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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong cơ cấu kinh tế của thành phố Hội An, ngành tiểu thủ 

công nghiệp chiếm tỷ trọng là 27,21%, giá trị sản xuất (theo giá so 

sánh 2010) bình quân giai đoạn 2010-2015 tăng 2,23%. Các thành 

phần kinh tế được khuyến khích đầu tư với những cơ chế chính sách 

thích hợp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thu hút nhiều lao động.  

Hội An được biết đến là một thành phố du lịch nhưng các sản 

phẩm phục vụ cho du lịch chưa đa dạng, phong phú. Việc đưa văn 

hóa nghề, làng nghề, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đến với du 

khách chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, để phát triển kinh tế 

thành phố Hội An tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của nó thì 

việc phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch là vấn đề 

quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, Tôi chọn đề 

tài: “Phát triển tiểu thủ công nghiệp thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam” để nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về phát triển ngành 

tiểu thủ công nghiệp, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng; đề tài đi phân 

tích, đánh giá thực trạng phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hội An; từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp 

chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp Hội An giai 

đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến 2035. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng: Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về phát triển tiểu thủ công nghiệp. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phát 
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triển tiểu thủ công nghiệp . 

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển tiểu 

thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

- Về thời gian: Thực trạng phát triển tiểu thủ công nghiệp 

thành phố Hội An được nghiên cứu trong giai đoạn 2011 – 2015; các 

giải pháp có ý nghĩa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập tài liệu:  

- Phương pháp xử lý số liệu:  

- Phương pháp thống kê, mô tả:  

- Phương pháp so sánh:  

- Phương pháp suy luận:  

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham 

khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển tiểu thủ công nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng tiểu thủ công nghiệp thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam. 

Chương 3: Giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp thành phố 

Hội An. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Vấn đề phát triển tiểu thủ công nghiệp đã được các nhà khoa 

học kinh tế nghiên cứu trên nhiều phương diện song các công trình 

nghiên cứu trên chưa đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện về phát 

triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An. Do đó, đây 

là vấn đề cần quan tâm, là cơ sở nghiên cứu trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN  

TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm tiểu thủ công nghiệp 

Tiểu thủ công nghiệp là ngành sản xuất thủ công là chủ yếu, có 

thể sử dụng tiến bộ kỹ thuật cho một số công đoạn nhưng chất lượng 

và đặc trưng của sản phẩm vẫn do thủ công quyết định; toàn bộ cơ sở 

sản xuất có quy mô nhỏ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gắn liền 

với đời sống của người dân nông thôn. 

1.1.2. Đặc trưng của sản xuất tiêu thủ công nghiệp 

- Đặc trưng của sản xuất tiểu thủ công nghiệp được thể hiện 

đơn giản về kỹ thuật sản xuất.  

- Xuất phát từ đặc điểm đơn giản trong kỹ thuật sản xuất cho 

nên tiểu thủ công nghiệp có tính linh hoạt và mềm dẻo trong quá 

trình sản xuất. 

- Với hình thức sản xuất chủ yếu là cá thể, hộ gia đình, tổ hợp 

tác, hợp tác xã nên công tác quản lý rất đơn giản và gọn nhẹ. 

- Tiểu thủ công nghiệp thường sản xuất tập trung, tạo thành các 

làng nghề và thường sử dụng nguồn nguyên liệu được khai thác tại chỗ. 

- Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp khác hàng hóa thông thường  

1.1.3. Phát triển tiểu thủ công nghiệp 

Phát triển tiểu thủ công nghiệp là quá trình gia tăng cả về số 

lượng, chất lượng, hiệu quả của sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nó thể 

hiện bằng sự tăng lên của qui mô sản xuất, hoàn thiện tổ chức sản 

xuất, phát triển sản phẩm tiểu thủ công nghiệp góp phần giải quyết 

việc làm, nâng cao thu nhập và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái 
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cho hiện tại và tương lai. 

 1.1.4. Vai trò của phát triển tiểu thủ công nghiệp trong 

phát triển kinh tế - xã hội 

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp là góp phần phát triển công 

nghiệp nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn. 

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp làm tăng giá trị tổng sản phẩm 

hàng hóa cho nền kinh tế, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc 

làm, tăng thu nhập. 

- Góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh nội lực; bảo tồn và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.  

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN TIỂU 

THỦ CÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

Các yếu tố nguồn lực cần thiết cho phát triển sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp bao gồm: vốn, lao động, cơ sở vật chất, trình độ công 

nghệ... Nếu một trong các yếu tố này thiếu thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu 

quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của tiểu thủ công nghiệp. 

 Vốn là một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, nhưng 

cũng như các nguồn lực khác vốn có giới hạn nhưng có nhiều cách sử 

dụng và có nhiều kết quả.  

Hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù phản ánh trình độ sử 

dụng vốn để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất với chi phí sử 

dụng vốn là thấp nhất. 

Muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cần phải khai thác, sử 

dụng các nguồn lực một cách triệt để, không để vốn nhàn rỗi. 

- Lao động là yếu tố chủ động của quá trình sản xuất; vừa là 

nguồn lực sản xuất chính, vừa là người hưởng lợi ích của sự phát 

triển; chất lượng lao động đảm bảo tăng trưởng bền vững.  
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- Khoa học - công nghệ: Sử dụng có hiệu quả khoa học công 

nghệ sẽ làm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sử dụng vốn, 

nâng cao công suất máy móc - thiết bị.  

- Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố tạo cơ sở cho việc phát triển 

các ngành kinh tế; là yếu tố quan trọng cho quá trình tích lũy vốn.  

Tiêu chí đánh giá việc khai thác, sử dụng các yếu tố nguồn 

lực: 

- Số lượng lao động và tốc độ tăng số lượng lao động hoạt 

động trong TTCN. 

- Năng suất lao động.  

- Qui mô vốn và tốc độ tăng vốn trong SX TTCN. 

- Trình độ trang thiết bị trong SX TTCN.  

- Mức chi tiêu cho đầu tư cơ sở hạ tầng TTCN. 

1.2.2. Phát triển sản phẩm tiểu thủ công nghiệp 

- Gia tăng qui mô sản phẩm.  

- Đa dạng hóa về chủng loại sản phẩm.  

- Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Các tiêu chí đánh giá phát triển sản phẩm TTCN: 

- Danh mục sản phẩm sản xuất TTCN 

- Cơ cấu các loại sản phẩm TTCN 

Mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm TTCN 

1.2.3. Tổ chức sản xuất TTCN 

- Gia tăng số lượng cơ sở sản xuất - kinh doanh. 

- Liên doanh, liên kết. 

Các tiêu chí đánh giá tổ chức sản xuất TTCN: 

- Số lượng mỗi loại hình tham gia sản xuất TTCN: Hộ gia 

đình, HTX, DN.   

- Cơ cấu các loại hình tham gia SX TTCN 
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- Tốc độ tăng trưởng của các loại hình sản xuất TTCN 

- Các hình thức liên doanh, liên kết trong TTCN  

1.2.4. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN 

 - Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là việc tìm cách phát 

triển mức tiêu thụ sản phẩm bằng cách đa dạng hóa sản phẩm hiện có 

của mình vào thị trường mới và tìm cách thu hút khách hàng của đối 

thủ cạnh tranh. 

- Mở rộng thị trường tiêu thụ gồm mở rộng thị trường theo 

chiều rộng và chiều sâu. 

- Để phát triển TTCN mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là 

rất cần thiết vì nó quyết định đến quá trình tái sản xuất sản phẩm đảm 

bảo lợi nhuận và tăng trưởng.  

- Liên doanh, liên kết. 

Các tiêu chí đánh giá phát triển thị trường TTCN: 

- Số lượng, cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN 

- Doanh thu và tốc độ tăng doanh thu trên thị trường 

1.2.5. Gia tăng kết quả và đóng góp của tiểu thủ công nghiệp 

 a. Các tiêu chí đánh giá kết quả sản xuất TTCN 

- Tổng sản lượng sản xuất. 

- Giá trị sản xuất. 

- Doanh thu 

- Lợi nhuận. 

- Tỷ suất lợi nhuận 

- Tốc độ tăng, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất TTCN. 

- Hiệu quả kinh tế. 

b. Các tiêu chí đánh giá đóng góp của sản xuất TTCN 

- Tỷ lệ giá trị sản xuất TTCN/giá trị công nghiệp của địa phương. 

- Tỷ lệ giá trị sản xuất TTCN/giá trị sản xuất của địa phương. 

- Đóng góp trong giải quyết việc làm 



7 

- Nộp ngân sách cho địa phương 

- Tác động đến giảm nghèo và phát triển các ngành khác 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 

TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.3.3. Yếu tố thị trường 

1.3.4. Các chính sách của nhà nước  
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CHƯƠNG 2 

 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 

 

2.1. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

2.1.1. Về điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Thành phố Hội An nằm bên bờ Bắc hạ lưu sông Thu Bồn. Phía 

Đông giáp biển Đông; phía Tây và Bắc giáp thị xã Điện Bàn; phía 

Nam giáp huyện Duy Xuyên.  

Với vị trí địa lý trên, Hội An đảm nhiệm vai trò cực kỳ quan 

trọng là trọng tâm của cụm động lực phía Bắc của vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam; có mối quan hệ mật thiết với thành phố Đà Nẵng, trung 

tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

b. Địa hình 

Thành phố Hội An nằm trên vùng đồng bằng có độ dốc nhỏ, 

sát khu vực bờ biển, hình thành trên giải cồn cát của cửa sông, địa 

hình toàn vùng có dạng đồi cát thoải, độ dốc trung bình 0,015.  

c. Khí hậu                    

Hội An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vùng 

Nam Hải Vân, mang tính chất khí hậu ven biển Miền Trung, nóng 

ẩm, mưa nhiều và mưa theo mùa, có nền nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít 

chịu ảnh hưởng của gió mùa đông. 

d. Địa chất, thuỷ văn 

e. Tài nguyên thiên nhiên 

f. Tài nguyên nhân văn 

Nhìn chung, Hội An có vị trí địa lý, địa hình và khí hậu thuận 

lợi liên kết hợp tác với các vùng lân cận để phát triển tiểu thủ công 
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nghiệp. Tuy nhiên địa hình bị chia cắt bởi mạng lưới sông, đầm 

lạch, một số địa phương ở vùng thấp trũng bị ngập lụt vào mùa 

mưa, gây nhiều trở ngại đến sản xuất - kinh doanh tiểu thủ công 

nghiệp của địa phương. 

2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hội An 

a. Về kinh tế  

Kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực và đạt mức tăng trưởng 

khá cao so với bình diện chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng bình 

quân giai đoạn 2011 - 2015 là 11,75%.  

Bảng 2.1. Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) trên địa bàn thành phố 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 
TĐTBQ 

I 

Tổng 

GTSX 

(tỷ đồng) 

4.909,05 5.678,28 6.791,11 7.514,40 8.557,09 11,75 

1 
Nông - 

lâm - TS 
691,05 697,75 728,35 837,05 901,33 5,45 

2 CN - XD 1.008,63 1.192,97 1.522,68 1.706,30 2.032,10 15,03 

 
Tr.đó:CN-

TTCN 
439,85 554,01 559,26 562,57 592,10 6,12 

3 Dịch vụ 3.209,37 3.787,56 4.540,08 4.971,05 5.623,66 11,87 

II 

Cơ cấu 

ngành 

(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

1 
Nông - 

lâm - TS 
14,08 12,29 10,73 11,14 10,53  

2 CN - XD 20,55 21,01 22,42 22,71 23,75  

 

Tr.đó: 

CN-

TTCN 

8,96 9,76 8,24 7,49 6,92  

3 Dịch vụ 65,38 66,70 66,85 66,15 65,72  

           Nguồn Niên giám thống kê thành phố Hội An năm 2015 
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Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp tục khẳng định tính đúng 

đắn và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Dịch vụ - Du lịch - 

Thương mại chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế với 65,72%, 

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng chiếm 23,75%, Ngư 

- Nông nghiệp chỉ còn 10,53%.  

b. Cơ sở hạ tầng 

Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Hạ tầng kỹ thuật đô thị và một số vùng nông thôn được đầu tư 

đáng kể. Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái được 

chú trọng nhiều hơn. 

Về cơ sở hạ tầng tại cụm CN và làng nghề 

Những năm qua bằng các nguồn vốn thành phố đã tập trung đầu 

tư xây dựng một số hạng mục công trình quan trọng tại cụm công 

nghiệp Thanh Hà với quy mô 30,33 ha. 

Từ rất sớm thành phố đã có chủ trương khôi phục các làng nghề 

truyền thống trên địa bàn. 

c. Dân số - nguồn nhân lực 

Bảng 2.2. Bảng số liệu dân số thành phố Hội An 2011-2015 

TT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

1 DS trung bình 91.069 91.868 92.564 93.396 93.851 

2 DS đô thị 69.324 69.853 70.304 71.127 71.467 

3 DS nông thôn 21.745 22.015 22.260 22.269 22.384 

4 Tỷ lệ tăng tự nhiên 

% 
0,91 0,84 0,89 0,74 0,84 

      (Nguồn: Niên giám Thống kê Tp. Hội An qua các năm) 

- Dân số: Dân số trung bình năm 2015 là 93.851 người, trong 

đó dân số khu vực đô thị là 71.467 người (chiếm 76,8% dân số), dân 

số khu vực nông thôn là 22.384  người (chiếm 23,81% dân số).  

Mật độ dân số toàn thành phố là 1.521 người/km2, cao hơn rất 
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nhiều so với mật độ bình quân toàn tỉnh (140 người/km2), trong đó 

mật độ dân số thành thị 2.654 người/km2. 

- Lao động: Năm 2011 tổng số lao động trong độ tuổi là 

58.156 người đến năm 2015, tổng số lao động là 59.878 trong đó: lao 

động thành thị là 45.425 người, chiếm 75,86 % còn lại lao động nông 

thôn là 14.453 người. 

- Năng suất bình quân hàng năm của thành phố đạt 30 triệu 

đồng/người/năm cao hơn so với mức bình quân tỉnh Quảng Nam.  

- Văn hóa: Từ năm 2005, Hội An đã được Trung ương công 

nhận là địa phương hoàn thành các tiêu chí về phát triển văn hóa.  

- Thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

 2.1.3. Chính sách phát triển TTCN 

 2.1.4. Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển TTCN 

thành phố Hội An. 

 a. Thuận lợi 

 b. Khó khăn 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỘI AN 

2.2.1. Thực trạng khai thác, sử dụng các nguồn lực trong 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

a. Lao động  

Bảng 2.3. Số lao động DNTN, hộ sản  xuất tiểu thủ công nghiệp Hội 

An giai đoạn 2011 - 2015 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

TĐTBQ 

(%) 

- Hộ cá thể 1.821 1.971 1.679 1.518 1.779 -4,65 

- DNTN, hỗn hợp 1.650 1.612 1.276 1.087 1.286 -6,04 

Tổng cộng 3.528 3.583 2.955 2.605 3.065 -2,79 

 (Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hội An năm 2015) 
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Lao động là một trong những yếu tố quyết định năng lực sản 

xuất và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các cơ sở tiểu thủ công 

nghiệp của thành phố. Năm 2011, tổng số lao động tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An là 3.528 người đến năm 2015 

là 3.065 người; trong đớ: DNTN, hỗn hợp là 1.286 người, hộ cá thể 

là 1.779 người. Tốc độ bình quân giảm 2,79% do giảm số lao động 

trong các nhóm sản xuất chế biến thực phẩm (do Công ty TNHH 

Đông An di dời cơ sở sản xuất); số lượng lao động phân bổ theo các 

ngành nghề sau: 

b. Vốn sản xuất kinh doanh 

Bảng 2.5. Vốn sản xuất - kinh doanh tiểu thủ công nghiệp 

Chỉ 

tiêu 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

TĐTBQ 

(%) 

- Hộ cá 

thể 

28.285 31.052 32.278 35.614 36.912 5,47 

-DNTN, 

hỗn hợp 

196.135 196.428 174.476 191.360 191.642 -4,62 

Tổng 

cộng 

224.420 227.480 206.754 205.974 228.554 3,65 

                 (Nguồn: Phòng Kinh tế thành phố Hội An) 

Năm 2015 tổng số vốn sản xuất-kinh doanh của ngành tiểu 

thủ công nghiệp là 228,554 tỷ đồng; chia ra: vốn sản xuất-kinh 

doanh của DNTN, hỗn hợp là 191,642 tỷ đồng; hộ cá thể là 36.912 

tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 là 

3,65%; trong đó hộ cá thể là 5,47%, doanh nghiệp là - 4,68%. Vốn 

kinh doanh bình quân trên một doanh nghiệp là 4,5 tỷ đồng; bình 

quân trên một cơ sở sản xuất tương đối thấp 40 triệu đồng. 

Hầu hết các cơ sở sản xuất TTCN đều rất cần vốn nhưng gặp 

khó khăn về tài sản thế chấp.  
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c. Tình hình máy móc - thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất 

TTCN 

Việc sử dụng máy móc thiết bị mới, hiện đại tại các cơ sở sản 

xuất chiếm tỷ lệ thấp, Công tác đầu tư ứng dụng, cải tiến thiết bị, 

công nghệ tiên tiến, cải tiến mẫu mã, chủng loại sản phẩm để tăng 

sức cạnh tranh của hàng hóa chưa được các cơ sở quan tâm đúng 

mức và thực hiện rộng khắp, chủ yếu sử dụng lao động chân tay. Do 

đó năng suất lao động chưa cao, mẫu mã còn nghèo nàn, chủng loại 

sản phẩm chưa đa dạng phong phú, chất lượng sản phẩm chưa cao.  

2.2.2. Thực trạng phát triển sản phẩm TTCN 

Các doanh nghiệp tư nhân, hỗn hợp đã sắp xếp lại sản xuất, đổi 

mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường công tác tiếp thị, 

cải tiến và đổi mới một phần thiết bị - công nghệ sản xuất tạo ra 

những sản phẩm thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Nhóm hộ 

sản xuất đã liên kết hợp tác trong quá trình sản xuất nhằm hỗ trợ 

nhau cùng phát triển. 

Bảng 2.6. Sản phẩm TTCN chủ yếu của thành phố Hội An 

giai đoạn 2011 - 2015 

Tên 

sản 

phẩm 

ĐVT 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

BQ 

(%) 

Gạo 

ngô 

xay xát 

Tấn 4.200 4.100 4.100 4.200 4.100 -4,81 

Rượu 

trắng 
1000 lít 127 118 120 163 170 6,01 

Quần 

áo 

may 

sẵn 

1000 

cái 
2.122 2.320 2.390 2.493 2.500 3,33 
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Giày 

dép 

các 

loại 

1000đôi 129 132 140 139 140 1,65 

Tủ gỗ 

các 

loại 

Chiếc 30.500 35.500 42.000 45.000 46.000 8,56 

Bàn 

các 

loại 

Chiếc 25.000 35.000 40.200 42.500 43.000 11,45 

Ghế 

các 

loại 

Chiếc 32.000 39.500 45.500 55.000 56.000 11,84 

   (Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hội An năm 2015) 

- Cơ cấu sản xuất trong nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng 

phục vụ du lịch và nhu cầu thiết yếu của nhân dân: nhóm sản xuất 

trang phục; chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, tết 

bện; sản xuất giường, tủ, bàn ghế chiếm tỉ trọng lớn trong tổng giá trị 

toàn ngành. 

- Chất lượng sản phẩm chưa cao do khả năng huy động vốn 

đầu tư cải tiến đổi mới công nghệ ít quan tâm, chưa có hệ thống hấp, 

sấy nguyên liệu để đảm bảo phục vụ sản xuất, chủ yếu các cơ sở mua 

nguyên liệu theo hợp đồng kinh tế từng đợt nên các sản phẩm làm từ 

chất liệu tre, gỗ khâu  xử lý nguyên liệu chưa được đảm bảo. 

2.2.3. Thực trạng tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiêp 

Năm 2011, trên địa bàn thành phố Hội An có 875 cơ sở. Đến 

năm 2015 số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp là 954 cơ sở; trong 

đó Công ty TNHH, Công ty cổ phần là 39 đơn vị;  DNTN là 3 đơn vị 

và hộ cá thế là 912 hộ. Tốc độ tăng bình quân là 1,74%.  

- Số lượng các cơ sở sản xuất TTCN 
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Bảng 2.7. Số lượng cơ sở sản xuất - kinh doanh TTCN giai đoạn 

2011 - 2015 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

TĐTBQ 

(%) 

- Cty TNHH, 

Cty CP 

34 36 40 42 39 3,48 

- DNTN 1 2 3 3 3 31,6 

- Hộ cá thể 840 873 832 806 912 1,66 

Tổng cộng 875 911 875 851 954 1,74 

       (Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hội An năm 2015) 

2.2.4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN thành phố Hội An vừa 

tiêu thụ nội địa, vừa xuất khẩu tại chỗ thông qua du khách tham quan 

và xuất khẩu trực tiếp theo đơn đặt hàng như Anh, Pháp, Đức, Nhật, 

Hàn Quốc.... Năm 2015, tổng giá trị xuất khẩu là 155,9 tỷ đồng; 

trong đó may trang phục là 98,75 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 65,44%; 

chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa là 19,67 tỷ đồng chiếm tỷ 

trọng là 13,04%; sản xuất da và các sản phẩm từ da là 18,53 tỷ đồng 

chiếm tỷ trọng 12,28%, sản phẩm dệt là 13,95 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 

9,24% và sản xuất khác là 0,28 tỷ đồng. 

2.2.5. Kết quả, đóng góp của sản xuất TTCN 

a. Giá trị sản xuất TTCN 

- Năm 2015, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 

316.787 triệu đồng, bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 5,25 %/ 

năm; giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 396.800 triệu đồng, 

bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 5,69%/năm; phân bổ trong các 

nhóm ngành sau: 

- Năng suất lao động ngành TTCN (giá hiện hành): năm 2011 

đạt 84,64 triệu đồng/người/năm, đến năm 2015 đạt 129,48 triệu 

đồng/người/năm, tăng 44,2 triệu đồng/người/năm; trong đó nhóm chế 
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biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa lá, tết bện có năng suất cao 

nhất đạt 323,85 triệu đồng/người/năm. 

- Tiểu thủ công nghiệp đã đóng góp nâng cao giá trị sản xuất 

ngành công nghiệp nói riêng và tổng giá trị sản xuất toàn thành phố 

chung. Năm 2011, Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 300,87 tỷ 

đồng, chiếm 68,4% giá trị sản xuất CN-TTCN và 6,12 % tổng giá trị 

sản xuất toàn thành phố. Năm 2015, giá trị sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp đạt 396,88 tỷ đồng, chiếm 67,03% giá trị sản xuất CN-TTCN 

và 4,64% tổng giá trị sản xuất toàn thành phố. 

- Giải quyết việc làm: Năm 2011 tiểu thủ công nghiệp đã giải 

quyết việc làm cho 3.528 lao động, chiếm 15,23% so với tổng lao 

động toàn thành phố. Năm 2015 đã giải quyết việc làm cho 3.065 

người, lao động này chiếm 10,96% trong tổng lao động của thành 

phố;  trong đó thành thị là 2.715 người và nông thôn là 350 người. 

- Thu nhập của người lao động bình quân khoảng 3 triệu 

đồng/người/tháng. Thu nhập này tương đương với mức thu nhập bình 

quân của thành phố (36,78 triệu đồng/người/năm). 

- Tình hình nộp ngân sách tiểu thủ công nghiệp  bình quân 

hàng năm là 4,8 tỷ đồng. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TTCN THÀNH PHỐ 

HỘI AN 

2.3.1. Những thành công 

Nhìn chung, mặc dù còn chịu những tác động suy thoái kinh tế 

- tài chính, thiên tai, bão lũ nhưng ngành TTCN của thành phố trong 

những năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Cơ cấu sản 

xuất trong nội bộ ngành tiếp tục phát triển theo hướng: sản xuất trang 

phục; sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ; giường, tủ bàn, ghế giữ vị 

trí chủ lực trong toàn ngành; công tác khuyến công được thực hiện 

thường xuyên; sản phẩm của các làng nghề và hàng TCMN có tiến 

bộ trong việc cải tiến chủng loại, mẫu mã mang bản sắc văn hóa địa 

phương, từng bước được thị trường chấp nhận; công tác đầu tư CSHT 
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và thu hút đầu tư vào các cụm và các làng nghề được thường xuyên 

quan tâm. 

Cơ chế chính sách của TW,  tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích phát 

triển sản xuất ngày càng mở rộng và phù hợp với thực tiễn là tiền đề, 

động lực quan trọng huy động mọi nguồn lực trong xã hội đầu tư 

phát triển kinh tế.  

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Tốc độ tăng trưởng của ngành không ổn định. 

- Tỷ lệ lao động tiểu thủ công nghiệp qua đào tạo còn mức thấp 

- Thu nhập lao động thấp hơn so với ngành dịch vụ nên phần 

lớn lao động trẻ không gắn bó với nghề. 

- Việc thu hút vốn đầu tư hoạt động sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp còn hạn hẹp so với nhu cầu phát triển sản xuất, quy mô vốn 

còn nhỏ, chủ yếu vốn tự có.  

- Với loại hình sản xuất chủ yếu hộ gia đình nên mặt bằng sản 

xuất chật hẹp. 

- Công tác đầu tư ứng dụng, cải tiến thiết bị, công nghệ tiên 

tiến chưa được các cơ sở quan tâm đúng mức và thực hiện rộng khắp. 

Do đó năng suất lao động chưa cao, hiệu quả kinh doanh thấp. 

- Công tác quảng bá xúc tiến thương mại có thực hiện, nhưng 

hiệu quả còn thấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương 

mại điện tử còn hạn chế.  

- Công tác đầu tư và thu hút đầu tư cụm công nghiệp, khôi 

phục và phát triển làng nghề truyền thống và làng nghề chậm, hiệu 

quả chưa cao; các hoạt động du lịch, dịch vụ gắn với làng nghề phát 

triển theo hướng cộng đồng còn nhiều hạn chế. 

- Hoạt động của Hiệp hội sản xuất-kinh doanh hàng TCMN 

thành phố quá yếu, thiếu sự liên kết, hợp tác giữa các đơn vị, cơ sở 

sản xuất để thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhau 

trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

- Trình độ quản lý của đại bộ phận các chủ cơ sở sản xuất (đặc 
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biệt đối với các hộ sản xuất) chưa được đào tạo cơ bản về kỹ năng tổ 

chức, quản lý sản xuất, kỹ năng thiết kế mẫu mã, do đó chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển trong nền kinh tế thị trường. 

- Phát triển sản xuất phải lựa chọn những ngành nghề ít gây ô 

nhiễm môi trường, đảm bảo môi trường sinh thái và cảnh quan chung 

của thành phố. 

- Công tác tổ chức thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển 

TTCN được  triển  khai  khá  tốt, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; đặc 

biệt là công tác thu hút đầu tư, công tác đào tạo nâng cấy nghề, đào tạo 

nâng cao kỹ năng thiết kế, phát triển sản phẩm tiêu biểu, chế tác sản phẩm 

TCMN, công tác đầu tư chuyển giao công nghệ, mô hình sản xuất, hỗ trợ 

lãi suất tín dụng,… 

2.3.3. Nguyên nhân 

- Sức mua của thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, giảm sút, đơn đặt 

hàng ít, giá trị thấp; mặt khác sự thiếu năng động, nhạy bén và thiếu 

chiến lược kinh doanh hợp lý của các cơ sở, doanh nghiệp để ứng 

phó kịp thời những chuyển biến của kinh tế thị trường; thiếu người 

chủ chốt, nhà quản lý giỏi, năng động, nhiệt huyết để lãnh đạo cơ sở 

vượt khó khăn và đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, một bộ phận còn 

có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước. 

- Khả năng sinh lợi của ngành TTCN trong những năm qua 

còn thấp, thu hồi vốn chậm. 

- Công tác đầu tư cho hoạt động cải tiến kỹ thuật – quản lý, đổi 

mới công nghệ ở cơ sở còn quá ít, mặt khác các đề tài nghiên cứu để 

ứng dụng vào sản xuất TTCN chưa được ngành quan tâm đúng mức; 

do đó năng suất lao động bình quân toàn ngành thấp, giá thành sản 

xuất cao, sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là sản 

phẩm TCMN. 

- Công tác đầu tư xây dựng CSHT cụm công nghiệp không 

đồng bộ và kéo dài do thiếu vốn. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỘI AN 

 

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

TTCN THÀNH PHỐ HỘI AN 

3.1.1. Quan điểm 

- Phát triển TTCN phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo hài hòa giữa kinh tế và xã hội, bảo vệ môi trường 

sinh thái và giữ gìn cảnh quan, môi trường sinh thái địa phương. 

- Phát triển TTCN theo hướng sạch, bền vững; kết hợp áp dụng 

công nghệ, máy móc - thiết bị tiên tiến và truyền thống; tiết kiệm 

nguyên nhiên vật liệu, giá trị gia tăng cao và chất lượng sản phẩm. 

3.1.2. Mục tiêu  

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (theo giá hiện hành) của 

thành phố Hội An đến năm 2020 đạt 677.800 triệu đồng, tốc độ tăng 

bình quân là 6,5%. 

- Huy động mọi nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư 

thúc đẩy ngành TTCN phát triển bền vững, thân thiện môi trường và 

cùng với ngành công nghiệp, XDCB thành phố giữ vị trí thứ 2 trong cơ 

cấu kinh tế của thành phố. 

- Phát triển TTCN gắn với du lịch cộng đồng và xây dựng nông 

thôn mới. 

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất áp dụng sản xuất sạch hơn, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Phấn đấu đến năm 2020 di dời tất cả 

các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư tập trung vào Cụm Công 

nghiệp Thanh Hà. 

3.1.3. Định hướng 

- Căn cứ vào quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch chung của 
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thành phố đã được phê duyệt để lựa chọn phát triển các ngành TTCN 

sạch, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm hàng hóa đa dạng đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng, xuất khẩu và phục vụ kinh tế du lịch.  

- Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng hoàn chỉnh CSHT 

cụm công nghiệp Thanh Hà, triển khai đầu tư xây dựng cụm công 

nghiệp Cẩm Hà, các điểm sản xuất TTCN để bố trí mặt bằng cho 

các cơ sở di dời và các thu hút các nhà đầu tư mới, tạo bước đột phá 

cho ngành TTCN phát triển.  

- Rà soát, điểu chỉnh hoàn thiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích 

đầu tư ngành TTCN và tổ chức tốt công tác khuyến công trên các 

lĩnh vực. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TTCN THÀNH PHỐ 

HỘI AN 

3.2.1. Giải pháp khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực trong sản suất TTCN 

a. Đào tạo và sử dụng nguồn lao động 

Trong giai đoạn mới, yêu cầu lực lượng lao động có trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao, có sức khỏe, kỹ năng và tác 

phong công nghiệp là bắt buộc và rất cần thiết. 

Thực tế cho thấy nơi nào có đội ngũ lãnh đạo giỏi, đặc biệt là 

lãnh đạo chủ chốt: nhiệt huyết, yêu nghề, năng động và lực lượng lao 

động lành nghề là nơi đó trụ vững, phát triển và hoạt động sản xuất – 

kinh doanh có hiệu quả.  

Công tác đào tạo nguồn nhân lực: Xây dựng chiến lược, chính 

sách đào tạo và phát riển nguồn nhân lực, sử dụng, trọng dụng nhân 

tài nhằm khuyến khích và phát huy khả năng sáng tạo của con người, 

đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành nhằm phục vụ công tác công 

nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 



21 

tham gia đào tạo nghề và đầu tư dạy nghề.  

- Sử dụng lao động: Khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện 

nghiêm túc các quy định của nhà nước về các chế độ đối với người lao 

động; đồng thời cần có biện pháp khuyến khích vật chất thỏa đáng để 

thu hút và sử dụng những người có tay nghề cao, quản lý giỏi. 

b. Giải pháp về vốn 

Tăng cường huy động vốn đầu tư theo hướng khai thác hợp lý 

đi đôi với phát triển nguồn lực nội tại, tích cực thu hút các nguồn lực 

bên ngoài để phát triển kinh tế một cách bền vững. 

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ cung 

ứng vốn cho phát triển tiểu thủ công nghiệp. 

Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư mở 

rộng quy mô, đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất kinh 

doanh, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả. 

Tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư cho sản xuất - kinh doanh 

từ bên ngoài. 

Xây dựng một cơ cấu vốn đầu tư hợp lý. Cần khai thác có 

hiệu quả các nguồn vốn của chủ doanh nghiệp, tiền lãi tái đầu tư, 

vốn vay bà con, bạn bè, tiết kiệm tiêu dùng để làm vốn đầu tư.  

Tận dụng nguồn vốn khác, chủ cơ sở và người lao động cùng 

góp vốn sản xuất hoặc chủ cơ sở vay vốn của người lao động theo 

lãi suất thỏa thuận.  

Đi đôi với biện pháp tạo vốn, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn 

là cần thiết nên cần phải coi trọng công tác quản lý, thực hiện tốt các 

quy định về tài chính. 

c. Về ứng dụng khoa học-công nghệ 

- Hỗ trợ và khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư đổi mới, 

ứng dụng các tiến bộ về khoa học - công nghệ, cải tiến mẫu mã, 

chủng loại sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu, nâng cao chất lượng sản 
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phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. 

- Tăng tỷ lệ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ cho các 

chương trình nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất-kinh doanh’ 

- Đầu tư kinh phí từ nhà nước để đặt hàng thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ trong trong các lĩnh 

vực liên quan sản xuất tiểu thủ công nghiệp của Thành phố.  

- Hướng dẫn cơ sở xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, tiếp tục đăng ký thương hiệu sản 

phẩm... để đảm bảo sự cạnh tranh và hội nhập với thị trường khu vực 

và quốc tế. 

- Phát triển khoa học công nghệ phải đi đôi với bảo vệ môi trường. 

d. Giải pháp về nguyên vật liệu 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một 

doanh nghiệp nào, nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất phải 

được ưu tiên hàng đầu. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp muốn tồn tại và 

phát triển phải gắn với vùng nguyên liệu.       

3.2.2. Giải pháp phát triển sản phẩm TTCN 

 Chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nội bộ tiểu thủ công nghiệp 

trong những năm đến phát triển chủ yếu là ngành chế biến – chế tạo, 

trong đó:  

a. Nhóm sản xuất trang phục, dệt, giày da và các sản phẩm 

từ da 

b. Chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, tết bện... 

c. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

d. Nhóm thủ công mỹ nghệ, lưu niệm 

e. Nhóm chế biến thực phẩm 

f. Sản xuất đồ uống 

g. Sản xuất phương tiện vận tải và sửa chữa, bảo dưỡng và 

lắp đặt máy móc thiết bị khác 

h. Sản xuất nước đá 
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i. SX sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

j. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 

k. Một số nhóm sản phẩm sản xuất khác 

3.2.3. Giải pháp về tổ chức và quản lý sản xuất TTCN 

a. Công tác tổ chức 

- Tổ chức khảo sát, đúc kết tính hiệu quả các mô hình hợp tác, 

liên kết trong các nghề may mặc, giày dép, túi xách, đèn lồng, tre 

dừa,…trên cơ sở đó vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện nhân 

rộng mô hình. 

- Củng cố kiện toàn nguồn nhân lực có năng lực, tâm huyết để 

thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp phát triển 

ngành TTCN. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ Hiệp hội sản xuất - kinh doanh hàng 

TCMN Hội An. 

b. Công tác quản lý 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển ngành. 

- Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TTCN 

từ thành phố đến xã, phường đáp ứng yêu cầu phát triển ngành 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức, 

quản lý ngành TTCN. 

3.2.4. Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN 

a. Về chính quyền địa phương 

b. Về phía các cơ sở sản xuất 

3.2.5. Giải pháp khác 

a. Đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng các cụm công 

nghiệp, điểm sản xuất,  các làng nghề TTCN  gắn với hoạt động du 

lịch theo hướng cộng đồng 

b. Bảo vệ môi trường 

c. Hoàn thiện về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển TTCN 

 




