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Main Solutions for the Sedge Making Development in Kim Son, Ninh Binh Province  
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TÓM TẮT 
Nghề đan cói được coi là một mũi nhọn trong phát triển tiểu thủ công nghiệp của huyện Kim Sơn, 

một huyện ven biển ở phía Nam tỉnh Ninh Bình. Năm 2006 có tới 28.000 hộ và 41 cơ sở doanh nghiệp 
làm nghề đan cói và kinh doanh các sản phẩm có nguyên liệu từ cói, đã tạo ra  8.000.000 sản phẩm từ 
nguyên liệu cói, với 2.000 mặt hàng mang những nét độc đáo riêng, cung cấp cho thị trường trong và 
ngoài nuớc. Có nhiều sản phẩm xuất khẩu đem lại giá trị kinh tế cao như thảm cói, khay cói, hộp cói,... 
Giá trị sản xuất nghề đan cói năm 2006 đạt hơn 190 tỷ đồng chiếm 82,1% trong cơ cấu GDP ngành 
công nghiệp, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 123 tỷ đồng. Nghề đan cói ở huyện Kim Sơn tuy đạt được 
những thành quả bước đầu song hiện tại đang nảy sinh những vấn đề bất cập. Bằng phương pháp 
phân tích SWOT, bài viết đã chỉ ra 14 điểm thuận lợi và cơ hội, 11 điểm khó khăn và thách thức của 
nghề đan cói của Kim Sơn. Từ đó, tác giả đã đề xuất 5 nhóm giải pháp kinh tế - xã hội chủ yếu nhằm 
thúc đẩy sự phát triển nghề đan cói cho huyện Kim Sơn - Ninh Bình. 

Từ khóa: Chiếu cói, nghề đan cói, nghề thủ công, nông hộ, quy mô nhỏ, việc làm. 

SUMMARY 
Kim Son is a coastal district of Ninh Binh province. Recently, the district has attempted to push up 

the growth of non-farming sector, of which sedge making is the first priority. In 2006, there were 28,000 
households and 41 enterprises involving in sedge making and trading. Eight millions products in about 
2,000 product categories like sedge mat, sedge tray, sedge box, etc were produced. The total production 
value, in 2006, was more than 190 billions VND, accounting for 82.1% of the provincial industrial sector, of 
which about 123 billions VND were from the export. However, the sedge making in Kim Son still faces 
some problems and challenges like: under-utilization of resources for sedge making, small-scale 
production and processing, high costs of production, low profit, low level of technological application for 
sedge making, low labor productivity, inadequate infrastructure, insufficient supports and assistance 
from the government, etc. Thus, this research focus to analyze current status of sedge making in the 
district and identify the main solutions for development of  the sedge making in Kim Son district.     

Key words: Argicultural households, employment, handy-craft, sedge mat, sedge making, small - scale.  

1. §ÆT VÊN ®Ò 

Kim S¬n lμ huyÖn ven biÓn ë phÝa Nam 
tØnh Ninh B×nh, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 
kinh tÕ x· héi, huyÖn ®· chó träng ph¸t 
triÓn ngμnh nghÒ ®an cãi, coi ®ã lμ mòi nhän 
trong ph¸t triÓn ngμnh nghÒ tiÓu thñ c«ng 
nghiÖp. N¨m 2006 cã tíi 28.000 hé vμ 41 c¬ 
së doanh nghiÖp lμm nghÒ ®an cãi vμ kinh 
doanh c¸c s¶n phÈm cã nguyªn liÖu tõ cãi, 
®· t¹o ra 8.000.000 s¶n phÈm tõ nguyªn liÖu 
cãi, víi 2.000 mÆt hμng mang nh÷ng nÐt ®éc 
®¸o riªng, cung cÊp cho thÞ tr−êng trong vμ 
ngoμi nuíc. Cã nhiÒu s¶n phÈm xuÊt khÈu 

®em l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh− th¶m cãi, 
khay cãi, hép cãi,... Gi¸ trÞ s¶n xuÊt nghÒ 
®an cãi n¨m 2006 ®¹t h¬n 190 tû ®ång chiÕm 
82,1% trong c¬ cÊu GDP ngμnh c«ng nghiÖp, 
trong ®ã gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 123 tû ®ång. 
NghÒ ®an cãi ë huyÖn Kim S¬n tuy ®¹t ®−îc 
nh÷ng thμnh qu¶ b−íc ®Çu song hiÖn t¹i 
®ang n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp.  

V× vËy, nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh 
nh»m gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu chñ yÕu sau: 
(i) §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn vμ hiÖu 
qu¶ nghÒ ®an cãi; vμ (ii) §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i 
ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ 
nghÒ ®an cãi ë Kim S¬n, tØnh Ninh B×nh. 
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2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Mét sè ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ 

®−îc sö dông sau ®©y: 
a) C¸c ph−¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin, 

sè liÖu: Sè liÖu s¬ cÊp ®−îc ®iÒu tra tõ 220 hé 
gia ®×nh lμm nghÒ ®an cãi vμ 20 doanh 
nghiÖp cãi trªn ®Þa bμn theo ph−¬ng ph¸p 
®iÒu tra thèng kª kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p 
®¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia (PRA). 
Th«ng tin vμ sè liÖu thø cÊp ®−îc thu tõ c¸c 
nguån nh−: c¸c b¸o c¸o hμng n¨m cña doanh 
nghiÖp, UBND huyÖn, phßng N«ng nghiÖp, 
phßng Thèng kª, phßng Tμi chÝnh cña huyÖn 
vμ Chi côc Ph¸t triÓn ngμnh nghÒ n«ng th«n 
cña tØnh Ninh B×nh.  

b) C¸c ph−¬ng ph¸p 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 SWOT (ph©n 
tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vμ th¸ch 
thøc) trong ph©n tÝch c¸c th«ng tin vμ sè liÖu 
thu thËp ®−îc cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn nghÒ ®an cãi 
       ë Kim S¬n  

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nghÒ ®an cãi ë 
Kim S¬n ®−îc chó träng ph¸t triÓn c¶ vÒ sè 
l−îng vμ chÊt l−îng. Sè c¬ së s¶n xuÊt, sè lμng 

nghÒ, sè x· nghÒ, sè hé lμm nghÒ vμ sè lao 
®éng nghÒ ®an cãi liªn tôc t¨ng lªn víi tèc ®é 
b×nh qu©n trªn 10%/n¨m. Lùc l−îng lao ®éng 
cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt nghÒ ®an cãi chñ yÕu 
lμ lao ®éng n÷ chiÕm tíi 87%. C«ng nghÖ s¶n 
xuÊt sö dông chñ yÕu lμ lao ®éng thñ c«ng.  

HiÖn nay mét sè c«ng ®o¹n thao t¸c lao 
®éng thñ c«ng ®· ®−îc thay b»ng thao t¸c cña 
m¸y mãc vμ tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ kü 
thuËt míi, c¶i tiÕn kü thuËt l¹c hËu vμ tèn 
nhiÒu c«ng lao ®éng. C¸c chñ thÓ kinh tÕ 
®ang t¨ng c−êng ®Çu t− vèn cho nghÒ ®an cãi. 
TÝnh trong n¨m 2007 b×nh qu©n vèn/hé lμ 
21,78 triÖu ®ång, cña doanh nghiÖp lμ 4.983 
triÖu ®ång. KÕt qu¶ vÒ s¶n l−îng vμ chñng 
lo¹i s¶n phÈm liªn tôc t¨ng, tõ n¨m 2000 - 
2007 tèc ®é b×nh qu©n tõ 8,9% ®Õn 47%/n¨m. 
ChÊt l−îng s¶n phÈm cãi ®−îc n©ng cao, s¶n 
phÈm chÊt l−îng thÊp cã xu h−íng gi¶m.  

ThÞ tr−êng néi ®Þa ®−îc cñng cè vμ ph¸t 
triÓn theo chiÒu s©u. HiÖn cã hμng ngh×n 
lo¹i s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu sö dông 
s¶n phÈm ®a n¨ng cña nhiÒu kh¸ch hμng.  

ThÞ tr−êng xuÊt khÈu ®−îc më réng trªn 
40 n−íc tõ c¸c §«ng - T©y ¢u, ®Õn c¸c n−íc 
ch©u ¸ nh− Trung Quèc vμ NhËt B¶n,... víi 
kim ng¹ch xuÊt khÈu b×nh qu©n tõ 2002 - 
2006 ®¹t 110 tû ®ång/n¨m vμ tèc ®é t¨ng 
tr−ëng lªn tíi 13,5%/n¨m (B¶ng1). 

B¶ng 1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu nghÒ ®an cãi cña Kim S¬n  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 
1. Giá trị sản xuất công nghiệp Tỷ đồng 140 165 179 187 229 
2. Giá trị sản xuất nghề đan cói Tỷ đồng 113,6 130 154 185 194 
    - Tỷ lệ so với toàn ngành cói % 78 79 81 83,5 82 
    - So với ngành công nghiệp % 81 79 86 99 85 
3. Giá trị sản phẩm xuất khẩu Tỷ đồng 74 88 110 144 123 
   - So với GTSX nghề đan cói % 65,14 67,69 71,43 77,84 63,40 
4. Tốc độ tăng trưởng GTSX NĐC %  14,4 18,5 20,1 4,9 
5. Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 1.800 2.100 3.000 2.800 3.300 

(Nguồn: Niên giám thống kê Ninh Bình 2006) 

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt nghÒ ®an cãi kh¸ cao 
n¨m 2002 ®¹t 113,6 tû ®ång ®Õn n¨m 2006 
®¹t 194 tû ®ång, b×nh qu©n (2002-2006) ®¹t 
155 triÖu ®ång/n¨m, chiÕm 86% trong tæng 
gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña huyÖn vμ cã 
xu h−íng ngμy cμng t¨ng. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 5 
nhãm s¶n phÈm chÝnh b×nh qu©n ë c¸c ®iÓm 
®iÒu tra ®¹t 2.631,4 triÖu ®ång vμ tËp trung 
chñ yÕu ë nhãm s¶n phÈm hép, th¶m vμ 
mÉu nhá. ChiÕu lμ s¶n phÈm cã gi¸ b¸n 

b×nh qu©n cao nhÊt (24.500 ®ång/chiÕc) vμ 
thÊp nhÊt lμ gi¸ lâi (18,2 ®ång/m). Chi phÝ 
trung gian ë c¸c doanh nghiÖp cao h¬n so víi 
c¸c hé, chñ yÕu lμ chi phÝ vÒ cãi nguyªn liÖu 
vμ c«ng lao ®éng vμ chiÕm tíi 90,64% gi¸ trÞ 
s¶n xuÊt nghÒ ®an cãi cña doanh nghiÖp. 
Gi¸ trÞ gia t¨ng/1 s¶n phÈm ë c¸c ®¬n vÞ 
s¶n xuÊt nghÒ ®an cãi kh¸ lín vμ cao nhÊt 
lμ ë nhãm hép lμ 8.641 ®ång vμ th¶m lμ 
7.454 ®ång/s¶n phÈm. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt/chi 



Bùi Văn Tiến, Đinh Văn Đãn 

377 

phÝ trung gian (GO/IC) b×nh qu©n ®¹t 1,06 - 
2,1 ®ång, Thu nhËp hçn hîp/lao ®éng 
(MI/L§) ®¹t 2,47 triÖu ®ång.  

Ph¸t triÓn nghÒ ®an cãi t¹o ra sù gia 
t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng cao h¬n so 
víi s¶n xuÊt nghÒ n«ng nghiÖp.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, tèc ®é 
ph¸t triÓn t¨ng b×nh qu©n giai ®o¹n 2004 - 
2006 cña thu nhËp b×nh qu©n 1 th¸ng cña 
1 lao ®éng chuyªn nghÒ ®an cãi (lμ 122,6%) 
cao h¬n so víi cña 1 lao ®éng thuÇn n«ng  
lμ 19,12%. Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n 

giai ®o¹n 2005 - 2007 cña thu nhËp b×nh 
qu©n 1 th¸ng cña nhãm hé chuyªn nghÒ 
®an cãi lμ 119,12% cao h¬n so víi cña 1 lao 
®éng thuÇn n«ng lμ 7,18% (B¶ng 2). Møc 
chÖch lÖch thu nhËp gi÷a nghÒ ®an cãi vμ 
nghÒ n«ng cã xu h−íng ngμy cμng t¨ng, tèc 
®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n giai ®o¹n 2005 - 
2007 lμ 24,9%. Thu nhËp b×nh qu©n 1 
th¸ng cña 1 lao ®éng chuyªn nghÒ ®an cãi 
cao gÊp 2,32 lÇn cña 1 lao ®éng thuÇn 
n«ng, vμ cao gÊp 1,19 lÇn cña lao ®éng hé 
kiªm (B¶ng 2). 

B¶ng 2. Thu nhËp b×nh qu©n cña mét lao ®éng vμ cña hé/th¸ng cña Kim S¬n 
Đơn vị tính: 1000 đồng 

Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 
- Lao động nông nghiệp 326 330 342 428 
- Lao động chuyên NĐC 499 695 750 995 
- Lao động kiêm NĐC 466 575 685 833 
     
Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cho 

thÊy: thu nhËp b×nh qu©n 1 ®ång vèn ®¹t 
cao nhÊt ë hé chuyªn nghÒ ®an cãi lμ 1,08 
®ång vμ thÊp nhÊt ë hé thuÇn n«ng chØ ®¹t 
0,94 ®ång. Tuy nhiªn, møc thu nhËp t¹o ra 
trong 1 ®ång gi¸ trÞ s¶n xuÊt l¹i cao nhÊt ë 
nhãm hé kiªm nghÒ ®an cãi lμ 0,67 ®ång 
vμ thÊp nhÊt vÉn lμ ë nhãm hé thuÇn n«ng 
chØ ®¹t 0,38 ®ång. 

Ph¸t triÓn nghÒ ®an cãi gãp phÇn c¶i 
thiÖn m«i tr−êng sinh th¸i vμ duy tr×, b¶o 
vÖ hÖ sinh th¸i ven biÓn ®ång thêi ®· t¹o 
viÖc lμm th−êng xuyªn cho trªn 30.000 lao 
®éng vμ trªn 25 ngh×n lao ®éng n«ng nhμn  

 

ë n«ng th«n víi møc thu nhËp b×nh qu©n 
®¹t tõ 400.000 - 550.000 ®ång/ng−êi/th¸ng. 
N¨m 2007, thu nhËp b×nh qu©n 1 lao 
®éng/th¸ng: cña hé thuÇn n«ng lμ 428 
ngh×n ®ång, hé kiªm 933.000 ®ång, hé 
chuyªn lμ 995.000 ®ång/th¸ng. §iÓn h×nh 
lμ lμng chiÕu cãi x· Kim ChÝnh (Kim S¬n - 
Ninh B×nh) møc b×nh qu©n thu nhËp cña 
c¸c hé n¨m 2007 ®¹t tíi 18 - 20 triÖu 
®ång/n¨m, c¸c hé trung b×nh 25- 30 triÖu 
®ång/n¨m, cßn c¸c hé cao ®¹t tíi 50 - 70 
triÖu ®ång/n¨m. HiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt 
nghÒ ®an cãi t¹i c¸c ®iÓm ®iÒu tra thÓ hiÖn 
qua B¶ng 3. 

    
 

Hộ Doanh nghiệp Chỉ tiêu ĐVT 
Chuyên Kiêm B/q chung Lớn TB Nhỏ B/q chung 

- VA Tr.đ 19,83 7,42 13,74 1176,10 186,33 98,15 490,33 
- GO/IC Đồng 2,4 1,73 2,14 1,11 1,09 1,06 1,10 
- VA/IC Đồng 1,4 0,73 1,14 0,11 0,09 0,06 0,10 
- GO/LĐ Đồng 8,72 8,20 8,46 23,76 35,79 56,18 26,86 
- VA/LĐ Đồng 5,08 3,45 4,14 2,41 2,98 2,97 2,51 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra nghiên cứu điểm 2007 

Nguyªn nh©n chñ yÕu lμ: ho¹t ®éng tiªu 
thô gÆp nhiÒu khã kh¨n s¶n phÈm ch−a cã 
th−¬ng hiÖu riªng, c¸c ®¬n vÞ chuyªn lμm dÞch 
vô cung cÊp bao b× vμ ®ãng gãi s¶n phÈm 
tr−íc khi tiªu thô cßn qu¸ Ýt, xuÊt khÈu chñ 
yÕu lμ gi¸n tiÕp vμ d−íi d¹ng s¶n phÈm th« lμ 

chñ yÕu. C¸c c¬ së s¶n xuÊt chØ tù tiªu thô 
®−îc mét phÇn s¶n phÈm ë c¸c nhãm s¶n 
phÈm nh− chiÕu, lâi vμ th¶m, cßn l¹i ph¶i s¶n 
xuÊt theo ®¬n ®Æt hμng vμ ®a sè b¸n cho nhμ 
xuÊt khÈu. Sù hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt 
trong nghÒ ®an cãi ë c¸c hé ch−a ph¸t triÓn.  

B¶ng 3.  Mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ nghÒ ®an cãi n¨m 2007 cña Kim S¬n 
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3.2. Ph©n tÝch SWOT ®èi víi thùc tr¹ng 
       ph¸t triÓn nghÒ ®an cãi cña Kim S¬n  

Sö dông c«ng cô SWOT, víi sù tham gia 
cña ®¹i diÖn c¸c bªn tham gia nghÒ ®an cãi 
(hé gia ®×nh, doanh nghiÖp, chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng, vμ nhμ nghiªn cøu) ®· ph©n tÝch vμ 
thèng nhÊt cao nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu, c¬ 
héi vμ th¸ch thøc cña ph¸t triÓn nghÒ ®an 
cãi cña Kim S¬n nh− sau: 

a. Nh÷ng thuËn lîi vμ c¬ héi cña nghÒ 
®an cãi:  

- Lμ nghÒ truyÒn thèng cña ®Þa ph−¬ng, 
cha truyÒn con nèi tõ nhiÒu ®êi nay;  

- Nguån nguyªn liÖu s½n cã t¹i ®Þa ph−¬ng;  
- §−îc sù h−ëng øng m¹nh mÏ cña c¸c 

hé d©n vμ c¸c doanh nghiÖp;  
- Lao ®éng ®· cã tay nghÒ kh¸ Ýt ph¶i 

®μo t¹o;  
- Võa lμ nghÒ sinh kÕ, võa mang tÝnh 

nh©n v¨n, duy tr×, tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ 
vÒ nÐt ®Ñp v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®μ b¶n 
s¾c v¨n ho¸ d©n téc, ph¸t triÓn nh÷ng s¶n 
phÈm biÕt nãi mang th«ng ®iÖp cña quª 
h−¬ng göi tíi mäi miÒn; 

- Lùc l−îng lao ®éng dåi dμo, b¶n tÝnh 
cÇn cï vμ s¸ng t¹o;  

- HÖ thèng c«ng cô s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, 
dÔ sö dông vμ cã thÓ tù chÕ ®−îc;  

- L−îng vèn huy ®éng kh«ng cÇn nhiÒu;  
- §−îc sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn vμ 

gióp ®ì cña §¶ng vμ Nhμ n−íc;  
- C¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi më réng 

mÆt b»ng s¶n xuÊt vμ t¨ng vèn;  
- Thu hót nhiÒu ®èi t−îng ®Çu t− ph¸t 

triÓn s¶n xuÊt vμ tiªu thô s¶n phÈm nghÒ 
®an cãi;  

- T¹o ra nguån thu æn ®Þnh ®Ó n©ng cao 
®êi sèng cho hé d©n;  

- Cã thÓ øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc 
kü thuËt míi vμo s¶n xuÊt;  

- Më réng thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm 
cãi, nhÊt lμ trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam ®· gia 
nhËp WTO. 

b. Nh÷ng khã kh¨n vμ th¸ch thøc cña 
nghÒ ®an cãi:  

- NghÒ ®an cãi cña huyÖn Kim S¬n t¹o 
ra nhiÒu s¶n phÈm ®a d¹ng vμ phong phó 
nh−ng thÞ tr−êng tiªu thô trong vμ ngoμi 
n−íc ch−a æn ®Þnh vμ khã n¾m b¾t ®−îc nhu 
cÇu cña thÞ tr−êng;  

- Chi phÝ s¶n xuÊt cßn cao vμ gi¸ trÞ gia 
t¨ng nhá, ch−a thùc sù hÊp dÉn;  

- Tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý 
thÊp, chÊt l−îng lao ®éng kh«ng ®ång ®Òu;  

- Gi¸ nguyªn liÖu biÕn ®éng rÊt bÊt 
th−êng vμ cung ch−a æn ®Þnh; 

- Lao ®éng thñ c«ng lμ chÝnh, khã ¸p 
dông khoa häc kü thuËt míi vμ khã c¶i thiÖn 
n¨ng suÊt lao ®éng;  

- Liªn kÕt trong s¶n xuÊt vμ tiªu thô 
s¶n phÈm cßn thÊp;  

- C¸c doanh nghiÖp thiÕu mÆt b»ng vμ 
thiÕu vèn s¶n xuÊt; 

- Søc Ðp vÒ sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm 
nghÒ ®an cãi víi c¸c s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng 
c«ng nghiÖp kh¸c trªn ®Þa bμn huyÖn nãi 
riªng vμ c¶ n−íc nãi chung ngμy cμng t¨ng;  

- Sù ®ßi hái liªn kÕt chÆt chÏ c¶ trong 
s¶n xuÊt vμ tiªu thô s¶n phÈm;  

- §ßi hái ph¶i x©y dùng ®−îc vïng cãi 
nguyªn liÖu æn ®Þnh cã chÊt l−îng tèt;  

- §ßi hái sù ®μo t¹o nghÒ n©ng cao chÊt 
l−îng lao ®éng vμ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 

3.3. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t 
  triÓn hiÖu qu¶ nghÒ ®an cãi cña Kim S¬n 

Tõ nghiªn cøu ph©n tÝch thùc tr¹ng ph¸t 
triÓn nghÒ ®an cãi cña Kim S¬n nãi trªn, mét 
sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn hiÖu 
qu¶ nghÒ ®an cãi ®−îc ®Ò xuÊt nh− sau: 

- VÒ chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhμ n−íc: Nhμ 
n−íc cÇn cã chÝnh s¸ch tμi chÝnh, tÝn dông 
c«ng nghiÖp n«ng th«n −u ®·i cho hé gia ®×nh 
vμ c¸c doanh nghiÖp lμm nghÒ ®an cãi nh−: 
t¨ng thêi gian vay vèn, t¨ng sè l−îng tiÒn vay 
víi l·i suÊt thÝch hîp ®Ó hé vμ doanh nghiÖp 
cã ®iÒu kiÖn ®Çu t− vμ më réng s¶n xuÊt,  më 
líp ®μo t¹o kiÕn thøc qu¶n lý cho c¸c chñ 
doanh nghiÖp, chñ hé s¶n xuÊt kinh doanh 
vμ n©ng cao tay nghÒ cho ng−êi lao ®éng 
trong c¸c c¬ së nghÒ ®an cãi nh»m ®¹t ®−îc 
môc tiªu ®Õn n¨m 2010 cña nghÞ quyÕt 
huyÖn ®¶ng bé Kim s¬n ®Ò ra. 

- §μo t¹o nguån nh©n lùc cã chÊt l−îng 
cao vμ ph©n c«ng lao ®éng thÝch hîp víi 
tr×nh ®é lμnh nghÒ cña ng−êi lao ®éng cho 
nghÒ ®an cãi. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®μo 
t¹o nghÒ cho lao ®éng ë tõng møc ®é vμ ®èi 
t−îng sö dông lao ®éng, −u tiªn h×nh thøc 
®μo t¹o nghÒ t¹i chç. CÇn phèi hîp më réng 
h×nh thøc ®μo t¹o, truyÒn nghÒ gi÷a c¸c c¬ 
së ®μo t¹o cña Nhμ n−íc, t− nh©n, c¸c hiÖp 
héi, c©u l¹c bé nghÒ ®an cãi, … g¾n ®μo t¹o 
víi bè trÝ viÖc lμm cho ng−êi lao ®éng.  



Bùi Văn Tiến, Đinh Văn Đãn 

379 

- §æi míi c«ng nghÖ vμ ®Çu t− vèn cã 
chÊt l−îng cao, t¨ng c−êng c¬ së h¹ tÇng, 
s¶n xuÊt theo ph−¬ng thøc c«ng nghÖ hiÖn 
®¹i, kÕt hîp víi s¶n xuÊt truyÒn thèng.  
Trong thêi gian tr−íc m¾t Nhμ n−íc vμ cÊp 
huyÖn cÇn tËp trung gi¶i quyÕt:  (i) Cã c¬ chÕ 
chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®æi míi c«ng nghÖ 
trªn c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt vμ n©ng cao 
hiÖu qu¶ kinh doanh cña nghÒ ®an cãi theo 
h−íng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng cã 
n¨ng suÊt cao chÊt l−îng cao; (ii) T¹o mäi 
®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thμnh phÇn kinh 
tÕ nghiªn cøu chuyÓn giao c«ng nghÖ cho c¸c 
c¬ së s¶n xuÊt nghÒ ®an cãi; (iii) T¨ng c−êng 
vèn ®Çu t− phôc vô môc ®Ých ®æi míi c«ng 
nghÖ. Thùc hiÖn −u ®·i tÝn dông vμ hç trî 
vèn ®èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt ¸p dông 
c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i; (iv) Ph¸t triÓn 
c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu hç trî vèn vμ 
chuyÓn giao c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt nghÒ 
®an cãi. Thμnh lËp vμ dμnh −u ®·i cho trung 
t©m t− vÊn hç trî chuyÓn giao c«ng nghÖ.  

- Chñ ®éng t×m kiÕm vμ ph¸t triÓn thÞ 
tr−êng tiªu thô s¶n phÈm nghÒ ®an cãi.  §èi 
víi thÞ tr−êng trong n−íc võa chó träng ph¸t 
triÓn thÞ tr−êng trong tØnh võa ph¸t triÓn thÞ 
tr−êng ë c¸c tØnh trong khu vùc.ThÞ tr−êng 
xuÊt khÈu, tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr−êng 
b¸n hμng truyÒn thèng s½n cã nh−: Liªn 
bang Nga vμ §«ng ¢u. Më réng h×nh thøc 
xuÊt khÈu ra c¸c thÞ tr−êng T©y ¢u, NhËt 
B¶n, ®Æc biÖt quan t©m tíi thÞ tr−êng Mü - 
mét thÞ tr−êng cã søc mua lín vμ nhiÒu tiÒm 
n¨ng ch−a khai th¸c. ThÞ tr−êng NhËt B¶n 
lμ n−íc nhËp khÈu lín nhÊt hμng ho¸ thñ 
c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam nh− c¸c s¶n 
phÈm m©y tre ®an, th¶m cãi, mü nghÖ cãi 
hiÖn thÞ tr−êng NhËt B¶n chiÕm 10% s¶n 
phÈm tiªu thô, sÏ cè g¾ng nh÷ng n¨m tíi 
2007 - 2010 t¨ng lªn 17,7%. Hç trî vÒ th«ng 
tin thÞ tr−êng cho c¸c doanh nghiÖp còng 
nh− c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh nghÒ ®an 
cãi. ¸p dông c¸c h×nh thøc cung cÊp th«ng 
tin ®a d¹ng qua nhiÒu kªnh kh¸c nhau t¹o 
®iÒu kiÖn cho ng−êi s¶n xuÊt n¾m b¾t th«ng 
tin vÒ thÞ tr−êng n−íc ngoμi vμ ng−îc l¹i. 

- Ph¸t triÓn vïng cãi nguyªn liÖu phôc vô 
cho nghÒ ®an cãi. Nghiªn cøu hÖ thèng b¶o 
qu¶n sau thu ho¹ch nh»m gióp c¸c n«ng hé 
h¹n chÕ l−îng l−îng s¶n phÈm mau thu ho¹ch 
vμ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, tõ ®ã cung 
cÊp nguyªn liÖu tèt nh»m n©ng cao chÊt 
l−îng s¶n phÈm nghÒ ®an cãi, ®¹t hiÖu qu¶ 
kinh tÕ cao. HuyÖn cÇn tËp trung hoμn chØnh 

quy ho¹ch chi tiÕt vμ triÓn khai dù ¸n ®Çu t− 
h¹ tÇng vïng cãi, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 
toμn huyÖn cã 1.500 ha diÖn tÝch chuyªn cãi.  

4. KÕT LUËN  
Ph¸t triÓn nghÒ ®an cãi lμ t¹o nªn sù ®a 

d¹ng ngμnh nghÒ vμ lμ h−íng ®i ®óng ®¾n vμ 
bÒn v÷ng cña Kim S¬n. NghÒ ®an cãi ®· gi¶i 
quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm, n©ng cao thu nhËp vμ 
c¶i thiÖn ®êi sèng cho d©n c− n«ng th«n, gãp 
phÇn  xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, sö dông cã hiÖu 
qu¶ h¬n c¸c nguån lùc cña ®Þa ph−¬ng. NghÒ 
®an cãi ë Kim S¬n cã nhiÒu thuËn lîi vμ c¬ héi 
ph¸t triÓn nh−ng còng cßn nhiÒu khã kh¨n vμ 
th¸ch thøc. V× vËy, mét sè gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt, 
tõ chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i, ph¸t triÓn thÞ 
tr−êng, ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng c−êng ®μo t¹o 
n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ vμ tay nghÒ cho 
ng−êi lao ®éng ®Õn quy vïng nguyªn liÖu cãi, 
v.v... nãi trªn nh»m gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t 
triÓn cã hiÖu qu¶ nghÒ ®an cãi ë Kim S¬n. §Ó 
tiÕn hμnh thùc hiÖn ®ång bé hÖ thèng c¸c gi¶i 
ph¸p ®Ò xuÊt nμy ®ßi hái sù tham gia vμ hç 
trî tÝch cùc cña c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh 
s¸ch, cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng tõ tØnh ®Õn 
c¸c x·. §Æc biÖt, vai trß chñ ®éng cña c¸c 
chñ thÓ hé s¶n xuÊt vμ c¸c doanh nghiÖp 
trªn ®Þa bμn, ®ã lμ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m 
b¶o cho nghÒ ®an cãi ë Kim S¬n ph¸t triÓn 
bÒn v÷ng vμ ®¹t hiÖu qu¶ ngμy cμng cao. 
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