ®îc tr×nh bµy ë h×nh 1. Cãi nguyªn liÖu mua tõ huyÖn Kim S¬n - Ninh B×nh vµ huyÖn Nga S¬n - Thanh Hãa. V¶i nguyªn liÖu cña nghÒ thªu tõ C«ng ty xuÊt khÈu Ninh B×nh vµ mét sè nhµ cung cÊp nhá lÎ trong tØnh. Nguån nguyªn liÖu cho nghÒ m©y tre ®an mét phÇn tù tóc t¹i ®Þa ph¬ng, phÇn lín nhËp vÒ tõ tØnh Hoµ B×nh, tØnh Thanh Hãa. §iÒu nµy cho thÊy c¸c lµng nghÒ ë ®©y ho¹t ®éng phô thuéc vµo nguån nguyªn liÖu tõ bªn ngoµi cung cÊp vµ lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt. 


Ph¬ng thøc mua rÊt ®a d¹ng cã thÓ ký hîp ®ång dµi d¹n víi nhµ cung cÊp phôc vô t¹i nhµ hoÆc trùc tiÕp ®i mua. Theo ®iÒu tra hé nghÒ cãi, n¨m 2009 do nguån nguyªn liÖu gÆp khã kh¨n (kh«ng chñ ®éng ®îc nguyªn liÖu, gi¸ nguyªn liÖu cao vµ kh«ng æn ®Þnh) ®· lµm gi¶m tíi 28% khèi lîng s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së nghÒ. 


3.1.4. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm lµng nghÒ


ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµng nghÒ huyÖn Yªn M« gåm trong tØnh, trong níc vµ níc ngoµi (B¶ng 6). Trong ®ã 42,9% sè s¶n phÈm tiªu thô trong níc díi h×nh thøc b¸n bu«n th«ng qua c¸c c«ng ty vµ doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn. Mét sè s¶n phÈm hµng thªu xuÊt khÈu sang Italia, Thôy Sü, NhËt B¶n, Mü. S¶n phÈm m©y tre ®an, cãi mü nghÖ xuÊt sang NhËt B¶n. Sè liÖu ë b¶ng 6 cho thÊy c¸c s¶n phÈm cãi thñ c«ng, m©y tre ®an, thªu ren xuÊt khÈu chiÕm 27% sè s¶n phÈm tiªu thô cña lµng nghÒ. S¶n phÈm xuÊt khÈu qua c«ng ty ®Þa ph¬ng ®îc tËp kÕt nhanh vµ kiÓm tra qua nhiÒu cÇu tríc khi ®ãng gãi. 


S¶n phÈm lµng nghÒ chñ yÕu tiªu thô theo 3 kªnh (H×nh 2). Kªnh (1): hé s¶n xuÊt mang s¶n phÈm cña m×nh ra chî ®Þa ph¬ng, cöa hµng ®Ó b¸n. §a phÇn s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra do nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng ®Þa ph¬ng, mét phÇn nhá lµ s¶n phÈm lçi theo ®Æt hµng. Khèi lîng vµ gi¸ s¶n phÈm tiªu thô hoµn toµn theo thÞ trêng ®Þa ph¬ng. Kªnh (2): hé s¶n xuÊt, gia c«ng, ph©n phèi s¶n phÈm theo ®Æt hµng cña ngêi tiªu dïng trùc tiÕp. Kªnh (3): hé s¶n xuÊt, gia c«ng tiªu thô s¶n phÈm cho nhµ bu«n. Kªnh nµy cã tíi 77% lµ s¶n phÈm ®Æt hµng phæ biÕn nhÊt lµ hµng thªu ren, cßn l¹i lµ hé tù s¶n xuÊt vµ b¸n cho t th¬ng. C¸c hé s¶n xuÊt thêng bÞ Ðp gi¸, lµm gi¶m thu nhËp cña hé.








H×nh 1. HÖ thèng nguån cung cÊp nguyÖu liÖu


B¶ng 6. ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµng nghÒ n¨m 2009


§¬n vÞ tÝnh : %


		Loại sản phẩm

		Trong tỉnh

		Trong nước

		Xuất khẩu



		1. Hàng thêu ren

		27

		45

		28



		2. Sản phẩm cói

		18

		47

		35



		3. Hàng mây tre đan:

		35

		37,5

		27,5



		4. Bún bánh

		60

		40

		0



		* Bình quân

		30,1

		42,9

		27,0





Nguồn: Tổng hợp điều tra



H×nh 2. Kªnh tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa


3.1.5. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
           doanh cña lµng nghÒ

Theo b¸o c¸o cña Phßng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn M« tõ n¨m 2006 - 2009: gi¸ trÞ s¶n xuÊt lµng nghÒ chiÕm tõ 70% - 75% gi¸ trÞ s¶n xuÊt khu vùc c«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ chiÕm 30% gi¸ trÞ s¶n xuÊt khu vùc c«ng nghiÖp cña huyÖn Yªn M«. N¨m 2009, c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë Yªn M« lµ: chÕ biÕn cãi 27%, m©y tre ®an 15%, thªu ren 15%, bón b¸nh 0,6%. Tèc ®é t¨ng trëng ®ãng gãp ng©n s¸ch huyÖn ®¹t 9,92%/n¨m vµ n¨m 2009 ®¹t 245 triÖu ®ång. Trong ®ã, Nuèn Khª lµ 68,7 triÖu ®ång, Yªn Thîng lµ 65,4 triÖu ®ång, B×nh H¶i lµ 39,5 triÖu ®ång, Ngäc L©m 32,7 triÖu ®ång, L¹c HiÒn lµ 29 triÖu ®ång, Thä Th¸i lµ 9,7 triÖu ®ång. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt nghÒ ®¹t 16,6 triÖu ®ång/hé, thu nhËp b×nh qu©n lµ 6,9 triÖu ®ång/hé, b×nh qu©n 1 ®ång chi phÝ cña hé nghÒ cho 1 ®ång thu nhËp (B¶ng 7 vµ 8).

3.2. ThuËn lîi, khã kh¨n vµ th¸ch thøc
        trong ph¸t triÓn kinh tÕ lµng nghÒ 


(a) N¬i ®©y hoµn toµn cã thÓ tù tóc ®îc mét sè nguyªn liÖu nh g¹o, ®ay, bÑ c©y,… do ë gÇn nguån cung. HÖ thèng ®êng bé vµ ®êng s¾t thuËn lîi, hÖ thèng th«ng tin th«ng suèt, hÖ thèng ®iÖn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ cho c¬ khÝ s¶n xuÊt nghÒ. Nhng vµo mïa ma, ®Þa ph¬ng thêng gÆp khã kh¨n trong viÖc ph¬i, lµm kh« vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm lµm chËm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng rñi ro cho ho¹t ®éng nghÒ. 


(b) TØnh Ninh B×nh vµ huyÖn Yªn M« ®· cã chÝnh s¸ch quy ho¹ch ph¸t triÓn lµng nghÒ huyÖn ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n 2015 nhng quy ho¹ch vµ chÝnh s¸ch nµy cha ®îc ®Çu t, triÓn khai thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ. Qu¶n lý nhµ níc ®èi víi kinh tÕ lµng nghÒ ë huyÖn thiÕu vµ yÕu. Ho¹t ®éng nghÒ cña hé chñ yÕu tËn dông ®Êt ë vµ ®Êt vên. Do vËy sè lîng lµng s¶n xuÊt ®¹t tiªu chÝ lµng nghÒ cha nhiÒu, quy m« s¶n xuÊt nhá.


(c) Yªn M« lµ huyÖn cã mËt ®é d©n sè ®«ng, lao ®éng cÇn cï chÞu khã, ham lµm giµu, hä ®· g×n gi÷ vµ ph¸t huy ®îc nghÒ truyÒn thèng vµ më réng nghÒ míi ®ã, thu nhËp truyÒn thèng cña d©n c lµ tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhng hiÖn nay kh«ng ®¶m b¶o, ho¹t ®éng s¶n xuÊt nµy kh«ng ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt hÕt lao ®éng d thõa vµ ngµy cµng t¨ng lµ c¬ héi thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ míi, t¨ng quy m« sè lîng lµng nghÒ cña huyÖn. Tuy nhiªn tr×nh ®é häc vÊn vµ chuyªn m«n cña ngêi lao ®éng nh×n chung rÊt thÊp, sè ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, nghÖ nh©n, thî giái, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é ®¹i häc kh«ng cã, nªn h¹n chÕ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn c¸c kiÕn thøc s¶n xuÊt kinh doanh theo yªu cÇu cña thÞ trêng, còng nh tiÕp nhËn vµ ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt (®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trong B¶ng 4), ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n c¶n trë sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ lµng nghÒ n¬i ®©y. 


B¶ng 7. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n 1 hé ®iÒu tra n¨m 2009


§¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång


		

		Bình quân

		Nghề đan cói

		Nghề thêu ren

		Nghề mây tre đan

		Nghề bún bánh



		Tổng thu của hộ

		22,0

		26,3

		19,5

		20,2

		21,1



		Thu từ nghề

		16,6

		21,8

		14,7

		13,3

		17,4



		Chi phí cho nghề

		9,7

		12,9

		8,0

		8,1

		11,2



		Thu nhập

		6,9

		8,9

		6,7

		5,2

		6,2





Nguồn: Tổng hợp điều tra

B¶ng 8. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n 1 hé ®iÒu tra n¨m 2009


§¬n vÞ tÝnh: ®ång

		Chỉ tiêu

		Bình quân

		Nghề đan cói

		Nghề thêu ren

		Nghề mây tre đan



		

		Chuyên

		Kiêm

		Chuyên

		Kiêm

		Chuyên

		Kiêm

		Chuyên

		Kiêm



		Thu nhập/doanh thu

		0,50

		0,48

		0,47

		0,49

		0,52

		0,52

		0,48

		0,49



		Thu nhập/chi phí

		0,99

		1,00

		0,89

		0,98

		1,10

		1,07

		0,94

		0,94



		Doanh thu/chi phí

		1,98

		2,01

		1,89

		1,98

		2,10

		2,07

		1,94

		1,99



		Thu nhập/lao động /tháng (1.000 đồng)

		379

		332

		445

		353

		360

		314

		321

		300



		Thu nhập/khẩu /tháng (1.000 đồng)

		308

		267

		356

		289

		276

		249

		247

		238





Nguồn: Tổng hợp điều tra


(d) Tõ ph©n tÝch ë b¶ng 7, b¶ng 8 vµ thùc tÕ cho thÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt, c«ng lao ®éng vµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghÒ trong kinh tÕ lµng nghÒ thêng cao h¬n so víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Trong khi suÊt ®Çu t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hé nghÒ kh«ng cÇn vèn lín (B¶ng 5) nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, nã phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña hé, c¬ së s¶n xuÊt nhá. Tõ ®ã t¹o ra thuËn lîi ®Ó kinh tÕ lµng nghÒ ë Yªn M« ph¸t triÓn. Nhng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thùc tÕ ë c¸c lµng nghÒ cã xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ tÝch lòy qu¸ thÊp dÉn ®Õn thiÕu vèn ®Ó ®Çu t s¶n xuÊt, h¬n n÷a kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn tÝn dông rÊt h¹n chÕ dÉn ®Õn tæ chøc s¶n xuÊt tån t¹i chñ yÕu díi h×nh thøc lµ hé, quy m« s¶n xuÊt nhá lÎ, manh món, s¶n xuÊt th« s¬, kh«ng chuyªn nghiÖp, coi lµ nghÒ phô. 


(e) Sù ph¸t triÓn, ¶nh hëng vµ øng dông cña khoa häc ®· lµm cho quy m« tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt trong c¸c lµng nghÒ ë Yªn M« ngµy cµng lín ®· thay thÕ ®îc mét sè c«ng ®o¹n s¶n xuÊt thñ c«ng nh c«ng t¸c xay bét, Ðp t¹o sîi trong nghÒ lµm bón b¸nh tõ ®ã t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña lµng nghÒ. Nhng ®¹i bé phËn c«ng nghÖ, kü thuËt s¶n xuÊt trong lµng nghÒ vÉn lµ thñ c«ng, kü thuËt s¶n xuÊt vÉn nhê vµo ®«i bµn tay, cha cã c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¶i tiÕn kü thuËt, øng dông, thö nghiÖm kü thuËt nhËp ngo¹i, ë nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cña c¸c nghÒ ®an cãi, thªu ren, ... viÖc c¬ giíi hãa lµ rÊt khã kh¨n. §ã l¹i lµ nh÷ng c¶n trë lín ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ lµng nghÒ cña huyÖn.


(f) Sù héi nhËp m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ níc ta lµ c¬ héi lín ®Ó c¸c s¶n phÈm mü nghÖ trong lµng nghÒ Yªn M« më réng thÞ trêng tiªu thô, thu hót ®îc vèn ®Çu t, c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, thÞ trêng tiªu thô cha æn ®Þnh, hÖ thèng tiªu thô míi s¬ khai, liªn kÕt vµ rµng buéc trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô rÊt rêi r¹c vµ c¸c hé thêng bÞ thua thiÖt ë hÇu hÕt c¸c nghÒ vµ s¶n phÈm. C¸c hé s¶n xuÊt chñ yÕu tiÕp cËn th«ng tin tõ nhµ bu«n, nh÷ng th«ng tin nµy thêng bÞ g©y nhiÔu, cã lîi cho bªn mua.

(g) S¶n phÈm lµng nghÒ cña huyÖn Yªn M« ®a sè lµ s¶n phÈm truyÒn thèng, ®a d¹ng vµ phong phó, chÊt liÖu chñ yÕu tõ tù nhiªn gÇn gòi vµ th©n thiÖn víi con ngêi. Nhng tiÖn Ých cña s¶n phÈm thÊp h¬n so víi c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp kh¸c. S¶n phÈm cha cã th¬ng hiÖu riªng, cha cã ®¬n vÞ chuyªn lµm dÞch vô cung cÊp bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm tríc khi tiªu thô, cha cã ®¬n vÞ xuÊt khÈu trùc tiÕp ra níc ngoµi vµ chñ yÕu xuÊt khÈu díi d¹ng s¶n phÈm th« lªn kim ng¹ch xuÊt khÈu cha cao.


4. KÕT LUËN


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ lµng nghÒ ë huyÖn Yªn M« ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng nÐt chÝnh: (i) h×nh thµnh 7 lµng nghÒ, víi c¸c nghÒ tiªu biÓu nh ®an cãi, thªu ren, m©y tre ®an, bón b¸nh …; (ii) h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phæ biÕn lµ quy m« hé; (iii) Bíc ®Çu ®· huy ®éng vµ sö dông ®îc b×nh qu©n diÖn tÝch 57 m2 ®Êt/hé, 1.063 lao ®éng/lµng (71% tæng sè lao ®éng trong lµng), 28,67 triÖu ®ång vèn/hé, mét sè c«ng cô s¶n xuÊt ë c¸c nghÒ ®an cãi, mÊy tre ®an, bón b¸nh ®îc c¶i tiÕn so víi c«ng nghÖ truyÒn thèng, c¸c nguyªn liÖu tõ ®Þa ph¬ng (nh g¹o, ®ay, bÑ c©y chuèi, bÑ c©y bÌo bång, tre, …) vµo s¶n xuÊt trong lµng nghÒ; (iv) c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu lµ hµng mü nghÖ cãi, thªu vµ m©y tre ®an chiÕm 27% tæng s¶n phÈm cña lµng nghÒ; (v) gi¸ trÞ s¶n xuÊt nghÒ b×nh qu©n ®¹t 8,1 tû ®ång/lµng (chiÕm 74,7% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña lµng). Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ lµng nghÒ cña huyÖn trong giai ®o¹n x©y dùng n«ng th«n míi hiÖn nay lµ (a) s¶n xuÊt phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn; (b) qu¶n lý nhµ níc vÒ ph¸t triÓn lµng nghÒ yÕu vµ thiÕu, quy ho¹ch ph¸t triÓn lµng nghÒ cha ®îc thùc hiÖn ®ång bé; (c) huy ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc vµo s¶n xuÊt nhá lÎ vµ mah món vµ theo lèi tËn dông lµ chÝnh; (d) s¶n phÈm cã chÊt lîng cao cha nhiÒu, l¹i bÞ c¹nh tranh khèc liÖt víi s¶n phÈm cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c; (e) thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghÒ mang l¹i cho ngêi lao ®éng cha æn ®Þnh. Sù quan t©m, ®Çu t cho lµng nghÒ cßn rÊt h¹n chÕ kÓ c¶ tõ phÝa nhµ níc, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn huyÖn. 


TµI LIÖU THAM KH¶O


Bé Tµi chÝnh (2006). Qui ®Þnh vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, lµng nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp n«ng th«n, Th«ng t sè 113/2006 /TT-BTC, Hµ Néi.


Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT (2006). Qui ®Þnh chi tiÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, lµng nghÒ n«ng th«n, Th«ng t sè 116/ 2006/TT-BNN ngµy 18/12/2006, Hµ Néi.


Bïi V¨n TiÕn (2009). Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kinh tÕ lµng nghÒ, B¸o c¸o khoa häc ®Ò tµi T2009-06-91-NCS, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.


ChÝnh phñ (2006). Ph¸t triÓn lµng nghÒ, NghÞ ®Þnh sè 66 / 2006 / N§ - CP ngµy 07/7/2006;

Côc Thèng kª Ninh B×nh (2010), Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2009, Nxb Thèng kª n¨m 2010, Hµ Néi. 


§inh Xu©n Nghiªm (2007). Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn lµng nghÒ ë huyÖn Yªn M« tØnh Ninh B×nh. LuËn v¨n th¹c sÜ Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.


Phßng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn M« (2009). B¸o c¸o ho¹t ®éng ngµnh nghÒ n«ng th«n huyÖn Yªn M«. 


Së N«ng nghiÖp & PTNT Ninh B×nh (2008). B¸o c¸o rµ so¸t quy ho¹ch ngµnh nghÒ n«ng th«n tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2015.


TØnh uû Ninh B×nh (2004). §Èy m¹nh ph¸t triÓn trång, chÕ biÕn cãi, thªu ren vµ chÕ t¸c ®¸ mü nghÖ giai ®o¹n 2006-2010, NghÞ quyÕt sè 04/NQ-TU ngµy 09/8/2006.



































































































































































2)





1)





3)





12%





30%





58%





Nhµ bu«n





Cöa hµng





Hé s¶n xuÊt





Ngêi�tiªu dïng





- C¬ së thu mua�  - T th¬ng





Hé s¶n xuÊt:


- Ph©n lo¹i 


- S¬ chÕ


- S¶n xuÊt 


- B¶o qu¶n





Vïng nguyªn liÖu


- Trong huyÖn : tre, m©y


- HuyÖn Kim S¬n, huyÖn�  Nga S¬n, Thanh Ho¸: Cãi


- HuyÖn Hoa L: V¶i lôa


- HuyÖn Nho Quan: tre, m©y














156



