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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
Một trong những nội dung quan trọng của CNH, HĐH nông 

nghiệp, nông thôn là khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ 
công nghiệp, các làng nghề truyền thống trong khu vực nông thôn, 
góp phần thu hút lao động dôi dư, giải quyết việc làm, đồng thời 
nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. 

Cùng với sự phát triển làng nghề truyền thống của cả nước, 
làng nghề truyền thống của tỉnh Bình Định nói chung và thị xã An 
Nhơn nói riêng cũng được chính quyền địa phương quan tâm tạo 
điều kiện phát triển, mở rộng quy mô.  

Trong sự phức tạp của nền kinh tế thị trường hiện nay, để 
cho các làng nghề truyền thống tồn tại và vận động có hiệu quả 
không chỉ là chủ trương, chính sách của Đàng và Nhà nước mà còn 
là vấn đề nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm…  

Xuất phát từ lý do đó, tác giả chọn đề tài “Phát triển làng 
nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định” làm định 
hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển 

làng nghề truyền thống. 
- Phân tích thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ở thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Đề xuất giải pháp nhằm phát triển làng nghề truyền thống 

thời gian tới. 
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 
a/ Đối tượng nghiên cứu 
Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển 
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làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 
b/ Phạm vi nghiên cứu 
- Nội dung: Đề tài nghiên cứu các nội dung liên quan tới 

phát triển làng nghề truyền thống 
- Không gian: Tập trung nghiên cứu các nội dung trên vào 3 

làng nghề Tiện gỗ Mỹ nghệ Nhơn Hậu, Rượu Bàu đá Nhơn Lộc, Bún 
bánh An Thái – Nhơn Phúc tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

- Thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa 
từ nay đến năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng 

các phương pháp sau: 
- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc, 
- Phương pháp khảo sát, chuyên gia, 
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, 
- Và các phương pháp khác … 
5. Bố cục của luận văn 
Ngoài mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham 

khảo và phụ lục, luận văn được chia làm 3 chương như sau: 
Chương 1. Một số đề lý luận về phát triển làng nghề truyền 

thống 
Chương 2. Thực trạng của việc phát triển làng nghề truyền ở 

thị xã An Nhơn – tỉnh Bình Định 
Chương 3. Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã 

An Nhơn – tỉnh Bình Định. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG  

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN 
THỐNG 

1.1.1. Một số khái nhiệm 
a. Làng nghề 
Làng nghề là một cộng đồng dân cư sống tập trung trên một 

địa bàn nông thôn. Trong làng đó có một bộ phận dân cư tách ra 
cùng nhau sinh sống bằng việc sản xuất một hoặc một số loại hàng 
hóa, dịch vụ; trong đó có ít nhất một loại hàng hóa dịch vụ đặc trưng 
thu hút đông đảo lao động hoặc hộ gia đình trong làng tham gia, đem 
lại nguồn thu nhập chínH. 

b. Làng nghề truyền thống 
LNTT là những làng nghề có tuyệt đại đa số bộ phận dân số làm 

nghề cổ truyền, được hình thành, tồn tại và phát triển lâu đời trong lịch 
sử, được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác kiểu cha truyền con 
nối hoặc ít nhất cũng tồn tại hàng chục năm. Trong làng sản xuất mang 
tính tập trung, có nhiều nghệ nhân tài hoa và một nhóm người có tay 
nghề giỏi làm hạt nhân để phát triển nghề. Đồng thời sản phẩm làm ra 
mang tính tiêu biểu, độc đáo, tinh xảo, nổi tiếng và đậm nét văn hóa 
dân tộc. Giá trị sản xuất và thu nhập TTCN ở làng chiếm tỷ lệ 50% so 
với tổng gia trị sản xuất và thu nhập của làng trong năm. 

c. Phát triển làng nghề truyền thống 
Phát triển làng nghề truyền thống thì được hiểu là sự tăng lên 

về quy mô của các loại hình tham gia sản xuất trong ngành nghề 
truyền thống, sự tăng lên về số lượng các cơ sở sản xuất, các hộ sản 
xuất nghề, đồng thời là sự tăng lên về giá trị sản lượng, về thu nhập 
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của người lao động, sự tăng lên về thu nhập của địa phương cũng 
như sự tăng lên tổng thu nhập của các cơ sở và hộ sản xuất ngành 
nghề truyền thống. Hay cũng chính là sự thay đổi về GDP của địa 
phương theo hướng tiến bộ là tăng dần tỷ trọng CN và DV, và cũng 
được biểu hiện thông qua tăng trưởng kinh tế của địa phương. 

1.1.2. Ý nghĩa của phát triển làng nghề truyền thống 
- Thứ nhất, LNTT đã tạo ra một khối lượng hàng hóa đa dạng 

phục vụ cho tiêu dùng và cho xuất khẩu. 
- Thứ hai, phát triển LNTT là biện pháp hữu hiệu giải quyết 

việc làm cho người lao động ở nông thôn. 
- Thứ ba, phát triển LNTT góp phần tăng thu nhập, cải thiện 

đời sống dân cư ở nông thôn và tăng tích lũy. 
- Thứ tư, phát triển LNTT sẽ chuẩn bị đội ngũ lao động có khả 

năng thích ứng với lĩnh vực công nghiệp 
- Thứ năm, Phát triển LNTT tạo điều kiện phân bố lại và sử 

dụng lao động hợp lý.  
- Thứ sáu, phát triển LNTT góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa 

dân tộc. 
1.1.3. Đặc điểm làng nghề truyền thống 
a. Làng nghề truyền thống tồn tại ở nông thôn, gắn bó chặt 

chẽ với nông nghiệp 
b. Có truyền thống lâu đời 
c. Có bản sắc văn hoá của Việt Nam 
d. Lao động chủ yếu là thủ công 
e. Làng nghề truyền thống luôn gắn với tên làng (thương 

hiệu) và có khả năng tồn tại, phát triển lâu dài 
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1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN 
THỐNG 

1.2.1. Gia tăng số lượng các cơ sở trong làng nghề truyền 
thống 

Gia tăng số lượng sơ sở sản xuất trong LNTT chính là mở 
rộng phạm vi hoạt động của LNTT, cũng đồng nghĩa với việc đào tạo 
nghề cho người lao động. Để đạt được những mục tiêu gia tăng giá 
trị tổng sản lượng hàng hóa, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động thì cần phải chú trọng phát triển những LNTT sản 
xuất những sản phẩm đang có nhu cầu lớn trên thị trường, sản phẩm 
có khả năng xuất khẩu ra thị trường, sản phẩm có giá trị kinh tế cao. 

1.2.2. Gia tăng quy mô của từng cơ sở sản xuất 
Phát triển quy mô cơ sở sản xuất nghĩa là tập trung phát triển: 
- Quy mô vốn đầu tư là một yếu tố để đánh giá quy mô hoạt 

động của cơ sở sản xuất.  
- Giá trị tổng sản lượng hàng hóa là một yếu tố để đánh giá 

mức độ phát triển và quy mô hoạt động của từng cơ sở sản xuất. 
- Thị trường tiêu thụ của từng cơ sở trong LNTT cũng là nhân 

tố thể hiện mức độ phát triển của cơ sở đó.  
1.2.3. Phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
- Cần phát triển nguồn nhân lực vì nguồn nhân lực là yếu tố 

quyết định thành công trong quá trình SXKD.  
- Vốn là toàn bộ các nguồn tài sản dùng để sản xuất kinh 

doanh. Vốn là yếu tố đầu tiên quyết định quy mô sản xuất của các cơ 
sở sản xuất trong LNTT.  

- Cơ sở vật chất là điều kiện cơ bản cho việc tồn tại và phát 
triển của từng cơ sở sản xuất, quyết định năng suất lao động và hiệu 
quả hoạt động..  
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- Kỹ thuật công nghệ cũng là một yếu tố quan trọng cần phải 
có trong quá trình SXKD.  

1.2.4. Lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất 
Hình thức tổ chức sản xuất chính là nơi và cách thức kết hợp 

các yếu tố nguồn lực. Có nhiều hình thức tổ chức sản xuất khác nhau 
như: 

- Hộ gia đình 
- Hợp tác xã  
- Doanh nghiệp tư nhân (DNTN): 
Phát triển LNTT cũng chính là mở rộng mối quan hệ giữa các 

cơ sở sản xuất kinh doanh với nhau. Sự liên kết đó nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của các cơ sở sản 
xuất. 

1.2.5. Mở rộng thị trường 
Thị trường tiêu thụ sản phẩm là mục tiêu của cơ sở sản xuất 

đồng thời cũng là nơi cung cấp thông tin đến người sản xuất để họ bố 
trí sản xuất cho có hiểu quả. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
thì các LNTT có điều kiện phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh 
doanh. 

Công việc này phải được bắt đầu từ công tác xây dựng thương 
hiệu cho sản phẩm, tiếp đến là công tác truyền thông gắn với sản 
phẩm du lịch hay tổ chức kênh phân phối hợp lý cũng rất cần thiết.  

1.2.6. Gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất 
Kết quả, hiệu quả SXKD được thể hiện: 
+ Đóng góp xã hội: thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà 

nước được thể hiện ở sự đóng góp của các doanh nghiệp, cơ sở đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội. 
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+ Thu nhập bình quân của người lao động: thu nhập bình quân 
đầu người là chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế có tính đến sự 
thay đổi của dân số.  

+ Lợi nhuận: Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa tổng doanh 
thu và tổng chi phí. Đối với bất kỳ một cơ sở sản xuất nào trong cơ 
chế thị trường thì việc tìm kiếm lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu.  
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÀNG 
NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 
- Vị trí địa lý 
- Địa hình 
- Nguồn tài nguyên 
1.3.2. Điều kiện xã hội 
Sự ổn định chính trị: tạo ra môi trường thuận lợi đối với cho 

sự phát triển LNTT. Trong môi trường đó các cơ sở trong LNTT 
được đảm bảo an toàn về đầu tư, quyền sở hữu lâu dài và ổn định 
hợp pháp của họ 

Nguồn nhân lực chất lượng cao: một quốc gia có nguồn nhân 
lực được quy hoạch đào tạo tay nghề kỹ thuật cao phục vụ cho các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì quốc gia đó sẽ 
có lợi thế về nguồn nhân công giá rẻ. 

Văn hóa - xã hội: Đặc điểm phát triển văn hóa - xã hội của địa 
phương được coi là hấp dẫn nếu có trình độ giáo dục cao và có sự 
hiểu biết nhất định về nguồn gốc của LNTT đó thì sẽ có điều kiện 
phát triển và thu hút nhiều khách du lịch tham quan cũng như có thể 
thu hút được những nhà đầu tư muốn đầu tư vào các LNTT này để 
phát triển theo hướng du lịch. 
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1.3.3. Điều kiện kinh tế 
Ảnh hưởng của hệ thống chính sách kinh tế Nhà nước: Nhà 

nước sử dụng các chính sách kinh tế và các công cụ để thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế vĩ mô. Chức năng chủ yếu của các chính 
sách kinh tế vĩ mô là tạo động lực kinh tế phù hợp với định hướng 
của Nhà nước thông qua pháp luật, xác lập hành lang khuôn khổ cho 
các chủ thể kinh tế hoạt động. 

Cơ sở hạ tầng là nhân tố quan trọng trong sự hình thành cơ 
cấu kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khu vực nào có cơ sở 
hạ tầng phát triển thì sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra nhanh 
chóng 

Ngoài ra cần phải kể đến sự phát triển của công nghiệp và đô 
thị, phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản giúp tiêu thụ sản phẩm 
hàng hóa dễ dàng hơn. 
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CHƯƠNG 2  
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN  

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở THỊ XÃ AN NHƠN,  
TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN QUA 

 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH 
BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng tới 
sự phát triển làng nghề truyền thống 

a. Đặc điểm tự nhiên 
b. Đặc điểm xã hội 
c. Đặc điểm kinh tế 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm giai đoạn 

2011 – 2015 và 11,2%/năm giai đoạn 2016 - 2020 
- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng ngành CN-

TTCN chiếm khoảng 39,5%, ngành nông nghiệp chiếm khoảng 38%, 
và ngành thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 22,5%. 

Bảng 2.5 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thị xã từ 2008 – 2012 
Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 

Độ tuổi LĐ Người 99.431 99.086 99.396 99.987 100.231 
Thu ngân sách Trđ 170.813 218.745 240.736 309.188 475.135 
GTSX NLNN trđ 396.105 402.398 428.446 444.610 440.799 
GTSX CN Trđ 272.866 291.653 332.382 382.432 432.280 
GTSX TM - DV trđ 175.744 214.444 258.425 318.295 387.683 

       Nguồn: Niên giám thống kê năm 2012 
An Nhơn là một thị xã trọng điểm trồng lúa của tỉnh Bình 

Định, do đó giá trị của ngành nông nghiệp chiếm 42,99% tổng giá trị 
sản xuất; Công nghiệp chiếm 37,97% và thương mại – dịch vụ chiếm 
18,59% trong tổng giá trị sản xuất. 
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2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế thị xã An Nhơn trong 
thời gian qua 

- Cơ cấu kinh tế: Thị xã An Nhơn có tốc độ tăng trưởng kinh tế 
khá, năm sau cao hơn năm trước, năm 2008 đến 2012 tăng bình quân 
12,71%; Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực: tỷ trọng 
giá trị nông – lâm nghiệp giảm từ 50,36% năm 2008 xuống 42,99% 
năm 2012; công nghiệp – xây dựng tăng từ 34,31% năm 2008 lên 
38% năm 2012 và thương mại – dịch vụ tăng từ 15,33% năm 2008 
lên 18,59% năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người từ 9,4 triệu 
đồng năm 2008 lên 21 triệu đồng năm 2012.  

- Công nghiệp – xây dựng: Có bước tăng trưởng khá, giá trị 
sản xuất Công nghiệp – TTCN năm 2012 đạt 382,43 tỷ đồng, tăng 
13% so với năm 2012 gấp 1,5 lần so với năm 2007, tốc độ tăng bình 
quân hàng năm là 10,4%. 

- Dịch vụ - du lịch – thương mại: Ngành dịch vụ - du lịch – 
thương mại của thị xã có nhiều chuyển biến tốt, tăng trưởng bình 
quân trong 5 năm 2008 – 2012 trên 22%/ năm. 

Bảng 2.6. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế thị xã 2008 - 2012 
      ĐVT: Tr.đồng 

Nội dung 2008 2009 2010 2011 2012 
Giá trị sản xuất 2.417.331 2.546.692 3.243.792 4.432.045 4.761.312 
Ngành nông nghiệp 1.196443 1.152.255 1.410.910 1.913.549 1.938.982 
Ngành lâm nghiệp 7.740 9.738 10.043 11.583 11.712 
Ngành Thủy sản 8.091 9.076 8.278 8.723 10.145 
Ngành công nghiệp 825.931 1.230.352 1.689.956 1.689.956 1.832.265 
Ngành TM-DV 369.125 448.166 584.209 827.234 968.208 

   Nguồn: Niên giám thống kê năm 2012 
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2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN 
THỐNG THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN 
QUA 

2.2.1. Thực trạng về gia tăng các cơ sở sản xuất trong các 
làng nghề truyền thống 

Theo số liệu thống kê, từ năm 2008 đến nay số lượng cơ sở 
sản xuất trong các LNTT nói chung và các cơ sở trong LNTT Tiện 
gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, làng rượu Bàu Đá Nhơn Lộc, Bún bánh An 
Thái nói riêng ít có sự thay đổi. Điều này được thể hiện qua bảng số 
liệu 2.7. 
Bảng 2.7. Số lượng cơ sở sản xuất của các làng nghề truyền thống  

từ 2008 – 2012 
Số lượng cơ sở sản xuất 

theo từng năm Tên làng nghề 

Thời 
gian 

tồn tại 
(năm) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Rượu Bàu đá Nhơn Lộc >100 18 22 28 33 38 
Bún bánh tráng An Thái >150 94 103 111 118 120 
Tiện gỗ Mỹ Nghệ Nhơn Hậu > 300 87 93 100 106 111 

           Nguồn: Phòng kinh tế thị xã An Nhơn 
Số liệu bảng 2.7 cho thấy số lượng cơ sở ở các LNTT có tăng 

qua các năm nhưng không đáng kể, phần lớn những cơ sở này xuất 
phát từ hộ gia đình là chính. Sự hình thành và phát triển một cách tự 
phát của các hộ sản xuất đã để lại nhiều vấn đề về môi trường cho 
LNTT. 

2.2.2. Thực trạng phát triển quy mô ở các cơ sở sản xuất 
Quy mô lao động của mỗi cơ sở tham gia sản xuất trong từng 

làng nghề có sự khác nhau.  
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Bảng 2.9. Tình hình lao động ở các làng nghề truyền thống từ 
2008 – 2012 

      ĐVT: Người 

TT Tên làng nghề, địa điểm 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu 213 220 231 240 246 
2 Bún bánh An Thái 258 264 285 295 301 
3 Rượu Bàu Đá-Nhơn Lộc 76 90 105 120 162 

           Nguồn: Phòng kinh tế thị xã An Nhơn 

Qua bảng 2.9 cho thấy quy mô lao động ở mỗi làng nghề có sự 
khác nhau. Quy mô lao động của ba làng nghề đều có xu hướng tăng 
qua các năm, điều này có thể lý giải là do số hộ tham gia vào LNTT 
có sự gia tăng, nhất là những LNTT có sử dụng nhiều lao động thời 
vụ, lao động phổ thông. 

Vốn là yếu tố quan trọng đảm bảo cho các cơ sở sản xuất hoạt 
động hiệu quả, nhất là trong cơ chế thị trường. Thực tế cho thấy, các 
cơ sở sản xuất ở LNTT ở An Nhơn hiện đang hoạt động SXKD chủ 
yếu bằng nguồn vốn tự có với quy mô rất nhỏ. Tỷ lệ cơ sở sử dụng 
vốn vay rất thấp, quy mô vay cũng không lớn, chủ yếu là vay để mua 
nguyên vật liệu. 
Bảng 2.10. Quy mô vốn đầu tư tại các cơ sở của LNTT ở An Nhơn 

Chỉ tiêu 
Quy mô sản 

xuất 
(cơ sở) 

Vốn đầu tư 
(triệu đồng) 

Vốn đầu tư/lao 
động 

(triệu đồng/người) 
Năm 2008 1.817 13 0,7 
Năm 2009 2.009 16 0,9 
Năm 2010 2.130 20 1,1 
Năm 2011 2.425 22 1,2 
Năm 2012 2.577 30 2,3 

       Nguồn: Trung tâm Khuyến công thị xã An Nhơn 
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Qua khảo sát tại các cơ sở sản xuất ở LNTT của Trung tâm 
Khuyến công An Nhơn thể hiện ở bảng 2.5 cho thấy, hầu hết các cơ 
sở đều có nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo công nhân có tay nghề nhưng 
đều gặp khó khăn về vốn.  

Sản phẩm của các LNTT trong tỉnh rất đa dạng, phong phú đặc 
biệt là từ khi chuyển sang kinh tế thị trường sản phẩm trong LNTT 
đáp ứng nhu cầu từ cấp thấp đến cấp cao. Sản phẩm của các LNTT 
trong tỉnh sản xuất ra với khối lượng lớn, ngày càng được đổi mới 
cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. 

2.2.3. Thực trạng phát triển và sử dụng các nguồn lực 
Về số lao động bình quân của một hộ, giữa các nghề có sự 

khác biệt lớn, sự khác biệt này chủ yếu là do số lao động thuê ngoài. 
Số lao động của một hộ nghề mộc mỹ nghệ bình quân 33 lao động, 
nghề bún bánh là 3,96 lao động, nghề nấu rượu 2,5 lao động. Nhìn 
chung quy mô lao động của các hộ nghề mộc mỹ nghệ lớn, có hộ 
thuê tới 100 lao động, hộ có quy mô nhỏ nhất cũng 4 lao động. Quy 
mô lao động của các hộ sản xuất rượu, làm bánh bún là nhỏ và chủ 
yếu là lao động kiêm. Hộ có quy mô lớn nhất cũng chỉ có 7 lao động. 

Về vốn sản xuất và cơ cấu vốn, nhìn chung giữa các nghề rất 
khác nhau. Mỗi làng nghề sản xuất sản phẩm đặc trưng nên vốn cần 
cho sản xuất cũng khác nhau. 

Bảng 2.14. Vốn đầu tư bình quân của một cơ sở sản xuất 

TT Làng nghề 
Vốn bình quân 

(triệu đồng) 
Vốn cố định 

(%) 
1 Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu 306,6 35,19 
2 Bún bánh An Thái 40,2 40,31 
3 Rượu Bàu đá Nhơn Lộc 5,5 5,75 

           Nguồn: Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn 
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Từ bảng 2.14 cho thấy đối với nghề mộc mỹ nghệ có số vốn 
bình quân/hộ rất lớn: 306,6 triệu đồng, nghề bún bánh 40,2 triệu 
đồng và nghề làm rượu chỉ có 5,5 triệu đồng. Nghề làm rượu gần 
như không có vốn cố định, nghề mộc mỹ nghệ và nghề làm bún bánh 
có tỉ lệ vốn cố định trong tổng số vốn là 35,19% và 40,31%, bình 
quân là 35,75%.  

Về cơ sở vật chất: Hiện nay, hầu hết các hộ sản xuất, các cơ sở 
kinh doanh trong LNTT đều tận dụng diện tích nhà ở để làm mặt 
bằng sản xuất, kinh doanh, chỉ có một số cơ sở lớn là có thuê mặt 
bằng riêng để dùng sản xuất. 

2.2.4. Thực trạng lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất 
Hiện nay, hộ gia đình vẫn là hình thức tổ chức sản xuất – kinh 

doanh chủ yếu trong các LNTT, chiếm hơn 80% số cơ sở sản xuất. 
Với hình thức này, hầu hết các thành viên trong gia đình đều được 
huy động vào những công việc khác nhau của quá trình sản xuất kinh 
doanh. Các hình thức sản xuất kinh doanh khác như HTX, DNTN, 
công ty TNHH… thì rất ít, đặc biệt đối với làng nghề bánh bún An 
Thái, thì các cơ sở sản xuất là hộ gia đình, không có hình thức tổ 
chức sản xuất khác. Điều đó cho thấy quy mô sản xuất của các cơ sở 
chủ yếu là nhỏ lẻ và phân tán trong các hộ gia đình. 
Bảng 2.16. Các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh của LNTT 
TT Loại hình SXKD Số lượng Cơ cấu (%) 
1 Hộ sản xuất 2.504 97,2 
2 Cơ sở sản xuất 52 2,0 
3 Doanh nghiệp 5 0,2 
4 Hợp tác xã  10 0,4 
5 Tổ hợp tác, hiệp hội 6 0,2 
 Tổng cộng 2.577 100,0 

     Nguồn: Phòng kinh tế thị xã An Nhơn 
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Bảng 2.16 cho thấy loại hình tổ chức SXKD là hộ sản xuất 
chiếm 97,2%. Thời gian qua kinh tế hộ phát triển đã đóng góp to lớn 
cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn và kinh tế đất nước nói chung.  

2.2.5. Thực trạng mở rộng thị trường 
Thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn là mối quan tâm của mọi 

ngành sản xuất và dịch vụ trong nền kinh tế thị trường. Giải quyết tốt 
vấn đề thị trường, việc tiêu thụ sản phẩm trôi chảy, thuận lợi là điều 
kiện để khơi thông cho sản xuất, kích thích sản xuất phát triển.  

Bảng 2.17. Cơ cấu bán sản phẩm ở các hình thức năm 2012 
       ĐVT: % 

Chỉ tiêu 
Sản phẩm 

bán trực tiếp 

Sản phẩm 
gia công, đặt 

hàng 

Sản phẩm qua 
các hình thức 

khác 
Bình quân chung 31,9 54,5 13,6 
Rượu Bàu đá 72,1 26,3 1,6 
Bún bánh An Thái 18,3 62,9 18,8 
Bình hoa, bàn, ghế 
chạm trổ mỹ nghệ 

5,2 74,3 20,5 

       Nguồn: Phòng kinh tế thị xã An Nhơn 
Thông qua thị trường tiêu thụ chính được nghiên cứu ở bảng 

2.17 có thể thấy được sản phẩm của LNTT được tiêu thụ rất đa dạng 
và phong phong phú, thị trường ngay tại địa phương chiếm tỷ lệ đáng 
kể, sau đó là đến các thị trường khác ở các tỉnh lân cận và có sản 
phẩm tham gia thị trường xuất khẩu. 

2.2.6. Thực trạng gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất ở 
các cơ sở 

Thực trạng gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất của các cơ sở 
LNTT Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, Bún bánh An Thái, Rượu Bàu đá 
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Nhơn Lộc được thể hiện trên giá trị sản xuất của các cơ sở LNTT đó. 
Giá trị sản xuất của mỗi làng nghề trên đã đóng góp không nhỏ vào 
giá trị sản xuất chung của toàn thị xã.  
Bảng 2.18. Giá trị sản xuất làng nghề truyền thống từ 2008 - 2012  

      ĐVT: Tr. Đồng 
Tên làng nghề 2008 2009 2010 2011 2012 

Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn 
Hậu 

8.600,0 9.000,0 9.575,0 10.095,0 10.614,0 

Bún bánh An Thái 6.100,0 7.296,0 8.768,0 9.130,0 9.615,0 
Rượu Bàu Đá Nhơn Lộc 315,0 397,5 530,0 590,0 668,2 

       Nguồn: Phòng kinh tế thị xã An Nhơn 
Từ bảng 2.18 cho thấy giá trị sản xuất giữa các hộ ở các nghề 

khác nhau có khoảng cách rất lớn. Hộ làm nghề mộc mỹ nghệ có giá 
trị sản xuất gấp 1,1 lần hộ làm nghề bánh bún và hơn 16 lần hộ nấu 
rượu. Sự chênh lệch này, một mặt do đặc điểm giá trị sản phẩm hàng 
hoá của từng nghề, mặt khác thời gian sản xuất bình quân trong năm 
của các nghề khác nhau.   
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 
TRUYỀN THỐNG TẠI THỊ XÃ AN NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Thành công và hạn chế 
a. Thành công 
- Được sự quan tâm Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, UBND thị xã An 

Nhơn và sự ủng hộ của các ban ngành địa phương đã tạo điều kiện 
cho các LNTT có nhiều cơ hội để phát triển tăng số lượng cơ sở sản 
xuất trong từng làng nghề, đồng thời cũng tạo điều kiện khôi phục và 
phát triển các LNTT. 

- Mở rộng quy mô sản xuất phát triển LNTT đã góp phần khai 
thác, huy động được tiềm năng về vốn, lao động, đất đai vào sản xuất 
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kinh doanh, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

- Lực lượng lao động tại địa phương rất dồi dào, đặc biệt là 
phụ nữ ở nông thôn đã góp phần không nhỏ trong việc huy động 
nhân lực tại chỗ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người 
lao động 

- Tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu tại chỗ để phục vụ sản 
xuất 

- Sự phát triển LNTT góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc 

- Tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm 
nghèo. 

b. Hạn chế 
Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thì vẫn còn những 

hạn chế tồn tại trong các LNTT cần phải khắc phục như: 
- Tiếp cận vốn ở một số cơ sở sản xuất còn gặp nhiều khó 

khăn, nhất là trong các thủ tục vay vốn. 
- Mẫu mã sản phẩm còn đơn điệu, chưa độc đáo, thiếu dấu ấn 

đặc trưng, chưa khai thác yếu tố giá trị lịch sử, văn hóa để hình thành 
những câu chuyện tạo dấu ấn cho sản phẩm nhằm thu húy khách 
hàng khi sử dụng sản phẩm. 

- Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ sản xuất cập 
nhật thông tin, kiến thức thị trường kịp thời nên hành động chưa phù 
hợp, chưa thích ứng với những biến đổi của thị trường, thiếu quan 
tâm đến những quy định về ATVSTP trong nhóm LNTT sản xuất 
thực phẩm. 

- Năng lực cung cấp giời hạn, thiếu sự phối hợp giữa các cơ sở 
sản xuất trong LNTT để xây dựng kênh tiêu thụ cơ bản, lâu dài. Mặt 
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khác, vì các cơ sở khó tiếp xúc với các tổ chức tín dụng nên khó 
chuyển đổi được mô hình sản xuất. 

- Chưa có điều kiện để tổ chức các sự kiện nhằm quảng bá 
thương hiệu, hình ảnh sản phẩm, các chương trình xúc tiến thương 
mại  

- Khó thu hút đầu tư mới, đầu tư chiều sâu cho các cơ sở sản 
xuất trong làng nghề để nâng sản lượng và chất lượng sản phẩm 

2.3.2. Nguyên nhân của hạn chế 
- Việc lập quy hoạch và tổ chức thực hiện phát triển làng nghề 

chưa có đề án cụ thể đến năm 2020 
- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm mở rộng quy mô sản xuất 

cho các cơ sở chưa thực hiện một cách dứt điểm 
- Các chính sách ưu đãi vốn từ các nguồn để các cơ sở làng 

nghề đầu tư phát triển còn bất cập, các cơ sở chưa quen với các 
nguồn vốn vay theo dự án. 

- Chưa được sự quan tâm, định hướng và sự chỉ đạo của Nhà 
nước trong tổ chức sản xuất. Các cơ sở của LNTT chủ yếu hoạt động 
là do tự phát nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi 

- Chưa đầu tư sâu về đăng ký thương hiệu, bảo hộ thương hiệu 
sản phẩm 

- Chưa đầu tư cải tiến thiết bị, chậm áp dụng khoa học, kỹ 
thuật công nghệ trong nâng cao chất lượng sản phẩm và bao bì sản 
phẩm. 
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CHƯƠNG 3  
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 
TẠI THỊ XÃ AN NHƠN TỈNH BỊNH ĐỊNH THỜI GIAN TỚI 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 
3.1.1. Dự báo sự thay đổi của môi trường 
3.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã An 

Nhơn 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 13%/năm. 
- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ 

trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu 
GDP. 

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh 
xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực y tế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách 
xã hội… 

 + 100% trẻ em 06 tuổi đến trường 
 + Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% (theo chuẩn mới) 
 + Tỷ lệ dùng điện đạt 100% 
 + Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 99,5% 
 + Tốc độ phát triển dân số bình quân giai đoạn 2011 – 

2015 đạt 2,7%; giai đoạn 2016 – 2020 đạt 2,8% 
3.1.3. Một số quan điểm có tính định hướng khi xây dựng 

giải pháp 
- Đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng 
- Coi trọng việc tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng tối đa 

cho các cơ sở sản xuất của LNTT. 
- Không ảnh hưởng, tàn phá môi trường sinh thái 
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3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 
3.2.1. Giải pháp gia tăng số lượng các cơ sở trong làng 

nghề truyền thống 
Tăng cường các hoạt động hỗ trợ của chính quyền tạo điều 

kiện cho các cơ sở phát triển. Để phát triển số lượng các cơ sở 
SXKD thì chính quyền cần phải tạo điều kiện thuận lợi, cụ thể: 

- Xây dựng các chương trình và chính sách hỗ trợ sự ra đời của 
các cơ sở sản xuất phù hợp với đặc điểm của địa phương 

Chương trình hỗ trợ các cơ sở sản xuất ra đời gồm các hoạt 
động cụ thể như tập huấn ngắn hạn với các nội dung thiết thực về 
quy trình sản xuất, kinh doanh, tổ chức tham quan các cơ sở sản xuất 
trong các LNTT đã và đang hoạt động có hiệu quả.  

- Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho các hộ, các cơ 
sở sản xuất trong LNTT 

- Hỗ trợ các hộ, các cơ sở sản xuất có cơ hội tiếp cận vốn 
- Hỗ trợ tập huấn, đào tạo những người thợ có tay nghề 
- Khuyến khích phát triển các hội, HTX, tổ hợp tác 
3.2.2. Giải pháp gia tăng quy mô của từng cơ sở sản xuất 
- Nhà nước cần hỗ trợ việc thành lập “Quỹ Hiệp hội ngành 

nghề nông thôn” để hỗ trợ cho các cơ sở về vốn, các giải pháp về kỹ 
thuật và công nghệ.  

- Các tổ chức tín dụng cần hoàn thiện chính sách cho vay 
nhằm tạo điều kiện cho các hộ và các cơ sở sản xuất có cơ hội tiếp 
cận các nguồn vốn, kể cả các nguồn vốn ưu đã từ các tổ chức phi 
chính phủ. Những khoản vay nhỏ ở vùng nông thôn nên có lãi suất 
thấp để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất này phát triển 

- Cần định hướng cho các hộ, các cơ sở sản xuất kiểm soát tốt 
được dòng tiền tệ của mình, tăng cường nguồn vốn lưu động nhằm 
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hạn chế bị động trong sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được điều 
này cần phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là 
quản lý tài chính và vốn. 

3.2.3. Giải pháp gia tăng và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực 

- Nguồn nhân lực: Mục tiêu của giải pháp này là phải tạo ra 
được một nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cho 
quá trình phát triển của các cơ sở. Có kế hoạch đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời hoạch định nguồn nhân lực cũng là 
cơ sở quan trọng để đề xuất và thực thi các giải pháp khác như tổ 
chức sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật,... 

- Nguồn lực cơ sở vật chất: Cần quy hoạch vùng nguyên liệu; 
Quy hoạch, tạo mặt bằng cho các cơ sở được thuê đất để hoạt động 
SXKD, miễn thuế thuê đất 3 – 5 năm cho các cơ sở mới thành lập. 
Đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhật là những khu vực có vai trò 
quan trọng thúc đẩy phát triển LNTT của địa phương. Ưu đại thuê 
đất, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất cho các cơ sở sản 
xuất trong LNTT. 

- Nguồn lực tài chính: chính quyền địa phương cần có giải 
pháp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động được 
vay vốn sản xuất. Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cần tập 
trung vốn cho các cơ sở trong LNTT vay với lãi suất thấp, kết hợp 
các nguồn vốn tín dụng, đầu tư của ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân 
dân, quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, quỹ xúc tiến việc làm, vốn nhàn rỗi 
của nhân dân gửi vào ngân hàng,.... 

- Nguồn lực công nghệ: Đổi mới công nghệ trong sự kết hợp 
giữa công nghệ cổ truyền với công nghệ hiện đại, giửa thủ công và 
cơ khí, phải biết kế thừa những kinh nghiệm trong dân gian, những 
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giá trị độc đáo của nghề. Công nghệ cải tiến trước tiên cần phải 
hướng vào những công nghệ sử dụng nhiều lao động. 

3.2.4. Giải pháp lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất 
Để các cơ sở trong LNTT hoạt động thành công thì các cơ sở 

sản xuất trong LNTT cần phải liên kết lại với nhau, đồng thời phải 
chủ động liên kết với các doanh nghiệp, các nhà khoa học cũng như 
các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương để tận dụng những lợi 
thế sẵn có của họ nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các cơ sỏ 
trong LNTT phát triển một cách mạnh mẽ. 

Để thực hiện thành công việc liên kết, mỗi LNTT cần thành 
lập các ban vận động liên kết bao gồm những nghệ nhân uy tín, các 
nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp tại địa phương có 
quan hệ với LNTT. 

Liên kết nghệ nhân, nhà mỹ thuật, nhà sản xuất, nhà kinh 
doanh tìm kiếm mẫu mã mới, chất liệu mới, chất liệu thay thế và 
nhanh chóng đưa vào sản xuất,… Phát hiện những tài năng trẻ để bồi 
dưỡng, đào tạo thành lớp người kế tục tay nghề tinh thông. 

3.2.5. Giải pháp mở rộng thị trường 
Các sản phẩm của LNTT cần được duy trì ở những thị trường 

sẵn có và tranh thủ mọi điều kiện để tiếp xúc với thị trường mới, 
khách hàng mới. Đồng thời cũng nên tiếp cận với các cơ sở có sản 
phẩm xuất khẩu trên địa bàn và ở các địa phương khác để học tập và 
có nhiều mẫu mã mới.  

Hỗ trợ các hiệp hội ngành nghề điều tra, nghiên cứu thị trường 
trong và ngoài nước. Cần thiết phải đầu tư cả máy móc, công nghệ, 
những mẫu mã sản phẩm mới vào trong hoạt động sản xuất của các 
cơ sở để đa dạng hóa sản phẩm. thị trường xuất khẩu là một tiềm 
năng lớn cần khai thác và phát triển như: Trung Quốc, Thái Lan, khu 
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vực Châu Âu,… Đây là những thị trường khó tính những nhiều tiềm 
năng. 

Khuyến khích thành lập và tổ chức các câu lạc bộ, nhóm tiếp 
thị tự nguyện để tự tiếp thị các sản phẩm hàng hóa của LNTT đến 
các thị trường, khách du lịch trong và ngoài nước. 

3.2.6. Giải pháp nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất 
- Chuyển đổi hình thức tổ chức, liên kết sản xuất: Mục đích 

của việc chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý sản xuất là giúp các cơ 
sở mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. 

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào quá 
trình sản xuất kinh doanh 

- Phát triển sản phẩm mới với chính sách giá phù hợp: Chính 
sách giá còn phù hợp với mục tiêu định giá như mục tiêu lợi nhuận 
tối đa, mục tiêu tăng dân số hay tạo dựng vị thế, gia tăng thị phần,… 
Một số chính sách giá như chính sách giá quản trị, chính sách giá cố 
định, chính sách giá linh hoạt và trên cơ sở những chính sách giá này 
sẽ quyết định lựa chọn một trong các chiến lược giá như giá thâm 
nhập, giá cạnh tranh,… 

- Mở rộng thị trường và có kế hoạch marketing: Cùng với 
chiến lược SXKD, các cơ sở cũng cần phải xây dựng các chiến lược 
marketing để có định hướng và hoạch định dài hạn cho các hoạt động 
tiêu thụ sản phẩm, cụ thể là xây dựng các kế hoạch xúc tiến bán 
hàng, tổ chức các chiến dịch bán hàng với nhiều hình thức phong phú 
và hiệu quả, quảng bá sản phẩm mới để nhanh chóng tạo lập vị thế 
của sản phẩm mới trên thị trường. 
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KẾT LUẬN 
 
Nghiên cứu phát triển LNTT trên bản thị xã An Nhơn mang lại 

ý nghĩa to lớn trong việc hoạch định phát triển LNTT nhằm phát huy 
những thế mạnh, tận dụng những lợi thể sẵn có để khắc phục những 
khó khăn, hạn chế trong phát triển LNTT. Từng bước ứng dụng khoa 
học – kỹ thuật vào sản xuất chuyên môn hóa đáp ứng thị trường 
những sản phẩm chất lượng cao. 

Hiệu quả từ phát triển LNTT hiện nay đang từng bước mang 
lại những giá trị kinh tế nhất định cho người dân trong LNTT. Mỗi 
sản phẩm của LNTT đếu có giá trị riêng như sản phẩm Tiện gỗ mỹ 
nghệ Nhơn Hậu luôn có giá trị kinh tế cao như sản phẩm lại đòi hỏi 
nhiều đầu tư về kỹ thuật, nghệ thuật, thẩm mỹ cho từng sản phẩm, 
hay sản phẩm Nón lá Gò Găng vẫn mang lại giá trị kinh tế cao nhưng 
là một sản phẩm dễ làm và chi phí thấp, phù hợp cho người phụ nữ 
làm những lúc nông nhàn,… Và hiện nay, sản phẩm mang lại giá trị 
cao, có khả năng phát triển nhất là Rượu Bàu đá Nhơn Lộc. 

Hiện nay, những LNTT ở thị xã An Nhơn vẫn đang gặp nhiều 
khó khăn về thị trường, vốn, mặt bằng sản xuất, chất lượng lao động 
và ô nhiễm môi trường, trong đó khắc phục khó khăn về nguồn vốn 
cho sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm là nguyện vọng của 
phần lớn các cơ sở trong LNTT. Việc mở rộng và phát triển thị 
trường tiêu thụ sản phẩm là giải pháp quan trọng nhằm phát triển 
LNTT ở thị xã An Nhơn trong thời gian tới 
 


