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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh 
Quảng Nam, huyện Điện Bàn đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, 
phát triển du lịch tạo điều kiện tốt để thu hút và phát triển du lịch. Cùng 
với đó, huyện Điện Bàn đã tập trung đẩy mạnh và khuyến khích phát 
triển làng nghề và ngành nghề nông thôn, một số làng nghề truyền thống 
ở huyện Điện Bàn được khôi phục, một số làng nghề mới, ngành nghề 
mới được hình thành và có bước phát triển. 

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với 
tiềm năng và lợi thế của huyện, tốc độ phát triển còn chậm so với 
các địa phương lân cận, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chất lượng 
chưa cao, trình độ nhân lực còn hạn chế và chưa chuyên nghiệp, các 
dự đầu tư du lịch triển khai chậm chưa thu hút được nhiều khách du 
lịch; các làng nghề bị mai một, sản xuất gặp khó khăn trong việc tìm 
thị trường tiêu thụ sản phẩm… 

Làng Đông Khương, xã Điện Phương (huyện Điện Bàn) là địa 
phương nằm dọc theo sông Thu Bồn, là điểm nối với 2 di sản văn 
hóa thế giới phố cổ Hội An và tháp Mỹ Sơn; với nhiều thắng cảnh 
đẹp, có nhiều di tích lịch sử như Dinh Trấn Thanh Chiêm, khu vực 
thôn Thanh Chiêm còn là cái nôi của chữ quốc ngữ...Bên cạnh đó, 
với lợi thế là xã tập trung nhiều làng nghề truyền thống như Làng 
nghề đúc Nhôm đồng Phước Kiều, chiếu chẽ Triêm Tây, bánh tránh 
Phú Triêm, bê thui Cầu Mống, chạm khắc gỗ, gốm đỏ, tre trúc hun 
khói... Với điều kiện thuận lợi đó, thiết nghĩ cần tập trung quy hoạch 
đầu tư xây dựng phát triển làng Đông Khương thành địa điểm Du 
lịch làng nghề, có thể khẳng định đây là điểm du lịch làng nghề, thu 
hút nhiều du khách trong và ngoài nước, qua đó quảng bá hình ảnh 
các nghề, làng nghề thủ công truyền thống, làng quê sống nước của 
địa phương. 
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Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả đã chọn đề “Phát triển du 
lịch làng nghề tại làng Đông Khương, xã Điện Phương, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn cao học của mình với mong 
muốn góp phần nhỏ bé vào việc phát triển mạnh du lịch làng nghề tại 
xã Điện Phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện 
Điện Bàn, để xây dựng Điện Bàn trở thành thị xã vào năm 2015. 
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 
2.1. Mục tiêu tổng quan 

Xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp, nhằm nâng cao 
đời sống vật chất tinh thần của nhân dân theo định hướng phát triển 
du lịch - công nghiệp góp phần thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa nông thôn. 
2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Phân tích, làm rõ sự cần thiết xây dựng phát triển làng nghề 

gắn với du lịch ở làng Đông Khương, xã Điện Phương, huyện Điện 

Bàn. 

- Phân tích hiện trạng của hoạt động du lịch, các làng nghề trên 

địa bàn làng Đông Khương, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn. 

- Phát triển du lịch làng nghề tại làng Đông Khương, xã Điện 

Phương. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về tiềm 
năng phát triển, đặc điểm tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế, tình 
hình phát triển làng nghề và hoạt động du lịch làng nghề tại xã Điện 
Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: xã Điện Phương, 
huyện Điện Bàn.  
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4. Phương pháp nghiên cứu 

 Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài kết hợp sử dụng 
nhiều phương pháp như: các phương pháp thống kê mô tả, phân tích, so 
sánh, đánh giá,.. Ưu điểm nổi bật của việc sử dụng kết hợp các phương 
pháp là các phương pháp đó có thể bổ sung cho nhau, giúp nghiên cứu 
sâu đối tượng nghiên cứu và đưa ra kết quả đáng tin cậy. 
 Đề tài sử dụng các phương pháp thu thập tài liệu, thông tin 
như: kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó; tổng hợp các nguồn số 
liệu thông qua các báo cáo, tổng kết của các sở, ban, ngành trong tỉnh; 
lấy thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, 
internet,… 
5. Bố cục của luận văn 

Phần m ở đầu 
Chương 1: Một số vấn đề về phát triển du lịch làng nghề. 
Chương 2: Thực trạng làng nghề, du lịch làng nghề tại xã Điện 

Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
Chương 3: Phát triển du lịch làng nghề tại làng Đông Khương, 

xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
Kết luận và kiến nghị 

6. Tổng quan tài liệu 
 Mô hình phát triển du lịch làng nghề đã có nhiều công trình 
nghiên cứu đã được hình thành và hoàn thiện. Mỗi nghiên cứu đều có 
cách tiếp cận khác nhau khi xem xét đánh giá về mô hình phát triển du 
lịch làng nghề. 

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Bàn lần 
thứ XXI (năm 2010) đã nhấn mạnh: Phát triển tiểu thủ công nghiệp, 
làng nghề truyền thống, làng nghề mới gắn với phát triển du lịch theo 
hướng xã hội hóa đầu tư; có cơ chế hỗ trợ để xây dựng doanh nghiệp 
đầu đàn để làm đòn bẩy cho làng nghề phát triển. 
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CHƯƠNG  1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ 
1.1. KHÁI QUÁT VỀ LÀNG NGHỀ, DU LỊCH LÀNG NGHỀ 

1.1.1. Khái niệm về làng nghề, du lịch làng nghề 
a. Làng nghề: Làng nghề là một cộng đồng được tập trung 

trên một địa bàn nhỏ, ở đó dân cư cùng nhau sản xuất một hoặc một 
số loại hàng hoá hoặc dịch vụ, trong đó có ít nhất một sản phẩm 
hoặc dịch vụ đặc trưng, thu hút đại bộ phận lao động hoặc hộ gia 
đình tham gia, đem lại nguồn thu nhập chính và chiếm tỷ trọng lớn 
so với thu nhập được tạo ra trên địa bàn hoặc cộng đồng dân cư đó. 

* Phân loại làng nghề 
+ Phân theo lịch sử tồn tại và phát triển 

+ Phân chia theo tính chất của sản phẩm 
* Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của làng nghề 
Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của làng nghề đa dạng 

và phong phú, bao gồm: Các cơ sở ngành nghề và hộ cá thể. 
Hộ cá thể thường tồn tại 2 loại hộ là hộ kiêm nghề, hộ chuyên 

nghề. 
Cơ sở chuyên ngành nghề nông thôn là những cơ sở ở nông 

thôn chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động phi nông 
nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh theo luật định. 

Phân loại theo hình thức tổ chức sản xuất, cơ sở chuyên nghề 
được chia thành 5 nhóm: Tổ hợp sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp 
tư nhân, công ty TNHH và xí nghiệp quốc doanh. Các cơ sở chuyên 
nghề hình thành ngày càng nhiều, với vai trò quan trọng trong phát 
triển ngành nghề nông thôn. 

b. Du lịch làng nghề: Du lịch làng nghề là loại hình du lịch 
văn hoá tổng hợp đưa du khách tới tham quan các Làng nghề truyền 
thống. Tour du lịch làng nghề là dịp được khám phá, tìm hiểu quy 
trình kỹ thuật của nghề truyền thống, thâm nhập cuộc sống cộng 
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đồng với những phong tục, tập quán và các nghi thức phường, hội 
riêng của các làng nghề truyền thống trên khắp miền đất nước. 

1.1.2. Những tiêu chí về phát triển du lịch làng nghề 
Mỗi làng nghề được công nhận làng du lịch cần đáp ứng được 5 

tiêu chí: là làng nghề truyền thống có lịch sử hàng trăm năm trở lên; có 
ít nhất 30% số hộ gia đình tham gia sản xuất nghề truyền thống; có 
thương hiệu như lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng, thêu Quất Động, gỗ 
Đồng Kỵ, mây tre đan Phú Vinh, Nhôm Đồng Phước Kiều…; có nghệ 
nhân tiêu biểu đã góp phần lưu giữ nghề từ đời này sang đời khác; có 
cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, mặt bằng thoáng đãng. 

Các tiêu chí phát triển du lịch làng nghề: số lượng sản phẩm làng 
nghề bán cho du khách, số lượng du khách đến tham quan, doanh thu 
và lợi nhuận từ các địa điểm du lịch làng nghề. 

 1.1.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch gắn với làng nghề của 
một số quốc gia châu Á  

Năm 1979, ông Hiramatsu, Thống đốc quận Oita, Nhật Bản đã đưa 
ra sáng kiến khởi động phong trào “Một làng một sản phẩm” (được gọi 
tắt là OVOP). Mục tiêu của mô hình OVOP là tìm ra những sản phẩm 
độc đáo, đặc trưng nhất của mỗi làng, sau đó liên kết, xây dựng lại để 
giới thiệu bán trên toàn quốc và thế giới. Chẳng mấy lâu sau, các sản 
phẩm của mô hình OVOP đã có tính cạnh tranh trên cả nước Nhật Bản và 
thế giới, nhưng vẫn giữ được giá trị của nền văn hoá địa phương. 

Sau thành công của phong trào OVOP ở Nhật Bản, Thái Lan 
và Lào cũng đã áp dụng mô hình này và thực tế cũng đã mang lại 
hiệu quả kinh tế cao cho các nước này. 

1.1.4. Những kinh nghiệm rút ra và khả năng vận dụng vào điều 
kiện Việt Nam 

Coi trọng việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. Coi trọng công tác quy hoạch trong đó quan 
tâm đến tour khép kín các dịch vụ như: bến bãi đậu xe, nơi dừng 
chân tham quan tìm hiểu sản phẩm, khu bán hàng ăn uống, hướng 
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dẫn viên du lịch làng nghề. 
Các nước như Nhật Bản, Thái Lan đã rất coi trọng đầu tư chất 

xám cho các làng nghề (đào tạo cố vấn, cán bộ quản lý, xây dựng các 
dịch vụ cố vấn, phát triển các Viện nghiên cứu ngành nghề); đầu tư 
vốn thích đáng cho phát triển ngành nghề ở nông thôn. 
1.2. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ 

1.2.1. Đặc điểm của làng nghề 
Làng nghề gắn bó chặt chẽ với sản xuất nông nghiệp: Sự ra 

đời của làng nghề trước tiên được xuất phát từ 1 bí quyết nào đó của 
làng, sau này do sự phát triển của xã hội, sự đô thị hoá ở các vùng 
nông thôn làm cho diện tích đất canh tác bị thu hẹp, nhu cầu việc 
làm trong nông thôn ngày càng nhiều.  

Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong làng nghề chủ 
yếu quy mô hộ gia đình, một số ít đã phát triển thành hợp tác và 
doanh nghiệp tư nhân. 

1.2.2. Đặc điểm của du lịch làng nghề 
Điểm chung của các làng nghề là thường nằm trên các trục lộ 

giao thông cả đường bộ, lẫn đường thủy. Đặc điểm này được hình 
thành từ xưa, giúp cho các làng nghề dễ dàng vận chuyển hàng hóa 
đi các nơi khác tiêu thụ và cũng là điều kiện thuận lợi để các địa 
phương định hướng phát triển làng nghề với xây dựng và phát triển 
các tour, tuyến, điểm du lịch. 

Có thể nói làng nghề là một trong những nguồn tài nguyên du 
lịch nhân văn quan trọng. Lợi thế của việc phát triển làng nghề gắn 
với phát triển du lịch (hay còn gọi là du lịch làng nghề) không chỉ 
thể hiện ở lợi nhuận kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động tại địa 
phương, mà còn bảo tồn được những giá trị truyền thống ngàn đời 
của ông cha ta, là cơ hội để ta quảng bá hình ảnh đất nước, quê 
hương và con người Việt Nam. 
1.3. VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ 

1.3.1. Vai trò của làng nghề trong phát triển KT-XH nông thôn 
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- Các làng nghề bảo lưu và gìn giữ những giá trị văn hoá 
truyền thống đặc sắc của nông thôn Việt Nam. 

- Hình thành loại hình sản xuất có tính chất công nghiệp ngay 
tại địa bàn nông thôn, bên cạnh hoạt động nông nghiệp. 

- Phát triển làng nghề sẽ giải quyết tốt nhu cầu việc làm tại chỗ, 
góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

 - Các làng nghề phát triển góp phần huy động vốn nhàn rỗi 
trong dân, tận dụng mặt bằng sản xuất. 

- Phát triển làng nghề tạo điều kiện thúc đẩy sự nghiệp xây 
dựng nông thôn mới hiện đại, cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội 
ở nông thôn. 

1.3.2. Làng nghề và phát triển nông thôn bền vững 
Phát triển làng nghề gắn với phát triển nông thôn bền vững đó 

là sự phát triển kết hợp hài hoà giữa 3 tiêu chí: kinh tế, xã hội và bảo 
vệ tài nguyên và môi trường. 

1.3.3. Vai trò của làng nghề trong phát triển du lịch 
Trong xu thế hội nhập và mở cửa, làng nghề truyền thống 

đang dần lấy lại vị trí quan trọng của mình trong đời sống kinh tế, 
văn hoá, xã hội của mỗi dân tộc mỗi quốc gia. Những làng nghề này 
như một hình ảnh đầy bản sắc, khẳng định nét riêng biệt, độc đáo 
không thể thay thế. Một cách giới thiệu sinh động về đất, nước và 
con người của mỗi vùng, miền, địa phương. Những lợi ích to lớn của 
việc phát triển du lịch làng nghề không chỉ thể hiện ở những con số 
tăng trưởng lợi nhuận kinh tế, ở việc giải quyết nguồn lao động địa 
phương mà hơn thế nữa, còn là một cách thức gìn giữ và bảo tồn 
những giá trị văn hoá của dân tộc. Đó là những lợi ích lâu dài không 
thể tính được trong ngày một ngày hai. 

1.3.4. Vai trò phát triển du lịch, du lịch làng nghề 
Phát triển du lịch tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, 

gia tăng giá trị sản xuất của các địa phương, chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế tăng dần tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ, thúc đẩy các 
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ngành kinh tế khác phát triển như ngành công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp phát triển. Góp phần tích cực xoá đói, giảm nghèo và giao 
lưu văn hoá, phát triển kinh tế đối ngoại. 
1.4. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ 

1.4.1. Phát triển về quy mô du lịch làng nghề 
  Việc phát triển làng nghề có tác dụng rõ rệt đối với quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Sự phát triển của các làng nghề 
đã mở rộng quy mô sản xuất, thu hút được nhiều lao động, kéo theo sự 
phát triển của nhiều ngành nghề khác.  

Để phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch thời gian tới 
cần mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả, xây dựng thương hiệu và phát 
triển thị trường gồm các nghề: Nghề sơn mài, gốm sứ, thêu ren, mây 
tre đan, lụa, đúc đồng, chiếu chẽ, bánh tráng, gỗ nghệ thực, gốm đỏ... 
Nhân cấy nghề tạo sản phẩm mới, liên kết phát triển quy mô, nâng cao 
hiệu quả, xúc tiến xây dựng thương hiệu.  

1.4.2. Phát triển về chất lượng du lịch làng nghề 
Chất lượng dịch vụ du lịch là yếu tố then chốt tạo nên uy tín, 

thương hiệu cho từng đơn vị kinh doanh du lịch nói riêng và của ngành du 
lịch Việt Nam nói chung. Sự khẳng định thương hiệu của từng doanh 
nghiệp du lịch thể hiện ở việc tôn trọng khách hàng, luôn luôn cho ra đời 
nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dịch vụ du 
lịch, tiết kiệm chi tiêu và những khâu trung gian không cần thiết khác. 

1.4.3. Phát triển về thị trường du lịch làng nghề 
Cần xác định là thị trường mục tiêu thì phải tìm mọi chính sách, 

giải pháp để khai thác thị trường đó hay nói cách khác là phải tập chung 
nỗ lực marketing vào thị trường đó để thu hút ngày càng nhiều khách. 

1.4.4. Phát triển các loại hình du lịch làng nghề 
Một địa phương muốn thu hút khách du lịch, tạo ra nhiều loại 

hình du lịch hấp dẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách thì phải 
bắt tay vào việc xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn 
liền với việc khai thác có chiều sâu và khai thác đúng tài nguyên du 
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lịch của địa phương đó. 
1.5. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU 
LỊCH LÀNG NGHỀ, BẢO TỒN CÁC LÀNG NGHỀ, SỰ PHÁT 
TRIỂN NGUỒN KHÁCH 

1.5.1. Sự phát triển của các làng nghề  
Có thể nói nguồn tài nguyên du lịch điều kiện tiên quyết cho sự phát 

triển ngành du lịch làng nghề tại một quốc gia. Tiềm năng để phát triển về 
mặt kinh tế là vô hạn, tuy nhiên tài nguyên du lịch là hữu hạn, đặc biệt là 
tài nguyên về du lịch làng nghề - những tài nguyên mà chúng ta phải xây 
dựng, duy trì và phát triển các làng nghề.  
  1.5.2. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 

Một quốc gia có nền kinh tế mạnh và xã hội ổn định thì theo lẽ 
tất nhiên sẽ có thể cung cấp những dịch vụ vào loại tốt nhất cho khách 
hàng, ở đây bao gồm cả dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó việc đảm bảo 
nguồn vốn để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh du lịch cũng 
như việc tái đầu tư cũng phụ thuộc một phần rất lớn vào nền kinh tế. 
 1.5.3. Các điều kiện về mặt chính trị - pháp luật và an toàn 

- Tình hình chính trị - pháp luật  
- Điều kiện an toàn. 

CHƯƠNG 2 
HIỆN TRẠNG LÀNG NGHỀ, DU LỊCH LÀNG NGHỀ TẠI  

XÃ ĐIỆN PHƯƠNG, HUYỆN ĐIỆN BÀN 
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KT- XH ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 
a. Đặc điểm tự nhiên 
Với vị trí tại cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Quảng Nam (giáp ranh 

thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An), là vùng giao thoa của các 
hoạt động kinh tế, thương mại và du lịch tầm cỡ quốc gia, quốc tế 
thông qua hệ thống cảng Tiên Sa, sân bay quốc tế Đà Nẵng, hành 
lang giao thông Bắc-Nam, các khu công nghiệp tập trung, Đô thị mới 
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Điện Nam-Điện Ngọc, hệ thống làng nghề phát triển và 2 di sản văn 
hoá thế giới là Hội An và Mỹ Sơn. Với những lợi thế chiến lược trên, 
trong thời gian qua Điện Bàn đã là điểm đến quan trọng và hấp dẫn 
đối với khu vực đầu tư du lịch, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh. 

Xã Điện Phương là xã đồng bằng cách trung tâm hành chính 
huyện Điện Bàn về phía Nam, phía Đông giáp thành phố Hội An, phía 
Tây giáp sông Thu Bồn và xã Điện Minh, phía Nam giáp sông Thu Bồn 
và huyện Duy Xuyên, phía Bắc giáp xã Điện Minh. Diện tích 1.025,5 
ha; dân số 14.020 người, lao động trong độ tuổi 8.441 người. 

b. Tài nguyên thiên nhiên 
Địa hình: Chủ yếu là vùng đất cát pha bằng phẳng độ cao so 

với mực nước biển < 5m dốc thoải nghiêng từ Tây sang Đông, độ 
dốc trung bình 80, đây là vùng đất thường xuyên bị ảnh hưởng của 
lũ lụt vào mùa mưa hằng năm. 

Điện Phương nằm trong vùng khí hậu: Nhiệt đới gió mùa và 
ven biển (mùa mưa bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12 và mùa khô bắt 
đầu từ tháng 01 đến tháng 9). 

2.1.2. Tình hình kinh tế- xã hội  
b. Nguồn nhân lực 
Năm 2011 dân số trung bình toàn xã Điện Phương là 14.020 

người, mật độ dân số 1.366 người/km2; Số người trong độ tuổi lao 
động toàn xã là 8.089 người. Lao động đang làm việc 7.571 người. 
Trong đó nông lâm ngư nghiệp 1.715 người, chiếm tỉ lệ  22,65%;  
phi nông nghiệp 5.856 người ; chiếm tỉ lệ 77,35%.  

b. Kết cấu hạ tầng 
* Cơ sở vật chất- kỹ thuật làng nghề: 
* Về giao thông: 
* Về hệ thống điện: 
* Hệ thống thông tin liên lạc: 
* Hệ thống nước phục vụ sản xuất-sinh hoạt: 
* Các công trình phúc lợi xã hội khác: 
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* Về giáo dục: 
* Về y tế: 
c. Tài chính và ngân sách 
Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn giai đoạn 2009-2011 tăng bình 

quân là 15,67%. Riêng thu từ khai thác quỹ đất năm 2011 đạt xấp xỉ 2 
lần so với năm 2009. Các khoản thu có xu hướng tăng dần, nhờ đó các 
nhiệm vụ chi từ ngân sách nhà nước đáp ứng được yêu cầu.  

d. Tăng trưởng kinh tế  
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Hình 2.2. Giá trị sản xuất toàn nền kinh tế xã Điện Phương 

Tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2007-2011 với tốc độ khá cao, 
nhất là ngành Thương mại- Dịch vụ và công nghiệp đã làm cho cơ 
cấu kinh tế xã chuyển đổi nhanh theo hướng Thương mại, Dịch vụ- 
Công nghiệp - Nông nghiệp (67,03-21,84-11,13%).  

e. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 
Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được 

giữ vững. Các cuộc vận động lớn gắn với phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu. Nhìn chung công tác an 
ninh quốc phòng được giữ vững đã góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của xã.  
2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ TẠI 
XÃ ĐIỆN PHƯƠNG 

2.2.1. Tình hình phát triển du lịch, du lịch làng nghề tại 
Điện Bàn [13] 

a. Khu du lịch ven biển  
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Toàn huyện có 26 dự án đầu tư du lịch vùng ven biển, trong đó 
có 19 dự án Tỉnh quản lý và 07 dự án huyện quản lý. Trong thời gian 
triển khai thực hiện các dự án, Tỉnh đã quyết định thu hồi những dự án 
không thực hiện đúng cam kết và chuyển cho nhà đầu tư có tâm huyết và 
năng lực hơn. Đến nay đã có 04 dự án Tỉnh quản lý đi vào hoạt động đó 
là: Dự án sân Golf Montgomerie Links, Dự án Khu biệt thự cao cấp 
Bồng Lai, Dự án Khu du lịch The Nam Hải và Dự án Khu du lịch Le 
Belhamy. Qua thời gian triển khai thực hiện dự án, 04 dự án đi vào hoạt 
động đã thu hút nhiều lượt du khách trong và ngoài nước, tiếp nhận và 
giải quyết việc làm cho một bộ phận nhỏ lao động trong huyện, doanh 
thu của các dự án đã góp phần làm tăng giá trị sản ngành thương mại - du 
lịch của huyện năm 2011 lên 25,18% (so với năm 2010). 

b. Du lịch sinh thái sông nước và sinh thái lâm viên 
Hệ thống sông nước Điện Bàn khá phong phú nhưng chưa được 

khai thác hết được tiềm năng vốn có. Đến nay, quy hoạch Khu thương 
mại dịch vụ dọc sông Cổ Cò đang được các ban ngành góp ý điều 
chỉnh. Bên cạnh đó, Huyện tập trung thu hút đầu tư khu du lịch sinh 
thái Bồ Bồ. 

c. Du lịch làng nghề, làng nghề truyền thống và làng quê 
Đến nay huyện Điện Bàn có 6 làng nghề truyền thống được tỉnh 

công nhận. Một số làng nghề truyền thống bước đầu đã được khai thác 
phục vụ du lịch như: làng đúc đồng Phước Kiều, chiếu chẽ Triêm Tây 
xã Điện Phương... Các làng nghề có thể khai thác phục vụ du lịch tập 
trung chủ yếu ở Điện Phương và các xã Gò Nổi bởi cảnh quan những 
làng quê nơi đây yên tĩnh và còn mang nét mộc mạc dân dã, với vị trí 
địa lý thuận lợi đã thu hút được nguồn khách du lịch đến từ Hội An. 

d. Du lịch văn hoá - lịch sử - cách mạng 
Toàn huyện có 47 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó có 4 di 

tích lịch sử cấp quốc gia là: Lăng mộ cụ Hoàng Diệu, Lăng mộ cụ Trần 
Quý Cáp, Tháp Bằng An, Giếng Nhà Nhì và tượng đài Dũng sĩ Điện 
Ngọc. Từ năm 2007 đến nay, huyện đã lập hồ sơ và đề nghị công nhận 
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thêm 14 di tích lịch sử cấp Tỉnh. Đây là nền tảng góp phần khai thác loại 
hình du lịch lịch sử, văn hóa cách mạng trên địa bàn huyện.  

e. Du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, mua sắm ẩm thực 
Đến nay, toàn huyện có 04 khách sạn và 2 khu du lịch nghỉ mát 

chất lượng cao là Khu du lịch The Nam Hải và Khu du lịch Le 
Belhamy với tổng số lượng phòng tại các khách sạn và khu du lịch nghỉ 
mát lên đến gần 400 phòng. Trong đó, khu nghỉ mát The Nam Hải được 
bình chọn là khu du lịch biển đẹp nhất khu vực Đông Nam Á, thu hút 
lượng du khách quốc tế đến ngày càng đông. Trong 5 năm qua, doanh 
thu ngành du lịch Điện Bàn không ngừng tăng cao do doanh thu từ các 
khu du lịch, khách sạn trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng hoàn 
thành và đưa vào sử dụng.  

f. Hoạt động lễ hội 
Trong thời gian qua, huyện đã tổ chức thành công Lễ hội 405 

năm Dinh trấn Thanh Chiêm trong chương trình “Hành trình Di sản lần 
3- năm 2007” và “Hội chợ làng nghề truyền thống Điện Bàn năm 2009” 
hưởng ứng chương trình lễ hội “Quảng Nam - Hành trình Di sản” lần 
thứ 4 năm 2009 với nhiều nội dung phong phú thu hút hàng ngàn lượt 
khách tham quan, mua sắm. 

2.2.2. Tình hình phát triển du lịch làng nghề tại xã Điện 
Phương  

a. Về quy mô phát triển du lịch làng nghề 
 Điện Bàn có 12 làng nghề truyền thống công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp và nhiều cơ sở tiểu thủ công nghiệp khác. Trong đó có 
06 làng nghề được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là làng nghề 
truyền thống công nghiệp tiểu thủ công nghiệp gồm: Làng nghề đúc 
đồng Phước Kiều (xã Điện Phương), Làng nghề nước mắm Hà 
Quảng (xã Điện Dương), Làng nghề chiếu chẽ Triêm Tây (xã Điện 
Phương), Làng nghề Bánh tráng Phú Triêm (xã Điện Phương), Làng 
nghề dệt Nông Sơn (Điện Phước), Làng nghề mây tre An Thanh (xã 
Điện Thắng Nam).  
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b. Về chất lượng phát triển du lịch làng nghề 
 Hiện nay, các cơ sở phục vụ cho du lịch làng nghề vẫn chưa đạt 
theo yêu cầu. Cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, nước…) các dịch vụ du 
lịch vẫn chưa được chú trọng đầu tư xây dựng. Các cơ sở làng nghề 
chưa có nhiều sản phẩm phục vụ cho khách tham quan du lịch.  

c. Về thị trường du lịch làng nghề 
Với xã Điện Phương, do sức cạnh tranh thấp, quy mô nhỏ làng 

nghề, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, các cơ sở dịch vụ không đảm bảo 
nên chưa được du khách. Điểm chung trong sự khó khăn ấy chính là việc 
các làng nghề đang thụ động trước thị trường. Nói đến khó khăn của thị 
trường, người ta thường coi đó là vấn đề của các DN mà ít để ý rằng các 
làng nghề cũng đang trong tình trạng ngắc ngoải.  

Hiện nay, khách du lịch làng nghề chủ yếu đến từ Nhật Bản, Mỹ, 
Anh, Nga, Trung Quốc… 

d. Các loại hình du lịch làng nghề 
Xã Điện Phương có đến 3 trong số 04 làng nghề truyền thống 

(đã được Tỉnh công nhận) đang hoạt động trên địa bàn huyện Điện Bàn. 
Một số làng nghề truyền thống và các cơ sở dịch vụ ẩm thực bước đầu 
đã được khai thác phục vụ du lịch như:  

* Làng đúc đồng Phước Kiều  
*Làng nghề bánh tráng Phú Triêm 

* Làng nghề chiếu chẽ Triêm Tây 
* Làng nghề bê thui Cầu Mống 
* Các cơ sở làng nghề tại Làng Đông Khương 
2.2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển làng 

nghề và phát triển du lịch ở xã Điện Phương 
a. Về phát triển làng nghề  
* Thuận lợi 
Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành của tỉnh, 

huyện, xã được thường xuyên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nói chung và các làng 
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nghề truyền thống nói riêng, cùng với ý thức và trách nhiệm của người 
dân trong việc bảo tồn, phát triển và gìn giữ nghề truyền thống được 
nâng cao. Trong những qua, việc phát triển làng nghề ở huyện Điện 
Bàn nói chung và xã Điện Phương nói riêng đã giải quyết việc làm tại 
khu vực nông thôn, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình, góp phần làm 
tăng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện, đem lại thu nhập đáng kể 
cho người lao động. 

* Khó khăn 
- Về lao động: Do tính chất sản xuất theo từng hộ gia đình nên 

giá trị lao động trong làng nghề thấp làm người lao động không còn tha 
thiết với nghề, chuyển hướng sản xuất kinh doanh hoặc đi làm ăn xa, họ 
không còn tha thiết với nghề, đó cũng là một khó khăn lớn.  

- Về vốn đầu tư: Việc bảo tồn và phát triển làng nghề tuy có sự 
quan tâm của nhiều cấp, nhiều ngành song nguồn vốn đầu tư cho làng 
nghề còn hạn hẹp. Bản thân các hộ sản xuất lại không đủ vốn để mạnh 
dạn đầu tư mở rộng sản xuất. 

- Về tổ chức: Trong thời gian qua huyện đã quan tâm đến việc 
thành lập các tổ chức Hội nghề để tổ chức sản xuất phù hợp hơn song 
cũng gặp không ít khó khăn về các quy định để thành lập hội như cần 
phải có 05 đơn vị có pháp nhân, nhóm hộ tham gia ở nhiều địa 
phương...  

- Về công nghệ: Hầu hết các cơ sở làng nghề và cơ sở thủ 
công mỹ nghệ trên địa bàn huyện sản xuất theo phương pháp truyền 
thống (Sản xuất thủ công là chính), công nghệ lạc hậu, chậm cải 
tiến, chưa áp dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng 
sản phẩn, hiệu quả kinh tế, hạ giá thành sản phẩm.  

b. Về phát triển du lịch làng nghề 
* Thuận lợi 
Huyện đã có chủ trương, cơ chế chính sách tập trung đầu tư, thu 

hút đầu tư phát triển mạnh ngành du lịch. Bên cạnh đó, các cấp uỷ 
đảng, chính quyền ở cơ sở quán triệt xây dựng mục tiêu, giải pháp phát 
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triển ngành du lịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương.  
* Khó khăn 
Doanh thu ngành du lịch Điện Bàn chủ yếu từ doanh thu lưu trú, 

tập trung vào các chủ đầu tư nên việc hưởng lợi của cộng đồng từ 
ngành du lịch không lớn dẫn đến tác động lan toả từ hoạt động du lịch 
trên địa bàn chưa cao. Công tác trùng tu các di tích có sự quan tâm 
nhưng quy mô chưa đúng tầm để phục vụ du lịch.  

Lãnh đạo một số địa phương chưa có nhận thức cao về phát triển 
du lịch nên chưa chú trọng việc xây dựng kế hoạch, quán triệt, tuyên 
truyền thực hiện đề án phát triển du lịch của địa phương.  

Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn làm du lịch của 
huyện còn thiếu, chưa đủ đáp ứng với yêu cầu quản lý, tổ chức phát 
triển du lịch của huyện. 

CHƯƠNG 3 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ TẠI  
LÀNG ĐÔNG KHƯƠNG, XÃ ĐIỆN PHƯƠNG 

3.1. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT 
TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ 

3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển KT-XH ở Việt Nam 
Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản 

xuất phù hợp, hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu 
phát triển theo chiều rộng sang phát triển phát triển hợp lý giữa 
chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng 
cao chất lương, hiệu quả, tính bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền 
kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp 
với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến 
lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức 
cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; phát 
triển kinh tế tri thức. Gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi 
trường, phát triển kinh tế xanh. 
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3.1.2. Quan điểm phát triển du lịch làng nghề 
a. Quan điểm của tỉnh Quảng Nam về phát triển du lịch 

làng nghề 
 Phấn đấu tăng bình quân giá trị sản xuất ngành dịch vụ 

16%/năm. Tiếp tục phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, 
phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành ngành một trong những trung 
tâm du lịch lớn của cả nước.  

b. Quan điểm của huyện Điện Bàn về phát triển du lịch làng 
nghề 

Quy hoạch, phát triển các cụm dịch vụ, hình thành các trung 
tâm thương mại dịch vụ thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển. Tiếp tục 
thực hiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2007-2015 với quan 
điểm đa dạng hoá các loại hình du lịch, đa thành phần kinh tế tham 
gia, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, du lịch sinh 
thái-ẩm thực, du lịch văn hóa-lịch sử, từng bước tăng giá trị và tỷ 
trọng ngành du lịch trong nền kinh tế.  

3.1.3. Phương hướng, mục tiêu phát triển làng nghề, du lịch 
làng nghề của Đảng bộ, chính quyền huyện Điện Bàn 

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, làng nghề 
mới gắn với phát triển du lịch theo hướng xã hội hóa đầu tư. Có cơ chế 
hỗ trợ để xây dựng doanh nghiệp đầu đàn để làm đòn bẩy cho làng nghề 
phát triển. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm du lịch làng nghề Đông 
Khương thành điểm phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch, để 
rút kinh nghiệm nhân ra các cụm công nghiệp- làng nghề khác.  

3.1.4. Phương hướng, mục tiêu phát triển làng nghề, du lịch 
làng nghề của Đảng bộ, chính quyền xã Điện Phương 

Tập trung đẩy mạnh phát triển theo hướng mở rộng các làng nghề 
truyền thống như: nhôm đồng, bánh tráng, dệt chiếu. Triển khai thực hiện 
quy hoạch chi tiết cụm du lịch làng nghề Đông Khương để phát triển mạnh 
gốm mỹ nghệ, mộc dân dụng, chạm khảm...làm điểm kết nối với làng đúc 
đồng Phước Kiều để thu hút khách tham quan du lịch làng nghề. 
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3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG 
NGHỀ TẠI LÀNG ĐÔNG KHƯƠNG, XÃ ĐIỆN PHƯƠNG 

3.2.1. Các giải pháp phát triển du lịch làng nghề tại làng 
Đông Khương, xã Điện Phương  

a. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du 
lịch 

+ Đối với cán bộ quản lý: Bồi dưỡng các kiến thức chuyên 
ngành du lịch như Kinh tế Du lịch, Kinh doanh khách sạn, Kinh doanh 
lữ hành, Marketing nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao khả năng quản 
lý, tạo cơ hội cho họ đóng góp sức lực trí tuệ vào sự nghiệp phát triển 
du lịch. 

+ Đối với nhân viên khách sạn, bổ sung bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho các bộ phận lễ tân, buồng, bàn … Đào tạo ngoại ngữ cho các nhân 
viên khách sạn để đảm bảo yêu cầu các nhân viên khách sạn đều thành 
thạo 1 ngoại ngữ, biết nhiều ngoại ngữ. 

+ Đối với hướng dẫn viên: Bồi dưỡng các kiến thức về kỹ năng 
giao tiếp với khách du lịch, nắm bắt đặc điểm tâm lý của từng loại 
khách. Các kiến thức về kinh tế, giáo dục, văn học, nghệ thuật, địa lý, 
nhất là các kiến thức về văn hóa nhằm đảm bảo khai thác được chiều 
sâu giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của các di tích. 

• Giải pháp về đào tạo kỹ thuật nâng cao chất lượng, số lượng 
các sản phẩm làng nghề 

Từ kết quả phân tích cho thấy yếu tố lao động có tác động đến 
thu nhập khi phát triển sản xuất thêm các ngành nghề. Vì vậy đào tạo 
tay nghề kỹ thuật cho lao động tại Làng Đông Khương và tại các làng 
nghề hiện có trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng 
cao thu nhập cho người nông dân trong khu vực. 

Vì vậy, cần thiết phải có chính sách khuyến khích thích hợp, huy 
động tối đa sự tham gia của các doanh nghiệp đang kinh doanh, sản 
xuất hàng tiểu thủ công nghiệp tham gia đào tạo nghề, có như vậy mới 
bảo đảm việc dạy nghề gắn với việc làm, bao tiêu sản phẩm sau đào 
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tạo. Việc khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi tham gia dạy nghề 
truyền thống cho lớp trẻ cũng cần được chú trọng. Đội ngũ thợ giỏi của 
làng nghề cần được bồi dưỡng thêm về sư phạm dạy nghề, phương 
pháp xây dựng chương trình, giáo trình, nghiệp vụ quản lý đào tạo, văn 
hóa, thẩm mỹ để tham gia tốt công tác dạy nghề truyền thống…  

b. Quy hoạch các khu du lịch, dịch vụ, khu vui chơi giải trí 
gắn với các làng nghề  

Tập trung hoàn chỉnh việc quy hoạch làng nghề gắn với du 
lịch tại Làng Đông Khương, hình thành các khu sản xuất các sản 
phẩm làng nghề tiểu thủ công nghiệp - Thủ công mỹ nghệ nhằm phát 
triển các ngành thủ công truyền thống của địa phương và đồng thời 
tạo ra mô hình du lịch làng nghề mới.  

c. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng  
Trên cơ sở quy hoạch làng nghề gắn với du lịch tại Làng Đông 

Khương, cần tập trung tranh thủ nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng các 
công trình phục vụ cho du lịch (giao thông, điện, nước, trồng cây xanh, 
vệ sinh môi trường…) tại khu vực làng Đông Khương. 

d. Khôi phục và phát triển các làng truyền thống tại xã Điện 
Phương 

Củng cố các làng nghề hiện có, khôi phục các làng nghề đã bị 
mai một, du nhập thêm các nghề mới phù hợp với điều kiện sản xuất ở 
khu vực nông thôn trong huyện. Tập trung phát triển các doanh nghiệp 
trong làng nghề làm trụ cột, hàng năm, tỉnh, huyện cần lựa chọn các 
đơn vị, cơ sở sản xuất có điều kiện và khả năng phát triển để hỗ trợ về 
vốn, đào tạo lao động, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tập huấn nâng 
cao trình độ quản lý, xúc tiến thương mại, tham gia hội trợ quảng bá, 
giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong đó, tập trung 
khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống tại xã Điện Phương 
như gốm Lê Đức Hạ, chạm khắc gỗ Nguyễn Văn Tiếp, chiếu chẽ 
Triêm Tây, bánh tráng Phú Triêm, Nhôm đồng Phước Kiều…Tập 
trung nguồn vốn đầu tư, tăng cường công tác đào tạo nhân cấy nghề, 
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đào tạo nghệ nhân và đăng ký thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề 
tại xã Điện Phương. 

e. Giải pháp truyền thông cổ động  
Đây là một trong những giải pháp trọng tâm trong giai đoạn từ 

nay đến năm 2015 nhằm đưa du lịch làng nghề tại làng Đông Khương, 
xã Điện Phương phát triển. Thực hiện giải pháp này để giới thiệu tiềm 
năng du lịch làng nghề tại xã Điện Phương cho bạn bè thế giới, quảng 
bá thương hiệu các doanh nghiệp du lịch và tiếp cận các thị trường tiềm 
năng. 

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, gắn với xúc tiến 
quảng bá du lịch trên trang Website của Tỉnh, của Huyện để quảng bá 
hình ảnh du lịch Điện Bàn đến các địa phương trong và ngoài nước.  

f. Giải pháp về huy động vốn đầu tư  
Cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp, hộ ngành nghề đầu tư, kinh doanh ngay trên địa bàn. 
Xây dựng cơ chế quản lý thông thoáng, tạo điều kiện tốt nhất 

cho các nhà đầu tư được hoạt động trong địa bàn huyện. Hàng năm tổ 
chức gặp mặt để đối thoại với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa 
bàn. Kịp thời giải quyết các ý kiến thắc mắc có liên quan đến việc đầu 
tư của các doanh nghiệp trong huyện. 

Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư tới triển khai các dự án trên địa bàn. 

 Huy động vốn tự có của người lao động. Mở rộng hệ thống dịch 
vụ tín dụng cho khu vực nông thôn tổ chức các quỹ tín dụng chuyên 
doanh phục vụ phát triển TTCN nông thôn. Tăng lượng vốn cho vay từ 
các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển, quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, 
quỹ quốc gia xúc tiến việc làm, Ngân hàng người nghèo và các ngân 
hàng thương mại quốc doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia 
đình, cá nhân và cơ sở làng nghề nông thôn được vay vốn ở các tổ chức 
tín dụng, ưu tiên cho vay từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính 
sách xã hội huyện. 
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Đơn giản hoá thủ tục cho vay vốn của các ngân hàng. Trong các 
làng nghề, nên phát triển hình thức cho vay qua các tổ chức đoàn thể ở 
địa phương. 

Tổ chức thành lập các Hiệp hội làng nghề, Tổ hợp tác hoặc Hợp 
tác xã sản xuất ngành nghề tại các xã, liên xã trong huyện, trên cơ sở 
lựa chọn những hộ có nguyện vọng và điều kiện sản xuất. 

3.2.3. Các giải pháp ở tầm vĩ mô 
a. Về tổ chức quản lý  
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý của 

Nhà nước về phát triển ngành nghề; hàng năm các cấp uỷ Đảng phải ra 
nghị quyết về phát triển ngành nghề trên địa bàn của mình và thể chế 
hoá Nghị quyết bằng các chương trình hành động cụ thể. 

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban liên quan 
và UBND xã trong tổ chức triển khai thực hiện; Mặt Trận Tổ Quốc và 
các Đoàn thể nhân dân xã Điện Phương tăng cường vận động, gây dựng 
phong trào phát triển ngành nghề nhằm giải quyết lao động, tăng thu 
nhập cho nhân dân. 

b. Giải pháp về cơ chế chính sách  
Trên cơ sở chế độ chính sách của Trung ương, của Tỉnh cần ưu 

tiên cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để đầu tư xây dựng 
mới và mở rộng quy mô sản xuất các ngành nghề; tạo mọi điều kiện 
cho các đối tượng vay vốn ưu đãi với lãi xuất thấp, định mức và thời 
gian vay phù hợp để phát triển ngành nghề. Vận dụng các chính sách 
miễn giảm thuế với các cơ sở sản xuất trong những năm đầu để khuyến 
khích ngành nghề phát triển. 

c. Giải pháp về môi trường 
Phát triển bền vững là quan điểm cơ bản của Đảng đối với mọi 

sự phát triển ở nước ta, trong đó có làng nghề. Các làng nghề cần thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói, 
giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.  



22 

  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
I. Kết luận 

Nước ta là một nước nông nghiệp, có đến 73% dân số ở nông 
thôn, một đặc điểm lớn của nghề nông là dân số đông và có khoảng thời 
gian nông nhàn dài. Để sử dụng lao động của các hộ gia đình một cách 
hợp lý, thì giải pháp hữu hiệu nhất đó là phát triển ngành nghề ngay tại 
địa phương. Phát triển ngành nghề nông thôn, không những giải quyết 
được công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn tạo ra 
được những sản phẩm độc đáo, chứa đựng, bảo lưu giá trị văn hoá tinh 
thần, truyền thống của dân tộc. 

Phát triển du lịch ở Việt Nam đang được coi là một giải pháp 
quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đây được coi là ngành công 
nghiệp không khói tạo ra một giá trị sản xuất và xuất khẩu to lớn. Trên 
cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, 
truyền thống văn hoá lịch sử, huy động tối đa nguồn lực trong nước và 
tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế để góp phần thực hiện công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Vấn đề đặt ra là phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát 
triển làng nghề, khu du lịch bền vững nói riêng là mục tiêu quan trọng 
mà Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đang quan tâm. Đó là phải 
phát triển như thế nào để các thế hệ hiện nay và trong tương lai có được 
cuộc sống hạnh phúc về vật chất cùng như tinh thần. 

Sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Điện Bàn cũng đòi hỏi 
tuân thủ theo những quy luật chung của đất nước, trên cơ sở khai thác 
hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế tăng trường nhanh và bền 
vững. Qua nghiên cứu đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội huyện Điện 
Bàn và xã Điện Phương chúng ta thấy cần thiết xây dựng mô hình phát 
triển du lịch làng nghề tại làng Đông Khương nhằm mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội địa phương gắn với việc phát triển nông thôn bền vững.  
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II. Kiến nghị 
1. Đối với nhà nước 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giảm các thủ tục hành chính, 
tạo điều kiện thuận lợi về thuê đất, xuất, nhập khẩu hàng hoá... cho các 
đối tác đầu tư. 

Hỗ trợ về vốn và kỹ thuật cho phát triển làng nghề như xây dựng 
cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư kỹ thuật, vốn cải tạo và đảm bảo môi trường. 

Ổn định, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát kinh tế trong giai đoạn 
hiện nay. Tạo môi trường kinh tế tài chính lành mạnh cho đầu tư phát 
triển. 
2. Đối với tỉnh Quảng Nam, huyện Điện Bàn 

Tăng cường sự quản lý của nhà nước đối với phát triển các 
ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương, các hoạt 
động du lịch trên địa bàn. Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các 
nhà đầu tư vào địa bàn. 

- Tạo môi trường thuận lợi thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuê đất, 
thuê mặt nước, các loại thuế... 

- Hỗ trợ trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiến thị trường 
cho các sản phẩm sản xuất của làng nghề. Xây dựng kế hoạch, chương 
trình quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương. Xúc tiến công tác 
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề trên địa bàn. 

- Hỗ trợ về vốn để phát triển sản xuất trong các làng nghề đặc 
biệt là vốn vay ưu đãi, tránh thủ trục phiền hà, phức tạp. 

- Có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đặc biệt 
là hệ thống đường giao thông, y tế, nước sạch, giáo dục... 

- Tổ chức mở rộng các hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn về số 
lượng và chất lượng. 
3. Đối với các hộ sản xuất, tổ sản xuất, HTX, doanh nghiệp, công ty 
trên địa bàn huyện 

- Cần tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể,  
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chính quyền địa phương để triển khai hoạt động có hiệu quả. 
- Chủ động nắm bắt thường xuyên các chủ trương, định hướng 

phát triển của nhà nước để xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp. Tránh 
tình trạng sản xuất ồ ạt theo phong trào khi giá cao, thu hẹp sản xuất khi 
sản phẩm không tiêu thụ được gây mất ổn định thị trường, tổn thất về 
kinh tế. 

- Chủ động trong việc tìm kiếm thị trường, đặc biệt là thị trường 
tiêu thụ trong nước, liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất lớn về sản 
xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. 

- Thành lập các câu lạc bộ, các hiệp hội ngành nghề để trao đổi 
thông tin, kinh nghiệm. Tổ chức liên kết, liên danh để có đủ năng lực 
thực hiện các hợp đồng lớn. 


