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MỞ ðẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

TTCN phát triển góp phần giải quyết việc làm cho nông thôn 

ñang có quá nhiều người thất nghiệp; giữ gìn và phát triển văn hóa 

truyền thống; ñặc biệt tạo ra bộ mặt ñô thị mới cho nông thôn ñể 

nông dân ly nông nhưng không ly hương và làm giàu trên quê hương 

mình.  

Trong những năm qua, sản xuất nông lâm nghiệp vẫn giữ vai 

trò chủ ñạo trong phát triển kinh tế huyện Krông Ana. Ngành TTCN 

ñã và ñang từng bước ñược khôi phục và phát triển, những kết quả 

ñạt ñược tuy còn khiêm tốn nhưng lại có xu hướng tăng lên cùng với 

sự phát triển của nền kinh tế. Nhằm góp phần hoàn thiện lý luận và 

thực tiễn về phát triển TTCN, công nghiệp nhỏ trên ñịa bàn huyện 

Krông Ana, ñề xuất những giải pháp nhằm góp phần phát triển 

TTCN trên ñịa bàn huyện Krông Ana, tôi ñã chọn ñề tài: “Phát triển 

tiểu thủ công nghiệp tại huyện Krông Ana, tỉnh Dăk Lăk” cho luận 

văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu tình hình phát triển TTCN ở huyện Krông Ana, 

tỉnh ðăk Lăk. Từ ñó ñề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển 

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn trên ñịa bàn huyện Krông 

Ana ñạt hiệu quả cao. 

 3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- ðối tượng nghiên cứu:  

ðối tượng của ñề tài là những vấn ñề về lí luận và thực tiễn 

phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhỏ nông thôn trên ñịa 
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bàn huyện Krông Ana. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển 

ngành tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhỏ. 

- Phạm vi:  

+ Về không gian: Tại ñịa bàn huyện Krông Ana, tỉnh ðăk Lăk. 

+ Về thời gian: ðánh giá thực trạng phát triển ngành nghề tiểu 

thủ công nghiệp, công nghiệp nhỏ giai ñoạn 2011ñến năm 2015.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

ðề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích chuẩn 

tắc và phân tích thực chứng trong kinh tế - xã hội. Sử dụng các 

phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê. Số liệu ñược thu thập và 

tổng hợp từ niên giám thống kê, các tài liệu văn bản, sách báo, tạp 

chí, báo cáo, website và tư liệu do ñịa phương cung cấp có liên quan 

ñến ñề tài. 

5. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 

Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận và thực tiễn về phát triển 

TTCN, công nghiệp nhỏ trên ñịa bàn huyện Krông Ana. ðánh giá 

thực trạng phát triển TTCN, công nghiệp nhỏ chỉ ra những thành tựu, 

hạn chế, thách thức và nguyên nhân hạn chế của sự phát triển TTCN, 

công nghiệp nhỏ trong thời gian qua tại huyện Krông Ana. ðề xuất 

các giải pháp nhằm phát triển TTCN trên ñịa bàn huyện Krông Ana. 

6. Bố cục và nội dung nghiên cứu 

Chương 1: Cơ sở lí luận về phát triển tiểu thủ công nghiệp ở 

huyện Krông Ana, tỉnh ðăk Lăk. 

Chương 2: Thực trạng phát triển của sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp ở huyện Krông Ana, tỉnh ðăk Lăk. 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát 

triển tiểu thủ công nghiệp ở huyện Krông Ana, tỉnh ðăk Lăk. 

7. Tổng quan về ñề tài nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ  

CÔNG NGHIỆP 

1.1. QUAN ðIỂM, VAI TRÒ, ðẶC ðIỂM PHÁT TRIỂN TIỂU 

THỦ CÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Quan ñiểm phát triển tiểu thủ công nghiệp 

- Nghề thủ công: là những nghề sản xuất ra sản phẩm mà kỹ 

thuật sản xuất chủ yếu là làm bằng tay, cùng với máy móc khoa học 

kỹ thuật thực hiện trong một số công ñoạn, phần việc nhất ñịnh. 

- Ngành tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp: là lĩnh vực sản 

xuất bao gồm tất cả các nghề thủ công. Cũng có khi gọi là ngành 

nghề thủ công. 

- Ngành công nghiệp nhỏ: là lĩnh vực sản xuất bao gồm các 

nghề thủ công và các cơ sở công nghiệp nhỏ.  

Có thể hiểu 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 ñoạn nhưng chất lượng và ñặc trưng của sản 

phẩm vẫn do thủ công quyết ñịnh. Quy mô của các cơ sở sản xuất 

TTCN nhỏ. Ngành nghề TTCN gắn liền với ñời sống của người dân 

nông thôn,mang giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp là: tăng quy mô các nghể 

TTCN trên cơ sở cải tạo và mở rộng cơ sở vật chất hiện có; tăng 

năng suất lao ñộng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong sản xuất 

TTCN nhằm tăng chất lượng sản xuất TTCN ñem lại kết quả và hiệu 

quả sản xuất phát triển kinh tế - xã hội .  

1.1.2. Vai trò của phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

Phát triển ngành TTCN sẽ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho 

người lao ñộng, ổn ñịnh cuộc sống, góp phần hạn chế di dân tự do. 
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Góp phần phát triển nông thôn, kinh tế ñịa phương và xây dựng nông 

thôn mới. Góp phần tăng giá trị hàng hóa, dịch vụ tại ñịa phương. 

Góp phần phát huy thế mạnh nội lực của ñịa phương. Góp phần bảo 

tồn giá trị văn hóa dân tộc của ñịa phương. Góp phần thúc ñẩy công 

nghiệp hoá, hiện ñại hóa nông nghiệp nông thôn. 

1.1.3. ðặc ñiểm của phát triển sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp 

 Ra ñời và phát triển trên cơ sở kỹ thuật tinh xảo và tài hoa của 

ñôi tay và trí óc của các nghệ nhân, ñược truyền từ ñời này sang ñời 

khác, ñược mọi lứa tuổi tiếp thu và có hành nghề. ðáp ứng ñược nhu 

cầu của xã hội ở các ñịa phương và trong cả nước nên giá trị và giá 

trị sử dụng khá cao. Sản xuất tập trung, tạo thành các làng nghề, phố 

nghề. Kết tinh ñược nhiều truyền thống, tinh hoa của dân tộc, tạo nên 

ñặc thù phản ánh thói quen của nhân dân bao ñời. Sản phẩm thể hiện 

sự tích hợp các kiến thức về tự nhiên, xã hội, môi trường, văn hóa, 

khoa học kỹ thuật, tinh hoa văn hóa dân tộc và truyền thống ñẹp 

trong ñời sống xã hội qua nhiều thời ñại.  

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH PHÁT 

TRIỂN CỦA TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Gia tăng sản lượng ngành công nghiệp tiểu thủ công 

nghiệp 

1.2.2. Gia tăng số lượng và quy mô các cơ sở sản xuất 

1.2.3. Mở rộng quy mô các yếu tố sản xuất 

1.2.4. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 

hợp lý 

1.2.5. ðổi mới công nghệ sản xuất 

1.2.6. Phát triển thị trường tiêu thụ 
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1.2.7. Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp với bảo 

vệ môi trường tự nhiên 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT 

TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Nhân tố tự nhiên 

ðây là nhân tố quan trọng, tạo ñiều kiện hay trở ngại. Khoáng 

sản, nguyên vật liệu ảnh hưởng không nhỏ ñến sản xuất TTCN. Khí 

hậu, nước ảnh hưởng phát triển tiểu thủ công nghiệp: cơ khí sữa 

chữa, dệt, may, chế biến nông sản,...ðất, rừng: Xây dựng quy hoạch 

cụm tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn. 

1.3.2. Nhân tố kinh tế 

Tình hình phát triển kinh tế 

Sự phát triển của CN-TTCN không thể tách rời với sự phát 

triển của kinh tế khu vực và kinh tế cả nước. Vì sự phát triển kinh tế 

chính là sự phát triển của tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực. Sự 

phát triển của ngành này sẽ tạo ñiều kiện, tiền ñề cho sự phát triển 

của các ngành nghề khác.  

Cơ sở hạ tầng 

Nếu kết cấu hạ tầng kém yếu kém có thể sẽ dẫn ñến nhiều hệ 

lụy, kiềm hàm sự phát triển của CN-TTCN, ảnh hưởng ñến việc mở 

rộng quy mô cũng như phát triển của CN-TTCN. 

1.3.3. Nhân tố xã hội 

Dân số và lao ñộng là một trong những yếu tố quan trọng nhất 

trong quá trình sản xuất. Lao ñộng ñáp ứng ñầy ñủ về số lượng và 

chất lượng sẽ có tác dụng tích cực trong quá trình phát triển của CN-

TTCN. Cơ cấu dân số hợp lý sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi trong phát 

triển nguồn nhân lực.  
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Văn hóa, truyền thống  

Trình ñộ văn hóa , truyền thống cũng là nhân tố tác ñộng ñến 

sự phát triển của CN-TTCN. ðịa phương nào có truyền thống phát 

triển ngành nghề, tương trợ lẫn nhau, yêu nghề nghiệp…thường sẽ 

dễ dàng phát triển kinh tế trong ñó có phát triển CN-TTCN. 

Kết luận Chương 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG 

NGHIỆP Ở HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH DAK LAK 

2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN 

KRÔNG ANA 

2.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên  

a. Vị trí ñịa lý 

b. ðịa hình 

c. Khí hậu 

d. Thủy văn 

e. Tài nguyên rừng 

2.1.2. ðiều kiện kinh tế, xã hội  

a. Tình hình ñất ñai của huyện  

Tổng diện tích ñất tự nhiên: 35.609 ha. 

ðất ñai thích hợp cho việc trồng cây cà phê và lúa nước, ngoài 

ra còn thích hợp cho việc trồng một số cây công nghiệp khác như hồ 

tiêu, ca cao,…  

b. Dân số và lao ñộng 

Dân số 87.359 người, nhiều thành phần dân tộc: Kinh, Gia 

Rai, Ê ðê, Tày, Nùng,... Cơ cấu lao ñộng trong các ngành kinh tế : 

nông - lâm - thủy sản 54,37%, công nghiệp - xây dựng 27,90%, Các 

ngành thương mại-dịch vụ 17,73%. Nguồn nhân lực của huyện nói 

chung khá dồi dào, chủ yếu là số lao ñộng trẻ, khỏe. 

c. Cơ sở hạ tầng 

 Hệ thống ñường giao thông thuận lợi cho ñi lạị nhưng cần 

phải nâng cấp và tu sửa. Hệ thống thông tin liên lạc ñiện thoại hữu 

tuyến, mạng ñiện thoại di ñộng ñã phủ toàn huyện, 100% xã có bưu 

ñiện xã. Hệ thống lưới ñiện trên ñịa bàn huyện không ngừng phát 
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triển, sản lượng ñiện tăng nhanh qua các năm. Hệ thống giáo dục, y 

tế ña dạng hóa trường lớp và loại hình ñào tạo, sự nghiệp giáo dục 

trong những năm qua ñã có bước phát triển cả về quy mô, số lượng, 

chất lượng dạy và học. Hệ thống tín dụng Có Ngân hàng chính sách, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn, Ngân hàng ðầu tư 

và Phát triển Việt Nam. 

d. Tình hình phát triển kinh tế của huyện  

Bảng  2.3. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

huyện Krông Ana từ 2011 ñến 2015 (theo giá hiện hành) 

Trong ñó 

CN & XD TT Chỉ tiêu Tổng số Nông, lâm 
nghiệp và 
thuỷ sản Tổng số 

Công 
nghiệp 

Thương 
mại 

dịch vụ 

I 
Tổng 

GTSX(tr.ñ)           

1 Năm 2011 1.235.602 766.073 271.832 234.764 197.697 

2 Năm 2012 2.824.925 1.779.702 677.982 593.234 367.241 

3 Năm 2013 3.314.614 1.955.622 861.799 729.215 497.193 

4 Năm 2014 4.014.567 2.248.157 923.350 883.204 843.060 

5 Năm 2015 5.674.848 3.575.154 1.248.466 1.021.472 851.228 

  

Tốc ñộ tăng 
trưởng bình 

quân 
16.47 16.78 16.34 15.89 15.93 

II Cơ cấu (%)           

1 Năm 2011 100 62 22 19 16 

2 Năm 2012 100 63 24 21 13 

3 Năm 2013 100 59 26 22 15 

4 Năm 2014 100 56 23 22 21 

5 Năm 2015 100 63 22 18 15 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Krông Ana.) 
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Lĩnh vực CN-TTCN, dịch vụ và giao thông - vận tải trên ñịa 

bàn huyện Krông Ana tiếp tục có  bước  phát  triển  khá  với  giá  trị  

sản  xuất  tăng  bình  quân  16,28 %/năm.  

Nông nghiệp: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên từ 

1.235.602 (triệu ñồng) năm 2011 ñến 5.674.848 (triệu ñồng) năm 

2015, nông nghiệp vẫn ñóng  vai trò quan trọng trong quá trình phát 

triển kinh tế trên ñịa bàn huyện, với tốc ñộ tăng trưởng bình quân ñạt 

16,78% trong giai ñoạn 2011-2015. 

Công nghiệp: giá trị sản xuất toàn ngành vẫn ñạt tốc ñộ tăng 

trưởng bình quân 15,89 %/năm trong giai ñoạn 2011-2015.  

Thương mại dịch vụ: Tiếp tục ổn ñịnh, ñáp ứng ñược nhu cầu 

của sản xuất và tiêu dùng xã hội. Tốc ñộ tăng trưởng bình quân giai 

ñoạn 2011-2015 ñạt 15,93%. 

2.1.3. Ảnh hưởng của ñặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 

ñến sự phát triển tiểu thủ công nghiệp của Huyện 

a. Thuận lợi 

- Về vị trí ñịa lý: có ưu thế nên các dịch vụ phục vụ ñô thị ñã 

ñược phát huy, là ñịa bàn tập trung những cơ sở sản xuất phục vụ 

trực tiếp quá trình phát triển của khu vực ñô thị như: sản xuất vật liệu 

xây dựng, chế biến lâm sản, xay xát lương thực... 

- Về ñiều kiện ñất ñai: Huyện từng bước phát huy các tiềm 

năng ñất ñai ñể phát triển nông nghiệp ña dạng, bao gồm cả nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.  

- ðiều kiện tài nguyên: Huyện ñã tận dụng lợi thế về tài 

nguyên sản xuất vật liệu xây dựng ñể thu hút các doanh nghiệp sản 

xuất gạch, sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Phát triển dân số và nguồn nhân lực: Dân số trong ñộ tuổi lao 

ñộng chiếm tỷ trọng lớn tạo ra sức ép về việc làm rất lớn.  
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b. Khó khăn 

Do lực lượng kinh tế ngoài quốc doanh còn non trẻ.Quá trình 

khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa ñược khai thác hiệu quả 

và thu hút ñầu tư còn hạn chế. Quá trình ñào tạo nguồn nhân lực 

chưa ñáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay. Thời tiết khắc nhiệt ñã gây 

hư hại nhiều các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT TTCN Ở 

HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH DAK LAK 

2.2.1. Tình hình về số lượng cơ sở sản xuất CN-TTCN 

Bảng  2.4. Số cơ sở và lao ñộng trong lĩnh vực CN-TTCN, DV 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

Số cơ sở sản xuất 

CN-TTCN và DV 
682 689 798 857 927 

Lao ñộng trong CN-

TTCN và DV 
4.452 4.756 5.127 5.473 5.998 

       (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Krông Ana)  

Toàn huyện có 927 cơ sở sản xuất CN-TTCN ñang hoạt ñộng, 

năm 2011 có 682 cơ sở hoạt ñộng tăng ñều qua các năm ñến năm 

2015 số cơ sở tăng lên 927 cơ sở so với năm 2011 tăng 245 cơ sở. 

Năm 2011số lao ñộng trong ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 

chỉ ñạt 4.452 người ñến năm 2015 số lao ñộng tăng lên và ñạt 5.998 

người. 
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Bảng  2.5. Các sản phẩm chủ yếu phân theo loại hình kinh tế 

Năm 
ðơn 

vị tính 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Sản phẩm  Hạt 

ñiều nhân, cà 

phê, ca cao sơ 

chế 

Tấn 10,785 13,527 15,504 17,508 19,568 

Sản phẩm  Cát 

xây dựng 
M3 111,754 124,672 125,000 125,574 123,952 

Sản phẩm  Bánh 

Mỳ 
Tấn 255 268 320 365 403 

Sản phẩm Bún 

tươi 
Tấn 1,149 1,256 1,302 1,597 1,976 

Sản phẩm ðá 

lạnh 
Tấn 5,710 8,230 10,245 14,305 16,304 

Sản phẩm Quần 

áo 
Bộ 58,400 58,500 59,400 60,000 62,000 

Sản phẩm  Giầy 

dép da 
ðôi 15,000 15,410 15,930 14,654 19,930 

Sản phẩm  Gạch 

4 lỗ 

1000 

viên 
31,450 34,940 30,680 29,550 28,857 

Sản phẩm Tinh 

bột sắn 
Tấn 20,540 19,950 24,734 26,884 55,554 

Sản phẩm  

Giường tủ 
Cái 3,405 4,209 6,074 2,210 4,701 

                   (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Krông Ana.) 

2.2.2. Tình hình về các yếu tố nguồn lực của CN-TTCN    

Năm 2015, huyện có 823 lao ñộng có trình ñộ cao ñẳng, ñại 

học, chiếm 13,72% tổng số lao ñộng, 1367 lao ñộng có trình ñộ trung 

cấp hoạt ñộng trong ngành TTCN, chiếm 22,79%. Lao ñộng ñã qua 

ñào tạo nghề - công nhân kỹ thuật (trình ñộ sơ cấp) là 1103 người, 
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chiếm 18,39% tổng số lao ñộng. Còn lại trên 45% lao ñộng chưa qua 

ñào tạo.  

Bảng 2.6. Số lao ñộng TTCN trên ñịa bàn huyện giai ñoạn 

2011-2015 

So sánh 2015/2011 

TT Chỉ tiêu ðVT 
Năm  
2011 

 
Năm  
2015 
 

Chênh 
lệch 

 (+), (-) 

Tốc ñộ 
 tăng bq 

 giai ñoạn 
(%) 

I Lao ñộng TTCN phân 
theo thành phần kinh tế 

 4.452 5.998 1.546  

1 HTX người 453 317 -136 -8,54 

  Tỷ trọng % 10,18 5,29   

2 Hộ cá thể người 2294 2957 663 6,55 

  Tỷ trọng % 51,53 49,30   

3 DNTN, HH người 1705 2724 1019 12,43 

  Tỷ trọng % 38,29 45,41   

II 
Lao ñộng TTCN phân 
theo ngành Công 
nghiệp 

 4.452 5.998 1.546 7,74 

1 Khai thác ñá, cát, sạn người 976 1025 49 1,23 

  Tỷ trọng % 21,92 17,09   

2 Chế biến nông sản người 1380 1972 592 9,33 

  Tỷ trọng % 31,00 32,88   

3 Cơ khí, sữa chữa người 775 1037 262 7,55 

  Tỷ trọng % 17,41 17,29   

4 Chế biến gỗ người 354 395 41 2,78 

  Tỷ trọng % 7,95 6.59   

5 Sản xuất gạch nung người 967 1569 602 12,86 

  Tỷ trọng % 21,72 26,15   
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Bảng 2.7. Trình ñộ lao ñộng TTCN trên ñịa bàn huyện 

giai ñoạn 2011-2015 

Năm 2011 Năm 2015 

TT Chỉ tiêu SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

Tốc ñộ  

tăng BQ 

(%) 

  Tổng số 4.452 100 5.998 100 7,74 

1 
Chưa qua 

ñào tạo 
2.575 57,84 

2.705 

 
45,10 1,24 

2 
Công nhân 

kỹ thuật 
535 12,02 1.103 18,39 19,82 

3 

Trung học 

chuyên 

nghiệp  

752 16,89 1.367 22,79 16,11 

4 

Cao ñẳng, 

ñại học trở 

lên 

590 13,25 823 13,72 8,68 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Krông Ana.) 

Tổng vốn ñầu tư cho TTCN của huyện năm 2011 là 492 tỷ 

ñồng, năm 2015 là 1.228 tỷ  với tốc ñộ tăng bình quân gia ñoạn 

2011-2015 là 24,60%: trong ñó DN có tốc ñộ tăng cao nhất (63,96% 

) với tốc ñộ tăng lớn hơn rất nhiều so với cơ sở kinh doanh cá thể. 

ðiều này cũng phù hợp với xu hướng chung trong phát triển. 

Vốn bình quân của loại hình doanh nghiệp là 2,67 tỷ, cơ sở 

kinh doanh cá thể là 0,18 tỷ vào năm 2011và  ñến năm 2015  con số 

này lần lượt là là 7,67 tỷ,  0,2 tỷ. Tốc ñộ tăng trưởng bình quân hàng 

năm trong giai ñoạn 2011-2015 là 14,54% trong ñó doanh nghiệp là 

28,34%, cơ sở kinh doanh cá thể là 1,28%. Riêng loại hình HTX vốn 

sản xuất kinh doanh bình quân giảm -2,22%.  

Khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của các cơ sở TTCN ñã có 
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bước cải thiện hơn, năm 2011 tổng nguồn vốn vay của khu vực là 

93,58 tỷ; năm 2015 là 355,59 tỷ, với tốc ñộ tăng trưởng bình quân 

38,37%. Trong ñó vốn vay của các hộ kinh doanh cá thể tăng 3,67%, 

của doanh nghiệp tăng 50,96%, HTX giảm -2,05%.  

Giá trị tài sản cố ñịnh trên mỗi cơ sở kinh doanh cá thể là 0,08 

tỷ vào năm 2011, ñến năm 2015 con số này là 0,11 tỷ. Với tốc ñộ 

tăng bình quân giai ñoạn 2011-2015 là 7,45%. Trong khi ñó giá trị 

tài sản bình quân của mỗi doanh nghiệp là 2,14 tỷ năm 2011, và 3,1 

tỷ năm 2015, tốc ñộ tăng bình quân là 7,96%.  

Tuy nhiên, xét về tổng thể thì công nghệ của huyện Krông Ana 

ña số là ở trình ñộ thủ công truyền thống chiếm tỷ lệ 58% số cơ sở 

sản xuất TTCN, 26% là cơ sở sản xuất nửa thủ công nửa cơ khí. Sản 

xuất thủ công với kinh nghiệm cổ truyền là chủ yếu.  

2.2.3. Tình hình về hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 

của TTCN 

Loại hình tổ chức sản xuất chủ yếu tại các cơ sở sản xuất mang 

tính chất của hộ gia ñình, chiếm ñại ña số và có xu hướng giảm dần. 

Cụ thể: từ năm 2011-2015 chiếm trên 90% loại hình sản xuất TTCN 

của huyện. Năm 2015 chiếm tỷ trọng  ñạt 93,64%. Do chuyển ñổi 

nền kinh tế, và do tính chất ñặc thù nên ở huyện từ năm 2011 ñến 

năm 2015, chỉ có 16 hợp tác xã TTCN. 

Loại hình doanh nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số cơ 

sở sản xuất CN-TTCN  trong năm 2011  chỉếm tỷ trọng 3,37% có 

chiều hướng tăng ñến năm 2015 tỷ trọng chiếm 4,64%  

Tốc ñộ tăng bình quân giai ñoạn 2011-2015 của loại hình 

doanh nghiệp 8,04% lớn hơn tốc ñộ tăng trưởng của loại hình kinh 

doanh cá thể 5,37 %. ðiều này thể hiện sự phát triển của TTCN với 
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quy mô ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, số lượng hộ sản xuất cá thể 

vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu. 

Bảng 2.9. Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của TTCN 

huyện Krông Ana giai ñoạn 2011-2015 

DN HTX KDCT Tổng 

Năm Số 
lượng 
(cơ sở) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ sở) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ sở) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ sở) 

2011 23 3.37 16 2.35 643 94.28 682 
2012 28 4.06 16 2.32 647 93.61 689 

2013 32 4.06 16 2.03 745 93.92 789 

2014 30 3.50 16 1.87 805 94.63 857 

2015 43 4.64 16 1.73 889 93.64 927 
Tốc ñộ tăng 
trưởng bình 

quân giai 
ñoạn 

(2011-
2015) 

8.04  0.00  5.37  5.72 

(Nguồn:  Xử lý, tổng hợp từ số liệu ñiều tra của Phòng Thống 

kê huyện Krông Ana.) 

2.2.4. Tình hình về thị trường ñầu ra của sản phẩm CN-

TTCN 

Vấn ñề thị trường tiêu thụ cũng là bài toán  nan  giải  ñối  với 

các cơ sở  sản  xuất CN-TTCN tại ñịa phương. Hiện nay, tiêu thụ sản 

phẩm CN-TTCN của Krông Ana chủ yếu vẫn là tại chỗ, nhỏ lẻ và 

phân tán.  Hầu hết các sản phẩm TTCN ñược tiêu thụ chủ yếu ở 

trong  phạm vi của huyện, của tỉnh và trong nước chiếm trên 90%. 

Sản phẩm tạo ra khối lượng tiêu thụ rất chậm, phụ thuộc nhiều vào 
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trung gian, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm còn yếu, sản phẩm 

chưa chinh phục ñược thị trường trong nước và ñương nhiên, sẽ rất 

khó ñể vươn xa với thị trường nước ngoài.  

2.2.5. Tình hình về kết quả  sản xuất kinh doanh của CN – 

TTCN 

Nhìn chung giá trị CN-TTCN công nghiệp tăng qua các năm. 

Tuy nhiên tăng trưởng của CN-TTCN vẫn chưa ổn ñịnh qua các 

năm, năm 2011 giá trị sản xuất công nghiệp ñạt 954,153 triệu  ñồng, 

năm 2015 giá trị sản xuất công nghiệp ñạt 1,328,185.30 triệu  ñồng. 

Tốc ñộ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp ñạt 9,65%. Chỉ số 

phát triển ngành công nghiệp giảm qua các năm, năm 2011 ñạt hơn 

32% cao nhất so với giai ñoạn 2011-2015, ñến năm 2015 chỉ số phát 

triển ngành công nghiệp giảm còn hơn 2%.  

Giá trị gia tăng 

Tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp cũng 

tăng giảm qua từng năm, tốc ñộ tăng giá trị gia tăng bình quân giai 

ñoạn 2011-2015 là 19.95%. Do ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc 

khủng hoảng tài chính nên giá trị gia tăng ngành công nghiệp có 

những biến ñộng qua từng năm  

Bảng 2.11. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp qua các năm theo 

giá Cð94 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

GTGT(triệu ñồng) 473,800 534,900 641,000 855,356 884,561 

Mức tăng (triệu ñồng)   61 106 214 29 

Tốc ñộ tăng(%)   19.766 14.062 38.186 7.798 

Tốc ñộ tăng bình quân 19.95 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Krông Ana) 
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Tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất ngành công nghiệp 

Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tăng trưởng công nghiệp của 

huyện. Nhìn chung, mức ñộ phát triển công nghiệp của huyện Krông 

Ana khá ổn ñịnh, cả giai ñoạn 2011-2015 tỷ lệ VA/GO xoay quanh 

mức trung bình 0,48; năm 2011 ñạt 0,49 thì 2 năm tiếp theo các chỉ số 

này có biến ñộng nhẹ ñến năm 2015 tăng lên 0,53. Chỉ số VA/GO 

trong cả giai ñoạn 2011-2015 cao nhất là năm 2015 ñạt 0,53. 

Bảng số 2.12. Kết quả sản xuất ngành công nghiêp qua các năm 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

GTSX 

(triệu 

ñồng)(GO) 

954,153 1,290,804 1,482,771 1,630,712.90 1,665,074 

 Chi phí 

trung gian 

(IC) 

480,353 755,904 841,771 775,357 816,513 

GTGT 

(triệu 

ñồng)(VA) 

473,800 534,900 641,000 855,356 884,561 

VA/GO  0.49 0.41 0.43 0.52 0.53 

 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện huyện Krông Ana) 

2.2.6. Những nhận xét, ñánh giá chung về thực trạng phát 

triển các nghề TTCN ở huyện Krông Ana 

a. Những thành tựu ñạt ñược 

b. Những tồn tại  

c. Nguyên nhân 

Kết luận Chương 2 
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG HUỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ TTCN Ở HUYỆN KRÔNG 

ANA, TỈNH DAK LAK 

 

3.1. QUAN ðIỂM  VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ 

TTCN Ở HUYỆN KRÔNG ANA TRONG THỜI GIAN TỚI  

3.1.1. Quan ñiểm phát triển ngành TTCN huyện 

Phát triển TTCN là hướng quan trọng, ưu tiên phát triển một 

số ngành TTCN có lợi thế cạnh tranh và các sản phẩm chủ lực theo 

quy hoạch chung và thế mạnh của huyện như chế biến nông sản, cơ 

khí sữa chữa,…  

3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành TTCN huyện 

GTSX TTCN của huyện giai ñoạn 2016-2020 tăng 21-22%. 

Tốc ñộ tăng trưởng ngành TTCN thời kỳ 2016-2020 ñạt 13%/năm. 

Hàng năm giải quyết việc làm cho 2.000 lao ñộng. Giảm tỷ lệ hộ 

nghèo xuống còn 10% vào năm 2020.  

3.1.3. Phương hướng phát triển ngành TTCN trên ñịa bàn 

huyện 

Quy hoạch và hình thành các khu-cụm TTCN nhằm tạo ñiều 

kiện về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp.Phát triển mạnh các 

ngành công nghiệp khai thác và chế biến nhằm.Cũng cố các cơ sở 

hiện có, khuyến khích phát triển các cơ sở hoạt ñộng sản xuất các sản 

phẩm 

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

3.3.1. Tăng cường các nguồn lực 

Về lao ñộng cho phát triển CN-TTCN 

Rà soát lại toàn bộ số lao ñộng hiện ñang làm nghề, số lao 
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ñộng có tay nghề, số nghệ nhân, thợ giỏi của cả huyện, nhu cầu ñào 

tạo nghề cho phát triển ngành nghề TTCN nông thôn. Xây dựng 

chiến lược, chính sách ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng 

và trọng dụng nhân tài nhằm khuyến khích và phát huy khả năng 

sáng tạo của con người. Các cấp, các ngành và ñịa phương cần hỗ trợ 

nâng cao năng lực quản lý, nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất CN-

TTCN từng bước nâng cao năng lực tổ chức và ñiều hành sản xuất 

kinh doanh. 

Về vốn ñầu tư cho phát triển CN-TTCN 

Tiếp tục khuyến khích, thúc ñẩy phát triển sản xuất của mọi 

thành phần kinh tế và tăng thu cho ngân sách, hạn chế tối ña sự thất 

thoát của các nguồn thu, ñể tăng ñầu tư cho xây dựng cơ bản và phát 

triển công nghiệp của ñịa phương. Sử dụng những hình thức tín dụng 

và mức lãi suất hợp lý nhằm huy ñộng vốn nhàn rỗi của mọi tầng lớp 

nhân dân ñể ñáp ứng phần nào yêu cầu về vốn ñầu tư phát triển công 

nghiệp.Tiếp tục thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện chính sách 

khuyến công, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Xác ñịnh 

lĩnh vực ưu tiên ñể phân bổ vốn ñầu tư. Dành vốn ñầu tư ñào tạo 

nguồn nhân lực. 

Về khoa học công nghệ 

Cần phải hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất. 

Chú trọng các cơ sở sản xuất TTCN ở làng nghề ñể các cơ sở này 

làm hạt nhân phát triển sản xuất, thực hiện công ñoạn sản xuất ñòi 

hỏi kỹ thuật cao, quyết ñịnh ñến năng xuất, chất lượng của sản phẩm, 

tạo nên sự liên kết, tập trung sản xuất trên cơ sở phân công lao ñộng 

và thực hiện chuyên môn hóa sâu vào các khâu công việc, tạo ra 

ñược sản phẩm hàng hoá chất lượng cao ñủ sức cạnh tranh trên thị 

trường. 
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ðổi mới khoa học kỹ thuật và công nghệ phải ñảm bảo công 

nghệ sạch, giảm chất thải, tạo ñiều kiện cho sự phát triển bền vững.  

 ðối với phòng Công thương, Sở khoa học công nghệ cần ñầu 

tư nghiên cứu và ñưa những tiến bộ khoa học vào trong sản xuất, 

ñồng thời cần có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế ñưa 

ñược những tiến bộ khoa học vào sản xuất.  

3.2.2. Hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất 

Hình thức doanh nghiệp ñược nhà nước khuyến khích phát 

triển, tạo  ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ñược thành lập 

với các thủ tục hành chính ñơn giản, gọn nhẹ và kiểm soát hoạt ñộng 

theo ñúng pháp luật. Khuyến khích doanh nghiệp hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh phát huy hết năng lực của mình trên cơ sở xác ñịnh chiến 

lược phát triển công nghiệp hợp lý ñể khai thác nội lực, sử dụng có 

hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và lao ñộng ñịa phương. 

Mô hình kinh tế hộ gia ñình cần liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm với kinh tế hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân. Gia ñình là 

hạt nhân, ñộng lực cho phát triển CN-TTCN. 

Mô hình hợp tác xã trong phát triển CN-TTCN chiếm tỷ trọng 

rất nhỏ, chủ yếu là kinh tế cá thể với loại hình doanh nghiệp. Do ñó, 

phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới trong TTCN là xu thế tất yếu 

hiện nay.  

Khuyến khích phát triển mô hình tổ chức sản xuất CN-TTCN 

tập trung. 

3.2.3. Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo 

các mối liên kết kinh tế 

Về chính quyền ñịa phương: 

+ Tạo ñiều kiện ñể phát triển các ngành nghề chủ lực, ñặc 

trưng có giá trị kinh tế: nhân rộng nghề thủ công mỹ nghệ, may công 

nghiệp.   



21 

+ ðẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm CN-TTCN. Hỗ 

trợ và tạo ñiều kiện cho các cơ sở, các sản phẩm CN-TTCN tham gia 

vào hội chợ triển lãm, mở ñại lý, các cửa hàng, quầy giới thiệu sản 

phẩm tại các trung tâm thương mại, các chợ nông thôn ở các ñịa 

phương ñể quảng bá cho sản phẩm của huyện ñến các thị trường 

trong và ngoài nước, ñăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp trong nước 

và nước ngoài. 

+ Tạo ñiều kiện cho các hội ngành nghề ñược hình thành, hoạt 

ñộng hợp tác phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm TTCN nhằm bảo vệ lợi ích chính ñáng của 

doanh nghiệp. Tăng cường mở rộng thị trường và hội nhập kinh tế 

quốc tế, tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp nghiên cứu sâu các thị 

trường như: châu Á, EU, các nước ðông Âu và châu Mĩ. Khuyến 

khích ña dạng hóa các loại hình xúc tiến thương mại trong và ngoài 

nước. 

+ Tăng chi ngân sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu và xúc 

tiến thương mại ñối với các doanh nghiệp công nghiệp.  

Về phía các cơ sở sản xuất 

Tăng cường khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường thông 

qua hình thức quảng cáo, triển lãm, hội chợ, ñầu tư cho việc nghiên 

cứu, nắm bắt và cung cấp thông tin về thị trường. 

+ Chủ cơ sở sản xuất cần tìm hiểu, lựa chọn khai thác và tạo 

uy tín ñối với người tiêu dùng nội ñịa ; mở rộng ñại lý coi trọng phát 

triển ổn ñịnh khu vực thị trường . Các cơ sở sản xuất CN -TTCN 

phải coi trọng sản xuất các mặt hàng, sản phẩm phục vụ cho nông 

nghiệp, nông thôn.  

+ Các doanh nghiệp chủ ñộng xây dựng chiến lược phát triển 

thị trường của mình, ñào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt 
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ñộng của bộ phận  maketting. Chủ ñộng ñầu tư nâng cao năng lực 

sản xuất, huy ñộng nguồn vốn phát triển. 

Về thông tin thị trường 

Sở công thương và một số ngành có liên quan có trách nhiệm 

nghiên cứu, cung cấp thông tin hàng tuần về thị trường cho các ñịa 

phương và doanh nghiệp khu vực làng nghề, giới thiệu sản phẩm 

miễn phí trên mạng internet.  

Về liên kết: huyện cần xây dựng kế hoạch phối hợp trong phát 

triển với các huyện thành phố trong tỉnh, với các huyện và thành phố 

của tỉnh liền kề;khu vự miền Trung-Tây Nguyên. ðảm bảo nguồn 

vốn, phương án cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, ñảm bảo 

môi trường sinh thái và tái ñịnh cư. 

3.2.4. Hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả bộ máy 

quản lý của nhà nước ñể thúc ñẩy CN-TTCN phát triển 

Một là, chính sách tạo vốn và khuyến khích ñầu tư kêu gọi 

mọi thành phần kinh tế ñầu tư phát triển, mở rộng sản xuất CN – 

TTCN. 

Hai là, chính sách thuế.  

Ba là, tăng cường công tác quản lý của Nhà nước ñối với các 

làng nghề truyền thống.  

Tóm lại, hệ thống các giải pháp này ñược xem là một hướng 

mở tạo ra bước ñột phá cho sự phát triển của ngành TTCN Krông 

Ana. Hy vọng, với những giải pháp trên, thời gian ñến ngành TTCN 

huyện Krông Ana sẽ phát triển mạnh. 

Kết luận Chương 3 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Căn cứ vào thực trạng phát triển TTCN và ñặc ñiểm kinh tế xã 

hội của huyện Krông Ana trong những năm qua có thể rút ra một số 

kết luận chủ yếu sau: 

- TTCN có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Krông Ana. 

- TTCN ở huyện Krông Ana có nhiều thành phần kinh tế tham 

gia với những hình thức tổ chức và trình ñộ phát triển khác nhau, 

hoạt ñộng gắn bó chặt chẽ với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện và do chính quyền ñịa phương quản lý về mặt Nhà nước. 

Trong ñó, thành phần kinh tế hộ gia ñình là lực lượng tham gia hoạt 

ñộng chủ yếu. Mặc dù, thành phần kinh tế tập thể chiếm tỷ lệ rất thấp 

nhưng cũng ñã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành 

TTCN. Chính vì thế, cần thiết phải có các giải pháp ñể củng cố và 

phát triển các HTX trong lĩnh vực TTCN. 

- Hiệu suất sử dụng vốn của ngành TTCN huyện Krông Ana 

khá cao. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước và không có cơ sở 

SXKD lỗ. ðó chính là một sự nỗ lực vượt bật của ngành TTCN 

huyện Krông Ana trong nền kinh tế thị trường có nhiều biến ñộng 

như hiện nay. 

- Tuy nhiên, ngành TTCN của huyện Krông Ana vẫn còn 

nhiều tồn tại: 

+ Quy mô sản xuất – kinh doanh còn nhỏ, tổ chức theo kiểu tự 

phát, ít có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

+ Lao ñộng chưa qua ñào tạo còn chiếm tỉ lệ cao, tay nghề của 

các chủ cơ sở và người lao ñộng còn thấp nên gặp khó khăn trong 

tiếp cận thị trường và ñưa các mẫu mã mới vào sản xuất. 

+ Nguồn vốn ñầu tư còn ít so với nhu cầu, các cơ sở thường 
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gặp khó khăn khi cần tăng thêm vốn ñể mở rộng sản xuất do cơ chế 

vay vốn có nhiều bất cập. 

+ Khả năng áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và khả năng 

tiếp cận còn thấp.  

+ Chất lượng hàng hóa chưa cao, mẫu mã chưa ñẹp, thị trường 

hàng xuất khẩu còn hạn chế, sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị 

trường chưa mạnh. Nhìn chung, ngành TTCN của huyện Krông Ana 

mới chỉ phát triển theo chiều rộng, chưa chú trọng ñầu tư theo chiều 

sâu. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển TTCN trên ñịa bàn 

huyện Hòa Krông Ana trong những năm vừa qua và luận giải những 

nguyên nhân của tình trạng trên, luận văn ñã xây dựng các giải pháp 

nhằm phát triển TTCN trên ñịa bàn huyện ñến năm 2020 . 


