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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một trong những
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp,
nông thôn là xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiệu quả
và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng
dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu trong nước
và xuất khẩu, xây dựng nông thôn ngày càng giầu đẹp, công bằng, dân chủ,
văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại. Phát triển làng nghề là một
trong những nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
nghiệp, nông thôn. Thực tế đã chứng minh vai trò quan trọng của làng nghề
trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đó là việc góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công
nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, thu
hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, xây dựng nông thôn mới…
Từ Liêm là một huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội. Vào đầu những
năm 1990 nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu GDP của huyện
(khoảng 70%). Trong những năm gần đây có nhiều công trình kinh tế văn hoá
xã hội lớn của Thủ đô Hà Nội và cả nước được xây dựng trên đất Từ Liêm.
Quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ ở huyện Từ Liêm đã tạo nhiều cơ
hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời đã và đang đặt
huyện Từ Liêm trước những thách thức lớn lao. Một trong những thách thức
quan trọng là: một bộ phận đáng kể lao động nông thôn không còn đất canh
tác nhưng họ lại không có trình độ tay nghề thích ứng để chuyển sang những

ngành nghề mới, mức độ thu hút lao động của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ
đóng trên địa bàn huyện còn thấp. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn của huyện Từ Liêm gặp nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh ấy phát triển làng nghề là nhu cầu cấp thiết nhằm đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đồng thời giải
quyết việc làm, nâng cao đời sống cho dân cư nông thôn ở huyện Từ Liêm.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, các làng nghề ở
huyện Từ Liêm còn chưa phát triển, còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động
sản xuất kinh doanh vì vậy đã hạn chế vai trò của nó trong việc chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông thôn. Để làng nghề ở Huyện Từ Liêm thực sự đóng vai
trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn thì vấn đề cần thiết là phải nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm
phát huy thế mạnh, khắc phục các hạn chế trên cơ sở đánh giá đúng thực
trạng, động thái và xu hướng vận động của nó. Với những yêu cầu đặt ra cả về
lý luận và thực tiễn như trên, việc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề “Phát triển
làng nghề ở huyện Từ Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nông nghiệp, nông thôn” là hết sức cần thiết và tôi chọn đó làm đề tài luận
văn tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Phát triển làng nghề ở nông thôn là vấn đề hết sức quan trọng cả về lý
luận và thực tiễn nên đã thu hút được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Đến
nay đã có nhiều công trình khoa học được công bố như:
- “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam” của Bùi Văn Vượng.
NXB. Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1998.
- “Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình công nghiệp hoá”
của Tiến sỹ Dương Bá Phượng, NXB. Khoa học Xã hội, 2001.

- Chuyên đề “Phát triển làng nghề thủ công nghiệp Hà Nội giai đoạn
2001 - 2010” ,Phòng quản lý công nghiệp ngoài quốc doanh - Sở Công
nghiệp Hà Nội, năm 2000.
- “Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá ở vùng ven Thủ đô Hà Nội” của Tiến sỹ Mai Thế Hởn, Tạp chí
Khoa học công nghệ môi trường, số 5 /1999.
- “Làng nghề truyền thống trong quá trinh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá” của Tiến sỹ Trần Minh Yến. NXB. Khoa học Xã hội, năm 2004.
Ngoài ra còn có nhiều đề tài, bài báo khác cũng đề cập đến vấn đề làng
nghề nói chung và làng nghề Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên chưa có một công
trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về phát triển làng nghề ở huyện Từ
Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
* Mục đích
Mục đích của luận văn là đánh giá đúng thực trạng làng nghề ở huyện
Từ Liêm. Từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển làng nghề
của huyện trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông
thôn.
* Nhiệm vụ
Để thực hiện được mục đích trên đề tài tập trung giải quyết những
nhiệm vụ sau:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề.
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm.
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển làng nghề ở huyện
Từ Liêm trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông
thôn.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu dưới góc độ kinh tế chính trị sự phát triển làng nghề
ở huyện Từ Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp,
nông thôn.
* Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu sự phát triển của làng nghề ở huyện Từ Liêm trong thời kỳ
đổi mới, đặc biệt là trong những năm gần đây.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu luận văn đã sử dụng phương pháp duy vật
biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra, luận văn còn chú trọng đến các
phương pháp nghiên cứu khác như: phân tích và tổng hợp, so sánh đối chiếu,
thống kê kinh tế, điều tra thực tế, phân tích dự báo…
6. Những đóng góp và ý nghĩa của luận văn
* Những đóng góp của luận văn:
- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề và phát triển
làng nghề trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
- Phân tích kinh nghiệm của một số địa phương điển hình về phát triển
làng nghề.
- Phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực trạng phát triển làng nghề
ở huyện Từ Liêm trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp,
nông thôn.
- Đề xuất những giải pháp chủ yếu , có tính khả thi nhằm phát triển
làng nghề ở huyện Từ Liêm trong thời gian tới.
* Ý nghĩa của luận văn

Góp thêm cơ sở khoa học vào việc hoạch định chính sách phát triển
làng nghề ở huyện Từ Liêm và các địa phương có điều kiện tương tự trong
tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1. Phát triển làng nghề trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện
đại hoá nông nghiệp, nông thôn: Những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm
của một số địa phương.
Chương 2. Thực trạng phát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm trong
tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
Chương 3. Quan điểm định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát
triển làng nghề ở huyện Từ Liêm trong thời gian tới.

Chƣơng 1
PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP
HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN: NHỮNG VẤN
ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA
PHƢƠNG

1.1. Lý luận chung về làng nghề và phát triển làng nghề trong tiến
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
1.1.1. Khái niệm và phân loại làng nghề
1.1.1.1. Khái niệm:
* Nghề truyền thống
Nghề truyền thống là những nghề thủ công nghiệp được hình thành
tồn tại và phát triển lâu đời trong lịch sử, được sản xuất tập trung tại một vùng
hay một làng nào đó. Từ đó hình thành lên các làng nghề, phố nghề, xã nghề.
Đặc trưng cơ bản nhất của mỗi nghề truyền thống là phải có kỹ thuật
và công nghệ truyền thống, có các nghệ nhân và đội ngũ thợ lành nghề. Mỗi
nghề bao giờ cũng có ông tổ của nghề được dân làng ghi công ơn và thờ
phụng từ đời này sang đời khác.
Nghề truyền thống ở nước ta rất phong phú đa dạng, có những nghề đã
hình thành và tồn tại hàng trăm năm, nhiều sản phẩm đã từng nổi tiếng trong
nước và thế giới, ví dụ như:nghề gốm sứ Bát Tràng, nghề dệt tơ lụa Vạn
Phúc Hà Đông, nghề nấu rượu làng Vân… Những nghề truyền thống được
truyền trong phạm vi từng làng. Trong những làng có nghề truyền thống thì đa
số người dân biết làm nghề đó, ngoài ra họ còn có thể phát triển những nghề
khác nhưng những nghề này chiếm tỷ lệ nhỏ hơn nghề truyền thống.
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ việc
sản xuất các sản phẩm có tính truyền thống được hỗ trợ bởi quy trình công

nghệ mới với những vật liệu mới. Vì vậy khái niệm nghề truyền thống cũng
được mở rộng hơn. Khái niệm này có thể được hiểu là: Nghề truyền thống
bao gồm những nghề tiểu thủ công nghiệp xuất hiện từ lâu trong lịch sử, được
truyền từ đời này qua đời khác còn tồn tại đến ngày nay kể cả những nghề đã
được cải tiến hoặc sử dụng những loại máy móc hiện đại để hỗ trợ sản xuất
nhưng vẫn tuân thủ công nghệ truyền thống và sản phẩm của nó vẫn thể hiện
những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc.
* Làng nghề
Đến nay vẫn còn có nhiều quan niệm khác nhau về làng nghề.
- Quan niệm thứ nhất: làng nghề là nơi mà hầu hết mọi người trong
làng đều hoạt động cho một nghề thủ công và lấy đó làm nghề sinh sống chủ
yếu.
- Quan niệm thứ hai: làng nghề là làng cổ truyền làm nghề thủ công, nhưng
không nhất thiết toàn bộ dân làng đều làm nghề thủ công. Người thợ thủ công nhiều
khi cũng là người làm nghề nông nhưng do yêu cầu chuyên môn hoá họ chuyển
sang sản xuất hàng thủ công ngay tại làng.
- Quan niệm thứ ba: làng nghề là trung tâm sản xuất thủ công, nó quy
tụ các nghệ nhân và nhiều hộ gia đình chuyên làm nghề truyền thống lâu đời
có sự liên kết hỗ trợ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo kỉểu phường hội
và có cùng tổ nghề.
- Quan niệm thứ tư: làng nghề là những làng ở nông thôn có các ngành
nghề phi nông nghiệp chiếm ưu thế về số hộ, số lao động và số thu nhập so
với nghề nông.
Hiện nay, các địa phương khi xem xét, công nhận danh hiệu làng nghề
đều dựa trên các tiêu chí sau:
- Tỷ lệ hộ lao động làm nghề từ 40% trở lên.
- Giá trị sản xuất từ nghề đó chiếm khoảng 50% tổng thu nhập của các hộ.

- Đó có thể là nghề thủ công hoặc dịch vụ.
Từ các quan niệm trên cho thấy làng nghề là một thiết chế kinh tế - xã
hội ở nông thôn gắn liền với hai yếu tố “làng" và “nghề”.
Làng là khối dân cư ở nông thôn tồn tại trong một không gian địa lý
nhất định làm thành một đơn vị có đời sống riêng về nhiều mặt. Phần lớn các
làng xưa kia đều là nơi sản xuất nông nghiệp. Sau đó do yêu cầu cuộc sống
đòi hỏi ngày càng nhiều sản phẩm hơn vì vậy một số nghề phi nông nghiệp đã
xuất hiện, có các hộ vừa sản xuất nông nghiệp vừa làm nghề hoặc có hộ tách
khỏi nông nghiệp để chuyên sản xuất nghề. Dần dần nghề phi nông nghiệp đã
chiếm ưu thế. Phần lớn các nghề trong làng nghề thuộc lĩnh vực tiểu thủ công
nghiệp. Ngày nay, do sự phát triển của kinh tế hàng hoá đã xuất hiện nhiều
người chuyên làm dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm cho
các hộ, các cơ sở sản xuất chuyên làm nghề thủ công, vì vậy nghề nghiệp
được mở rộng sang cả lĩnh vực buôn bán.
Như vậy yếu tố “nghề” trong làng nghề không nên hiểu là tất cả các
nghề tạo ra thu nhập, tạo việc làm nói chung mà “nghề” ở đây phải là những
nghề phi nông nghiệp.
Từ cách tiếp cận trên có thể rút ra khái niệm làng nghề như sau: Làng
nghề là những làng ở nông thôn có các ngành nghề phi nông nghiệp chiếm
ưu thế về số hộ, số lao động và tỷ trọng thu nhập so với nghề nông.
* Làng nghề truyền thống
Khái niệm làng nghề truyền thống được khái quát dựa trên hai khái
niệm làng nghề và nghề truyền thống được trình bày ở trên. Như vậy làng
nghề truyền thống trước hết là những làng nghề đã tồn tại và phát triển lâu đời
trong lịch sử, trong đó gồm có một hoặc nhiều nghề thủ công truyền thống, là
nơi qui tụ các nghệ nhân và đội ngũ thợ lành nghề, là nơi có nhiều hộ gia đình
chuyên làm nghề truyền thống lâu đời, giữa họ có sự liên kết, hỗ trợ trong sản
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