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Luu Thi Tuyèt Vàn' 

Tu sau khi mién Bàc hoàn Ihành edng euóc cài tao va phàl Iriln kinh té, vàn 
bòa nàm 1960 dèn nàm 1979, vùng dòng bing song HÒng vàn giù dugc nhilu nghl 
truyèn Ihòng nhung phàl triln han hep trong càc hgp tàc xà lilu - ihù còng nghiép 
va trong càc hgp tàc xà nòng nghiép kiém doanh. Phin Idn lao ddng trong càc nghl, 
làng nghè dà pbài trd vi vdi san xuàl ndng nghiép. Sau Nghj quylt Trung uong 6 
(1979), trén tbye tè càc nghè lilu - thù edng d vùng này dà dugc phàl triln "bung 
ra" nhung vàn nàm trong khudn khó cùa co chi kl hoach bòa tàp trung, do dò van 
chua phàt Irièn bèi nàng lyc va thu bùi dugc nhilu lao dòng nòng nghiép, nòng 
Ihòn. Trong hom hai muoi nàm DÒi mdi vùa qua, nhilu ylu tò trong nude va Ihj 
Irudng quóc tè dà tàc dòng dèn sy phàt triln thàng irim cùa càc nghl truyln thòng. 
Chi tinh khu vye làng nghè, dèn nàm 2010, Viét Nam eó 2.790 làng. Làng nghl 
Vi?t Nam da su dyng 1,3 trigu thg thù còng chuyén nghiép va 3-5 tri?u thg lao dgng 
ihdi vu (2007). Vùng ddng bIng sdng Hdng chiém 60% sd làng nghè cùa cà nude. 
Ngoài càc làng chuyén nghè Ibi d càc làng què ddng bIng sdng Hdng déu ed nhùng 
nghè phàt Irién nhd le trong càc hg già dinh hoàe edng ty tu nhàn. Net nói bài là càc 
nghè truyèn thdng dà ed vai trd lo Idn trong viéc thu bùi lao ddng, giài quyét vige 
làm, làng thu nhàp ebo lao ddng ndng nghiép, ndng thdn, gdp phàn chuyén ddi co 
càu kinh tè trong ndng dàn, ndng nghiép, ndng thdn. 

ì. Vài net ve vàn de dàn so, lao dgng, dat dai vùng ndng thdn dòng bang 
song Hong 

Trong bon bai ebye nàm qua, vùng dòng bang song Hong dà nhièu làn ihay dói 
dja gidi hành chinh nhung ve co bàn vàn là vùng dal chat ngudi ddng, dàn sd va lao 
ddng ndng nghiép làng nhanh. Qua Irình chuyén djch co càu kinh té va co càu lao 
dòng, san xuàl nòng nghiép co bàn vàn là thù còng va co khi nhò Iheo lòi truyèn thòng. 

i. TS, Vièn Su hoc 
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dugc tò ebùc ebù yéu bòi kinh tè ho vdi quy md nhd le, manh mùn... Lao ddng ndng 
nghiép ludn d lình Irang Ihièu viéc làm. Nàm 1986, vùng ddng bang sdng Hdng ed 6 
tinh va Ihành phd, dàn sd 13.470.900 ngudi, trong dd dàn sd ndng thdn là 
11.085.600 ngudi (chiém 82,3%)). Sd lao dòng trong ngành nòng nghiép eó 3.436.800 
ngudi'. Nàm 1994, ed 7 tinh va Ihành phd, dàn sd 14.065.400 ngudi, mài dò I.I24 
ngudi/km' ^ lao dòng nòng Ihòn (lù 16-60 tuoi) eó 6.116.071^. Nàm 2000, eó 11 
tinh va Ihành phò, dàn so 17.039,2 ngàn ngudi''. Nàm 2005, ed 11 tinh va Ihành phd, 
dàn sd 18.039,5 ngàn ngudi, mài dò 1.218 ngudi/km^^ Dèn nàm 2008, dàn sd vùng 
ddng bang sdng Hdng (bao gdm cà tinh Quàng Ninh) là 19.654.800 ngudi, mài dò 
933 ngudi/km^ (cà nude là 86.210.800 ngudi, mài dò 260 ngudi/km^). Tu nàm 2000 
- 2007, dàn sd ndng thdn cùa vùng ddng bIng sdng Hdng bao gdm cà tinh Quàng 
Ninh ludn d mùc trén 14 Iriéu ngudi, ty le Ihièu vi$c làm d vùng ndng thdn là 
8,23%), trong khi ty le này d cà nude là 6,10%)*'. 

Qua Irình tbye hién che dò khoàn theo Nghj quyét 10 cùa Bd Chinh In (1989), 
trong ndng thdn vùng ddng bIng sdng Hdng cùng ed xu hudng san tàch bd, làm cho 
sd hg ndng nghi?p tàng nhanh nhàt so vdi càc vùng khàe trong nude. Tu nàm 1990 
dèn 2011, trung bình mòi hg ndng dàn dà phàt trién thành lù hai dèn bdn bd. Nàm 
1994, quy md dàt ndng nghiép bình quàn dà^giàm edn 2.28 Im /hg, 556m /nhàn khàu 
va 1.048m^/Iao dòng\ Trong nhùng nàm gàn day dién tich dàt làm ndng nghiép trén 
dàu ngudi d ndng thdn vàn tièp lyc giàm. Ò nhièu dia phuong trong vùng, mdi nhàn 
khàu nòng dàn chi eó 150-400m^ dll di canh tàc nòng nghi?p. Theo so liéu khào sài 
cu thI cùa TÒ ebùc Care va Lién hiép Càc hgi khoa hge ky thuàt Vigt Nam tai càc 
xà eó nhièu dàt nòng nghi?p thuge tinh Hda Bình va tinh Hai Duong, dién tich canh 
tàc bình quàn cùa mdi ndng dàn cùng chi edn 400-700m". Vdi dign tich này, mdi ngudi 

1. Gom: Ha Ngi, Hai Phòng, Ha Som Bình, Hai Hung, Thài Bình va Ha Nam Ninh, Nién giàm 
Thèng ké 1986, Nxb Thóng ké. Ha Nói, 1988. 

2. GÓm: Ha Nói, Hai Phòng, Ha Tày, Hai Hung, Thài Binh, Nam Ha va Ninh Binh (tinh Bòa 
Bình dà tàch khói Ha Tày), Nién giàm Thòng ké 1994, Ir. 21. 

3. TÓng cuc Thóng ké. Kit qua diiu tra nòng thón va nòng nghiép nàm 1994 (Phàn dièu tra 
toàn bó), Tàp I. 

4. Gom: Ha Nói, Hai Phòng, VTnh Phùc, Bàc Ninh, Ha Tày, Hai Duong, Hung Yèn, Thài Binh, 
Nam Djnh, Ha Nam va Ninh Binh, Nién giàm Thóng ké 2001, tr. 29. 

5. Gòm: Ha Nói, Hai Phòng, VTnh Phùc, Bàc Ninh, Ha Tày, Hai Duong, Hung Yèn, Thài Bình, 
Nam Djnh, Ha Nam va Ninh Binh, Nién giàm Thòng ké 2005, tr. 29. 

6. Nién giàm Thèng ké 2008. Ir. 37, 49 va 61. 
7. Cà nuóc con 4.984m-, giàm han I .OOOm' so vói nàm 1989 (ó cà nuóc mot nhàn khàu con 

1.034m- va 1 lao dòng nòng nghiép là 1.983m )̂,TÓng cuc Thóng ké, Két qua diéu tra ndng 
thdn va ndng nghiép nàm 1994 (Phàn diéu tra toàn bò), Tàp 1. 
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chi làm Idi da lù 4-6 ihàng/nàm là bèi viéc. Vi thè thu nhàp lù nòng nghiép cùa mòi 
hg lù 4-6 ngudi chi dugc Idi da 4-6 Irièu dòng/nàm. Ihàm chi ed nòng dàn d buyèn 
lùa Ddng Hung, tinh Thài Binh dà lièi kè chi li sau khi Irù ili cà càc khoàn phàn 
bdn, Ihudc trù sàu, lùa giòng va càc phi ó dja phuong... di canh tàc 1 sào ruòng. hg chi 
con 1.000 dòng mòi ngày'. 

Dién tich canh tàc vùng nòng thón ngày càng giàm con eó nguyèn nhàn là sy 
già làng càc khu còng nghiép. Trong qua trinh còng nghiép bòa, hién dai bòa d nude 
la viéc thành làp càc khu edng nghiép, khu dd Ibi là tal yéu nhung lai làm mài di 
nhièu dién tich Irdng lùa d ddng bang sdng Hong. Trong nhùng nàm 1988-1997, sd 
dy àn dàu tu Iryc tièp nude ngoài dugc càp phép d cà nude là 2.174 dy àn, trong dò 
vùng ddng bang sdng Hong ed 514 dy àn: Ha Noi 345, Hai Phdng 88, Ha Tày 29, 
Hai Duong va Hung Yèn 28, Ha Nam va Nam Djnh 12, Thài Bình 5, Ninh Binh 7. 
Nàm 1997, sd dy àn nude ngoài dugc càp phép d cà nude là 339 dy àn, trong dd 
vùng ddng bang sdng Hong eó 82: Uà Nói 46, Hai Phòng 20, Ha Tày 5, Hai Duong 
4, Hung Yèn 1, Ha Nam 1, Nam Djnh 2 va Ninh Bình 3 \ Mot dilu dàng luu y là 
sau khi lày dal xày dyng, càc khu còng nghiép, khu dò Ihj chi thu nhàn mot so qua il 
òi lao dòng nòng thón bj mài dàt. 

Tinh dèn cuòi nàm 2009, vùng Dòng bang song Hong ed 61 khu edng nghiép 
dugc thành làp vdi tdng dién tich dàt ty nhién trén 13.800ha, trong dd ed 9.400ha 
dàt edng nghiép ed thè cho tbuè. So vdi cà nude, vùng Ddng bang sdng Hdng chiém 
26%o ve so lu^mg khu còng nghiép va 23%) ve dién tich dàt ty nhién càc khu còng 
nghigp. TÓng vón dàu tu phàl trién két càu ha tàng dal gàn 2.300 Iriéu USD va 
12.200 ty dòng. Dèn nàm 2010, trong so 61 khu edng nghiép dà thành làp, ed 49 
khu dà co bàn hoàn Ihién he thdng két càu ha tàng va di vào vàn hành vdi tdng dién 
tich dal ty nhién kboàng 9.550ha, chiém 10% tdng dién tich dàt ty nhién cùa càc 
khu còng nghigp dà thành làp trong vùng^. 

Cho dèn nay sd dy àn thuge vùng ddng bang sdng Hdng dà tàng lèn va do dd 
dién tich dàt ndng nghiép bj mài cùa nhièu dja phuong cùng tàng lèn. Vi dy ve 
Irudng hgp xà Me Linh, huyén Me Lình, tinh VTnh Phùc. Xà Me Linh ed dién tich 
ty nhién là 600,18ha. Theo quy hoach chung cùa huyén, xà Me Linh sé dugc phàt 
triln thành khu dd Ihj hién dai gdm càc dy àn: Khu dd Ihj AIC ed tdng dién tich là 
95ha; khu dd Ihj san golf Vinashin ed long dién tich 217ha; Khu dd ihj HUD là 200ha. 

t. rheo VTV1, Truyln hinh Viét Nam. 
2. Nièn giàm Thóng ké 1997, Nxb Thóng kè, Ha Nói, 1998, tr. 246. 
3. Vù Quóc Huy. Su dung dàt va thu bùi dàu tu vào càc Khu còng nghiép vùng dòng bang song 

Hong, www.khucongnghiep.com.vn 11-05-2010 
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Càc dy àn dà dugc càp phép trén dja bàn xà chiém hom mot nùa di?n tich cùa xà 
(335 ha) gòm: Khu dd Ihj AIC - 72ha, Khu dd Ihj san golf Vinashin 78ha, Khu dd ibi 
CICENCO 45ha, Dy àn dudng trung làm khu dd thj Me Linh 50ha, Khu dd ibi 
HUD 25ha, Khu dd thj sinh thài Prime 51 ha, Khu dd thj sdng Hdng I4ha. Trong 335ha. 
dàt Irdng boa ed 227ha'. 

Ngoài sd lao ddng trong ndng thdn vùng ddng bIng sdng Hong càn vige làm 
do thiéu dàt san xuàl con eó càc dói lugng còng nhàn, vièn chùc nghi viéc ve song 
lai què huong, so xà vièn hgp tàc xà liéu - thù còng nghiép bj giài thè lù nàm 1989... 
dà làm cho so ngudi càn viéc làm ngày mot tàng. Thiéu viéc làm cùng là mdi trong 
nhùng nguyèn nhàn gay nèn nhùng té nan xà bòi nhu ed bac, sd de, Irdm cuóp, lùa 
dào... trong thanh thiéu nièn ndng thdn. 

Don cu mdi sd dja phuong de Ihày rò diéu này. Vào cuoi nhùng nàm 90, xà 
My Dình (Tu Lièm, Ha Ngi) ed 340ha dlt ndng nghiép, trong dd Nhà nude dà thu 
boi 220ha de chuàn bj xày dyng càc edng Irình. Sd I20ha dàt con lai sé bj thu hdi 
40ha di xày dyng Trung làm Ibi thao Qude già. Trong 4 nàm 1999-2003, ed 60%) hg 
ndng nghigp pbài chuyln giao dlt. SÒ ngudi khdng ed viéc làm lén Idi 3.000 ngudi. 
Màc dù Nhà nude dà tiln hành xày dyng chg, md càc Idp day nghl nhung khdng 
thè thu bùi hit so lao dòng mlt vi^c. Nhàn dàn nhàn tién dén bù dàt va giài phòng 
mài bang dà tiln hành xày nhà cao tàng, mua xe mày, làm dói thay tròng thày bò 
mài làng xà. Tuy nhién, lai eó tinh trang già tàng so ngudi màc tg nan xà bòi, trong 
dd chù yéu là thanh nién. Nàm 1999, ed 3 ddi lugng nghi?n hùt, nàm 2003 là 15 va 
ed 40 ddi lugng khàc nàm trong dién nghi ngd. Dành bac là "càn b?nb nan y" cùa xà 
My Dinh lue dd. Nàm 2003, Cdng an thành phd Ha Ngi dà bit 3 vy dành bac Idn d 
My Dình, trong dd ed vy 20 ngudi Iham già vugt qua thàm quyèn Ihy li cùa càp 
huyén pbài dua lén Tda àn thành phd de xù'. 

Theo bào cào cùa Ùy ban nhàn dàn xà Me Linh Ibi ngudi dàn chua bièt su 
dyng sd tién dén bù dàt va giài phdng mài bIng cho phàt trién ben vùng. Sau khi bèi 
dlt san xult, nghl tròng boa d Me Linh dùng Irude nguy co bj xda sd, sd ngudi Ihàl 
nghiép làng nhanh. Nhièu ngudi dàn sa vào ed bac, rugu che, sd de, thanh nièn làm 
vào lình trang nghién bùi ma lùy, cudp bde. Nàm 2009, xà ed 34 ddi lugng ngbi^n 
ma lùy, din nàm 2010 là 36 ngudi lién quan dèn ma lùy. 

Tinh trang trén cùng dién ra d nhièu dja phuong khàc. 

1. Nguon UBND xà Me Linh. Xem: Nguyèn Thj Thanh Lan (Hoc vièn Chinh sàch va Phàt trién 
Bò Ké hoach va Dau tu), "Dd thi hda"ldng boa Me Linh - Ddi diéu suy nghT, Tòng quan 
Kinh te - Xà hòi Viét Nam, so 4 - 2011. 

2. "My Dình con bao nhièu dàt de làm ruòng", Nguyét .san Ndng thdn ngày nay. 10/2003. 
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Ngoài nguyèn nhàn thiéu ruòng dal de canh tàc Ibi ngudi ndng dàn cùng co 
yéu càu ngày càng cao ve xày dyng nhà cùa, mua sàm trang tbièt bj già dinh, chi phi 
cho con cài hgc hành, chi phi chùa bénh... trong dièu kién già cà ngày mot làng cao 
va nhà nude dàn dàn han che bao càp... Vàn de càn ed Ihém viéc làm de làng thu 
nhàp là mot nhu càu tbye tè cùa nòng dàn va ngày càng Irò nèn càp bàch. Bang nhièu 
bình thùc de lìm viéc làm nhu làm Ihué trong ITnh vye nòng - làm - thùy san, liéu -
thù còng nghiép, làm tbuè ó thành phò lón va càc khu còng nghiép, di làm viéc d 
ngoài bang con dudng xuàl khàu lao ddng... Tuy nhién, mdi binh thùc lìm viéc làm 
cùa ndng dàn déu gap nhùng khd khan nhàt djnh. Ngudi di lao ddng nude ngoài càn 
nhièu liéu chuàn trong dd ed sd vdn ban dàu rat Idn ma khdng pbài ai trong ndng 
thdn cùng dàp ùng dugc. Chua ké nhièu ngudi dà bj càc co sd luyén dyng "ma" lùa 
dào chiém doat dén sai nghiép. Sd ddng nhàn lyc tré Ihudng dd xd ve càc thành phd 
Idn lìm viéc cùng gap nhièu àp lyc. 

Vi dy d Ihành phd Ha Noi. Nàm 1992, sd lao ddng ngoai tinh dèn lìm viéc là 
9.000, nàm 1996 ed Ihdi dilm lèn Idi 23.000, làm bình thành nhùng "chg lao ddng", 
"chg ngudi", "ddi quàn eùu van" giùa Thù dd. Nhùng dja dièm làp trung ddng là 
Ò Chg Dùa, Nguyèn Trai, Thanh Nhàn, VTnh Tuy, Mai Ddng, Giàng Vò, Phùc Tàn, 
Chuong Duong... eó ehò Idi hàng ùàm ngudi. Nhùng ngudi lao ddng thudng àn màc 
nhèch nhàc vdi càc cdng cy Ihd so xe thd, gdng gành, cude xèng... gay nèn nhièu bue 
xùc vi an ninh va my quan dd thj. Trong so ngudi ùèn ddng nhàt là tinh Nam Ha (25%), 
edn càc linh khàc Thanh Hda, Ha BIC, Ha Tày, Hai Hung mòi linh kboàng 9-10%). Lyc 
lugng eành sàt Ha Ngi dà dilu ya 4.770 ngudi lao ddng ngoai tinh trù trén dja bàn qu|ui 
Hai Bà tnjng dà phàt hién ra 200 Uudng hgp ed àn tich, ùong dd 146 ùudng hgp m î 
dàm, bon 70 Irudng hgp ed bac, nghién hùt, 20 trgm cudp, cudng do^t va cà nhùng dòi 
lugng dang tròn Iruy nà cùa co quan phàp luàl'. Nhùng ngudi lao dgng ty do ra càc 
thành phò edn pbài dòi mài vdi nhilu vln di khàc nhu àn d tam bg, khdng ed diéu kién 
chàm sde y il va do dd thudng di mie nhilu dang bénh tal thàm chi nhùng bénh nan y. 
SÒ liéu cùa bào Lao dòng (2004) cho bill, bang nàm ed khoàng 67.000 ngudi lao ddng 
ty do din Ha Ngi lìm vige va phIn Idn là ngudi tré ludi. Mot nùa so lao ddng trén chù 
ylu làm nghl xe dm, nhàn vièn nhà hàng, djch vy massage, karaoke... Do mdi Irudng 
làm viéc, hg ed nguy co cao nhiem HIV. Trong khi mot cude diéu tra ebo thày ed idi 
14,5% SÒ ngudi hành nghl mai dàm lai Ha Noi nhiém HIV. Nàm 2004, Vàn phdng 
thudng tare phdng cbòng AIDS Ha Nói cho bill, so lao dgng ngoai linh nhiém 
HIV/AIDS dugc phàl hién trén dja bàn Thù dò nàm 2003 là 218 ca. Phàn Idn trong 
SÒ ho din lù Thài Binh, Hai Duomg, Thanh Iloà...-

1. "Chg lao dòng, bài toàn dang chó Idi giài". Con so va su kién, 12/1996. 
2. "Hàng tram lao dòng ngoai tinh ó 1 là Nói nhiem HIV/AIDS", vietbao.vn 19/3/2004 
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Hién nay, càc làng què vùng dòng bIng song Hong dà eó nhièu Irudng hgp 
ngudi lao dgng di làm ty do d ngoai tinh bj màc bénh bièm nghèo, lai nan lao ddng 
nàng, thàm chi dà bj lù vong. Cdn ed nhùmg Irudng hgp màc nghién bùi trd ve làng 
quày phà, làm mài an ninh trai ty làng xdm, già dình... 

Giài quyét lao ddng du thùa trong ndng nghiép ngày càng trd nèn bue xùc. 
Tao viéc làm thdng qua càc nghè, làng nghè truyèn thdng là mdi bién phàp hùu hièu 
nhàt d ndng thdn ddng bang sdng Hdng trong hom hai muoi nàm Ddi mdi vùa qua. 
Trong mot sd nhiém vy va giài phàp thùc day phàl trién kinh tè - xà bòi vùng kinh tè 
trgng dièm Bàc Bd, Chinh phù cùng de ra: ddng Ihdi vdi hàng loal giài phàp Ibi 
"quan tàm dèn tiéu - thù càng nghiép, nhàt là nghè truyèn thòng va làng co nghè, 
eoi day là thè mgnh dgc thù cùa vùng càn phàt huy". 

2. Vai trò cùa càc nghe truyèn thong trong vifc giài quyet vi^c làm va tàng 
thu nhàp cho nguòi nóng dàn vùng dong bang song Hong 

Sau sy thay ddi ve td chùc ngành dge khi giài tàn Lién hiép xà liéu - thù cdng 
nghiép Trung uong nàm 1989 va sy kién thj Irudng truyèn thdng càc nude Ddng Àu bj 
phà vd, càc nghè truyèn thdng d nude la ndi chung va d vùng ddng bang sdng Hdng 
ndi rièng dà dàn dn djnh trd lai, tién hành thay ddi mal hàng, lìm thj Irudng mdi là càc 
nude, vùng lành thd tu bàn chù nghla. Càc làng nghè Ud thành nhùng "dàu làu", "bà 
dò" de dua càc nghè truyèn thdng tièp tyc phàt trién trong diéu kién mdi. Sue lan Ida 
cùa càc làng nghè làm hinh thành nèn nhièu làng nghè khàc lù nhùng làng Ihuàn nòng, 
gdp phIn dàng ké trong chuyén dich co càu kinh té d dja phuong, giài quyét vi^c làm 
tàng thu nhàp, nàng cao chat lugng cude sdng cho ngudi ndng dàn. Dàc biét là càc 
nghè truyèn thdng edn tao cdng àn vige làm cho cà lao ddng tré em va ngudi già. Ilieo 
thòng ké, hàng boa cùa càc làng nghè nude la dà ed màt d trén 100 nude trén thè gidi 
vdi kim ngach xuàl khàu ngày càng tàng, nàm 2004 dal 450 Iriéu USD va nàm 2008 là 
776 Iriéu USD. Nèu linh cà càc san phàm dd gò xuàl khàu Ibi tdng kim ngach dal trén 
2,4 ty USD. Nhièu làng dà dua ty trgng ngành cdng nghiép va djch vy dal lù 60-80% 
va ngành ndng nghiép chi cdn 20-40%). Theo linh toàn trung bình mdi co sd doanh 
nghiép tu nhàn chuyén làm nghè tao viéc làm dn dinh cho khoàng 27 lao ddng thuimg 
xuyén va 8-10 lao ddng ihdi vy. Càc hg cà thè chuyén nghè tao viéc làm cho lù 4-6 lao 
dòng thudng xuyén va lù 2-5 lao ddng Ihdi vy. Ó nhùng làng nghè Ihèu ren, dèi, mày 
tre dan Ibi mòi co sd ed thè thu hùt Idi 200-250 lao ddng. Dd là nhùmg mal hàng xuàl 
khau manh cùa nude la trong nhièu nam qua, ma phàn nhièu ed xuàl xù lù càc làng 
nghl truyèn thòng trong cà nude, nhu thù còng my nghè. Ihèu ren, gòm su... 

I. TS. Chu Thài Thành, "Làng nghl va giài phàp xù li ò nhiem mòi truòng làng nghè". Tap chi 
Idi nguyèn va Mài triràng. so 8/2009. 
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Thye tè cùng chùng minh d vùng dòng bang song Hong noi nào eó nghè truyèn 
Ihòng noi dò giài quyét tòt viéc làm cho lao dòng va co thu nhàp cao bon nhùng vùng 
ihuàn nòng. Co nhièu cach giài quyét lao dòng. Prude bel, càc nghè truyèn thdng 
giài quyét lao ddng trong già dình va dja phuong. Sau dd, nghè phàt trién manh 
dà thu hùt lao ddng ndng nghiép d càc dia phuong khàc lùy theo linh chat ngành 
nghè. Nhùng ngudi làm tbuè cho càc nghè, càc làng nghè truyèn thdng hgc dugc 
nghè rdi nhàn viéc ve già edng. Nhùng ngudi ed ky thuàt dà ty sàm mày móc, 
phuong lièn nhàn nguyèn liéu ve san xuàl trd thành ve linh cho càc hg trong làng 
nghè... Tu mot làng nghè dà lan lòa sang càc làng va hinh thành nèn nhùng làng 
nghè mdi thu bùi thém nhièu lao ddng ndng thdn. Nhièu ngudi sau khi hgc dugc 
nghè dà ty thu nhàn lao ddng rdi di hành nghè d càc noi khàc, càc thành phd trong 
nude... tiéu bièu là nghè mde, nghè xày dyng, che bién luong tbye, tbye phàm... 
Mot sd nghè khdng nhùng phàl trién lai què buimg ma cdn dugc san xuàl, kinh doanh 
d nude ngoài... 

Trong Ijch su cho Idi trude ihdi ky Ddi mdi (1986), vùng ddng bang sdng Hdng 
vàn là noi ed tiém nàng Idn ve phàl trién càc nghè truyèn thdng vdi rat nhièu làng 
nghè hàng tram nàm thàm chi hàng ngàn nàm ludi. Nàm 1986, sd lao ddng chuyén 
tieu-lhù cdng nghiép d vùng này là 535.500 ngudi trén tdng sd 1.842.600 ngudi cùa 
cà nude'. Sd liéu nàm 1994 cho thày trong 5 ngành nghè chù yéu cùa bd ndng dàn d 
vùng ddng bang sdng Hdng Ibi sd bd thuge ngành nghè liéu-thù cdng nghiép va xày 
dyng vàn chiém cao nhàt vdi 56.294 hg chi sau hg Ihuàn ndng (133.762 hg), trong 
dd Uà Nói eó 6.618 hg. Hai Phòng eó 4.341 hg. Ha Tày cao nhàt vùng co 20.655 
hg. Hai Hung 1.326 hg, Nam Ha 16.937 bò, Thài Binh 5.222 hg va Ninh Bình là 
1.168 hgl 

Ve làng nghè, theo so li?u chua day dù nàm 1995, vùng dòng bang song Hong 
eó 439 làng nghè, nàm 1998 tàng lèn 731 làng, trong dd ed 516 làng nghè mdi, thu 
bùi 594.303 lao dgng\ SÒ ligu cùa D I lai KHXH 02-08 cùng cho thày dèn nàm 
2000, sd làng nghè d dòng bang song Hong là 581 làng trén 11.617 Ihòn, làng trong 
vùng, chiém bon 50%) so làng nghè cà nude. 

Tinh Ha Tày ludn ed sd lugng làng nghè cao nhàt trong vùng, nàm 2007 ed 
411 làng nghl, chiém mot phàn nàm sd làng nghè cà nude. Già In san xuàl lù khu 
vuc kinh ti này dem vi cho Ha Tày khoàng 3.000 ti ddng mòi nàm, giài quyét viéc 

1. Nièn giàm Thèng ké 1986, Nxb Thóng ké, Ha Nói, 1988. tr. 172. 

2. TÓng Clic Thóng kè. Kit qua dièu tra nóng thdn vd nóng nghiép nàm 1994 (Phàn diéu tra 
toàn bò), Tàp 1. 

3. Theo Tap chi Nghién cim Kinh ti. so 266, 7-2000, tr.29. 
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làm cho 140.000 hg ndng dàn va nhièu doanh nghiép, hgp tàc xà. Nhièu làng nghc 
dal mùc doanh thu trén 70 ti ddng mgt nàm'... 

Thành phd Ha Nói (gdm cà tinh Ha Tày), vào cudi nàm 2009 ed 1.270 làng eó 
nghè vdi 47 nhdm nghè, giài quyét viéc làm cho 627.000 lao dgng (chiém 65%) dàn 
sd ndng thdn toàn thành phd) vdi thu nhàp bình quàn khoàng 700.000 ddng/lhàng. 
Theo sd liéu cùa Sd Cdng tbuong Ha Ngi, dén nay toàn thành phd ed 1.350 làng 
nghè vdi 116 "Nghè nhàn Ha Ndi" va hàng ngàn thg gidi. Sd liéu cùa Td chùc Jica -
Nhàt Bàn cùng cho thày, thành phd Ha Nói hién ed Idi 47 nghè trén tdng sd 52 nghè 
cùa toàn qude vdi hàng chuc nhdm ngành nghè dang phàl trién manh nhu: gdm su, dét 
may, da giày, dièu khàc, khàm trai, som mài, mày ùe dan, dàt vàng bac quy, due ddng. 
che bién ndng san, co khi... Tdng sd lao ddng tham già san xuàl trong càc làng ed nghc 
là bon 600.000 ngudi vdi 168.676 ho san xuàl, 2.063 cdng ty ed phàn, 4.562 còng l> 
TNHH, 1.466 doanh nghiép tu nhàn, 164 HTX va 50 bòi, hiép bòi. Thu nhàp bình quàn 
cùa mot lao dgng làm nghè còng nghiép - tiéu thù còng nghiép trong càc làng nghè 
khoàng 1,4 tri^u dòng /ngudi/thàng. Trong nàm 2010, già tri san xuàl cùa càc làng nghé 
dat khoàng 8.663 ty ddng, chiém 8,3% tdng già tri san xuàt cdng nghiép ùèn dja bàn. 
Trong dd, già tri san xuàt cùa 272 làng nghè dugc cdng nhàn uóc dal 7.128 ty ddng. 
Kim ngach xuàt khàu san phàm cùa càc làng nghè dal khoàng 804,5 triéu USD, chiém 
khoàng 10,5%) tòng kim ngach xuàt khàu cùa thành phd^ 

Càc huyén Thudng Tin, Chuong My, \Sng Hda, Phù Xuyén, Thanh Oai, Hoài 
Due... là nhùng noi tàp trung nhièu làng nghé truyèn thdng. Làng som mài H^ Thài. 
làng Ihèu Tu Vàn... là 2 trong so 120 làng nghé truyèn thdng d Thudng Tin dà giài 
quyét nhièu vige làm cho lao dgng dja phuong. Cdng ty co phàn Thài Linh (thdn Ha 
Thài, xà Duyén Thài, Thudng Tin) ed 20 lao ddng thudng xuyén nhung khi ed don 
hàng Idn dà huy ddng Idi 300-350 lao ddng trong xà vdi mùc luong bình quàn 
30.000 ddng/ngày. Làng thèu Tu Vàn, xà Le Lgi ed 15-20 co sd Ihèu ren, mdi co sd 
ed 20-30 lao ddng, chua kè nhièu co sd v? linh d Ninh Bình, Nam Ha. Thu nhàp 
trung bình cùa lao ddng dal lù 1-1,2 triéu ddng/lhàng\ 

Tinh Nam Ha (gdm hai linh Nam Djnh va Ha Nam), nàm 1996 ed 123 làng 
nghl vdi 65.174 lao ddng chinh, 5.600 lao ddng dudi ludi va 3.643 ngudi lao ddng 
già. Lyc lugng lao ddng chù yéu tàp trung d càc nghé mày giang dan, san mài, d$l, 
Ihèu ren chiém hom 50%) tdng sd lao ddng''. 

1. Theo Vù Quóc Tuan, Chù tjch Hiép hòi làng nghé Viét Nam, Vietbao.vn 02-7-2007. 

2. Nguòn: congthuongbacninh 9/10/2012. 

3. Nguón: tinmoi.vn 26-10-2009. 

4. Nguyèn Trong Tièp, "Hién trang va giài phàp phàt trién làng nghé ó nòng thón Nam Ha", 
Kyyéu Hdi nghi qude tè bào tdn làng nghé truyèn thdng. Ha Nói, 1996, tr. 203-213. 

580 



CAC NGHÈ TRUYÈN THÓNG VÙNG DÓNG BANG SONG HÒNG 

Tinh Nam Dinh trong nhièu nàm dà khdng ngùng khói phyc va phàl trién nghé 
truyèn thdng va nghè mdi trong ndng thdn nhu nghé kim khi, mày tre dan, edi, som 
mài - nùa ghèp, che bién luong tbye - tbye phàm, che bién gd, dàu làm lo, del may, 
thèu ren, sgi ludi cude, san xuàl vài liéu xày dyng, gay Irdng cày eành, tram khàc 
dà, che bién nàm, xày dyng, mde sgi, là dan, vàn lai nói bd. Màc dù d nhièu nghè 
già Irj hàng hda edn Ihàp, san phàm don diéu, san phàm xuàt khàu cdn thàp nhung 
càc ngành nghé nòng thón dà eó nhiìng dòng góp quan trgng trong kinh té va xà hgi. 
Theo SÒ liéu cùa Hiép bòi làng nghè Viét Nam, linh dèn nàm 2007, cà linh Nam 
Djnh eó 90 làng nghé truyèn thóng, mòi nàm dem ve cho tinh 13-15 triéu USD kim 
ngach xult khàu, chua kè phàn lón liéu Ihy trong nuóc'. Theo so liéu cùa Sd Ndng 
nghiép va phàl trién ndng thdn Nam Djnh, linh dèn nàm 2012, cà linh ed 89 làng 
nghè vdi bon 52.000 hg, 305 co sd san xuàl. Ngành nghé ndng thdn dà thu bùi bon 
130.000 lao ddng, chiém 8,7% dàn sd khu vye ndng thdn, nhièu làng ed ty le lao 
dòng ngành nghè chiém Idi 80-90%) lyc lugng lao ddng. Nhièu làng nghè dà tao 
dyng dugc tbuong hiéu d trong va ngoài nude nhu làng due ddng Tdng Xà, làng gò 
my nghé La Xuyén, càc làng co khi Xuàn Kién, Xuàn Tién, Vàn Tràng, làng nghé 
cày eành Vj Khé, xà Dién Xà... Ò nhùng dja phuong co ngành nghé phàt trién dà 
tao diéu kién cho nhièu Ioai bình djch vy, vàn bòa, xà hòi phàt trién làm cho cuòe 
song, sinh boat va san xuàl cùa nhàn dàn ngày càng dugc nàng cao. Thu nhàp cùa 
lao dgng ngành nghè ó càc dja phuong luón cao bon san xuàt nòng nghigp lù 2 - 3 
lln. Co càu ngành nghé d ndng thdn ed sy thay ddi theo hudng tich cyc. Két qua 
diéu tra ndng thdn, ndng nghigp va thùy san d 194 xà tinh Nam Djnh nàm 2011 cho 
thiy: so hg ndng, làm nghiép va thùy san là 244.947 hg giàm 37.607 hg so vdi nàm 
2006 (-13,3%)); so hg cdng nghi?p va xày dyng 93.241 hg, tàng 42.111 hg so vdi 
nàm 2006 (82,3%)); so hg djch vy 76.633 hg, tàng 29.407 hg so vdi nàm 2006 
(62,3%)). v i co d u , nàm 2011 so vdi nàm 2006, ty trgng nhdm bd ndng, làm 
nghiép va thùy san giàm 14,8%) (lù 68,5%o xuòng edn 53,7%)), ty trgng hg cdng 
nghiép va xày dyng tàng lù 12,4%) lén 20,4%); ty trgng hg djch vy tàng lù 11,4% 
lèn 16,8%l 

Tinh Thài Bình. Cùng vdi càc nghl truyèn thdng dién bình nhu nghè thèu, dgt, 
may, ehilu edi, mày tre dan... cdn du nhàp mdi càc nghé dan mde sgi, làm huong, 
vàng ma cho Dai Loan, dan ludi, dèi chièu nilon, dan hai cudm, che tàc dà my ngh?, 
san xuàl dd chai càc con thù, may lui sàch sièu thj, che làm tre.... Nàm 2000, toàn 
linh ed 82 làng nghl. Din nàm 2010, toàn tinh ed 229 làng nghè, trong dd ed 
147/285 xà ed làng nghl va 196 doanh nghiép trong làng nghl. 100%) sd xà ed nghé. 

1. Theo Vù Quóc Tuan. Chù tich Hiép hòi làng nghè Viét Nam. Vietbao.vn 02-7-2007. 

2. Nguòn: Sonnptnt.namdinh.gov.vn 18/6/2012 
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Tdc dd tàng Irudng bình quàn già tri san lugng khu vye nghè, làng nghè giai doan 
2001-2005 là 16,3%, giai doan 2006-2010 là I2,3%o, nàm 2010 dal 2.520 ty dòng, 
chiém 25,1%. Nàm 2000, khu vye nghè, làng nghé dà thu hùt 78.781 lao ddng, nàm 
2008 là 157.570 lao dgng va nàm 2010 là 148.820 lao ddng. Màc dù lùy lùng lue, 
tìmg noi ed sy phàt trién bay suy giàm (linh dén 31/12/2010, toàn linh ed 78 làng 
nghé suy giàm) nhung d nhùng noi ed nghè, làng nghé phàt trién ddi sdng kinh tè -
xà hdi cùa nhàn dàn dugc cài Ihién va nàng cao rò r^t. 

Hién nay, rièng huyén Hung Ha co 82 làng nghé va 2 xà nghè. Càc nghè va 
làng nghé truyèn thdng trong huyén dà thu hùt 46.065 lao ddng, chiém 34%» lao 
dgng cùa huy?n vdi 49 nghè, ehia thành 5 nhdm. Nhóm nghé dét tir làng Phuang La 
(xà Thài Phuong) dà phàt trién ra 26 xà, vdi 4.675 mày dét, ùong dd lai Thài Phuang ed 
2.444 mày, xà Minh Tàn 550 mày, xà Dge Làp 403 mày, xà Thài Hung 255 mày... 
Nghl d?t phàt triln edn tao ra nghl mày khan vdi 7.273 mày, thu hùt 8.120 lao ddng, 
mòi nàm tao ra già tri san xuàt (cà del va mày vièn khan) 637 ty ddng (già ed djnh 
nàm 1994). Nhóm nghé dét chièu tu làng Hai (xà Tàn Le) dà phàt triln ra nhièu xà, 
vdi hom 4.000 khung dét. Trong dd xà Tàn Le va Thj tran Hung Nhàn chiém 80%) sd 
khung. MÒi nàm nghl ehilu d Hung Ha làm ra già tri 251 ty ddng, giài quyét vige 
làm cho hàng nghin lao ddng. Nghl ehilu dang thay lao ddng thù edng bang del 
mày. Toàn huy?n dà ed 100 mày d?t chièu ty dgng, nàng suàt gap 9-10 làn lao ddng 
thù cdng. Ngoài ra, Hung Ha cdn ed càc nghè che bién luong thye, san xuàt dò gÒ 
va du nhàp mgt so nghl mdi thành cdng nhu mde sgi, dét ludi nilon, mày tre dan. 
Nghl va làng nghl d Hung Ha cdn gdp phIn dly nhanh tdc dd tàng Irudng kinh tè 
lèn 13,6%)/nam trong nhùng nàm vùa qua, gdp phIn tich cyc vào vi?c chuyln dòi co 
d u kinh ti. Hign nay, ty trgng cdng nghi?p, lilu - thù cdng nghi?p va xày dyng cùa 
huy?n dal 53,52%), ndng nghiép 29,1%), tbuong mai - djch vy 17,39%)'. Nghl va làng 
nghl d Hung Ha dà gdp phIn quan trgng vào hoàn thành muc tiéu "xoà nhà dot nàl 
cho hg nghèo" nàm 2009. 

Nàm 2001, càc doanh nghiép thèu cùa xà Minh Làng, huyén Vù Thu dà san 
xult dugc 64.638 bd hàng thèu, nàm 2003 tàng 20%) so vdi 2001. SÒ lao ddng thèu 
d toàn linh lèn Idi trén dudi 20 ngàn ngudi. Già tri già edng nàm 2003 dal 35 li dòng, 
dà giài quyll viéc làm cho hàng ngàn lao dòng dja phuong va hàng ngàn lao dòng 
càc dja phuang khàc. Hién nay, rièng doanh nghiép Tuàn Duong dà giài quyét viéc 
làm cho 5 ngàn lao dòng lue nòng nhàn. Nhùng nàm gàn day, hàng thèu cùa Minh 
Làng dugc khàch hàng lù chàu Àu, chàu À uà chuong va nhièu hc:rp dòng dà dugc 
ky kit. Dàc biét nhùng khàch hàng khó linh nhu Nhàt va Hàn Quóc Ibi san phim 
thèu cùa Minh Làng rll dugc uà chuong bòi linh my Ihuàl va linh xào cao. Chi rièng 

1, Nguon: news.thaibinh.gov.vn 
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lièn còng thèu ào Kimono cùa Nhàt va ào Hanbok cùa Hàn Quóc là gàn 1.000 USD/cài. 
Nhd dò nghè thèu phàl trién nhanh. Mot so co sd d càc huyén tnrde day làm tbuè cho 
Minh Làng dà tu lìm kièm thj truimg va trirc tièp ky hgp ddng vdi ddi tàc nude ngoài. 

I àng nghè uom lo Phù Khành, thành phd fhài Bình binh thành lù phàn Idn so 
IH), lao dòng cùa nhà mày lo Thài Bình dà nghi che dò. Còng viéc tuy khòng òn 
dinh nhung nghè uom lo d day dà thu bùi 400 dèn 500 ngudi (2001 ). 

(7 tinh Bàc Ninh, dèn nàm 2000, già Irj san xuàl edng nghiép, tiéu thù cdng nghiép 
dal 1.980 li ddng, ùong dd cdng nghiép ngoài qude doanh dal 748 ty ddng, làng 141%) 
so vdi nàm 1999. Chi linh 2 nàm 1999-2000, kinh tè khu vye làng nghè dà gdp phàn 
vào làng Irudng thém 1,6% tdng san phàm trong tinh, giài quyét viéc làm cho khoàng 
40.000 lao ddng ndng thón'. 

Theo SÒ liéu cùa Phòng Kinh tè thj xà Tu Som, tinh dén 2011, càc doanh nghiép 
va bò già dình trong huyén dà tao viéc làm cho hàng ebye ngàn lao dòng trong va 
ngoài dia phuang. Rièng 11 khu, eym còng nghigp làng nghè co 531 co sd tbuè màt 
bang san xuàt, giài quyét viéc làm cho 11.000 lao ddng. Càc làng nghl phyc hòi va 
phàl trién gdp phàn dua già Irj san xuàl cdng nghiép, tiéu thù cdng nghiép trén dja 
bàn thj xà làng cao. 9 thàng ude dal 2.500 ty dòng, làng 11,3% so cùng ky nàm trude. 
Trong dd, già tri san xult sii Ihép dal 823,04 ty dòng, làng 9,9%»; dò gò 752,83 ty 
ddng, tàng 14,4%). Làng nghé sài Ihép phudng Chàu Khé, huyén Tu Som ed 48 cdng 
ty TNHH, 34 doanh nghiép tu nhàn va gàn 760 ho già dình tham già san xult kinh 
doanh sit ihép. Tdng già tri 9 thàng dàu nàm 2009 cùa làng dal bon 750 ty dòng, tao 
viéc làm òn djnh cho gàn 10.000 lao dòng trong va ngoài dia phuong. Dén giùa nàm 
2011, xà Hucmg Mae, buy^n Tu Som eó 6 doanh nghiép, hgp tàc xà va 1.700 hg, 
chiém 65% so bò trong xà co xudng san xuàl, trong dd, nhièu bd va doanh nghi?p 
ed 3 - 4 xudng san xuàl mài hàng dd gd my nghé, tao viéc làm dn djnh cho hàu bèi 
lao dgng trong xa va hom 2.600 lao ddng d càc dja phuang trong va ngoài tinh vdi 
mùc thu nhàp trung bình 1,7-1,8 lri?u dòng/ngudi/tbàng^ Xà Tam San, ed 4 thdn 
vdi trén 1,1 van dàn sinh sdng chù yéu bIng nghè làm rudng. Nhùng nàm 1990, lao 
ddng cùa xà thudng di làm tbuè dd gò my nghé cho càc làng DÒng Ky, Phù Khé, 
Huong Mac. Dén dàu nhùng nàm 2000, mot vài ebye hg chù yéu d thdn Phùc Tinh 
dà trd ve làng manh dan md xudng san xuàl dò gò my nghé. Dén nàm 2011, cà xà 
Tam Som dà eó gàn 1.400 bò. Nhùng hg san xuàt dò gò my nghè dà tao viéc làm 
cho gàn 4.570 lao dòng dia phirimg va hàng nghin lao dòng d càc dja phuang làn 

1. rhec Nguyèn The Hào, Phó Bi thu. Chù tjch Ùy ban nhàn dàn tinh Bàc Ninh, Bào Dién dàn 
Joar.h nghiép. so 77, 25/12/2000. 

2. Nguón: baobacninh.com.vn 15/06/2011. 
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can. Già Irj san xult lilu - thù edng nghigp va djch vy cùa xà tàng rò rèi qua càc 
nàm, nàm 2009 là 124,38 ty dòng'. 

Theo so ligu dilu tra hign trang làng nghè tinh Hai Duong cùa Sd Khoa hgc va 
Cdng nghg tinh Hai Duong (nàm 2003) d 9 huyén va thành phd Hai Duong gdm 26 
xà, phudng, thi trln vdi 28 làng nghl gòm: 6 làng bành gai, bành da, bùn; 5 làng 
mgc; 5 làng mày tre dan va làm thìmg; 4 làng thèu ren; 3 làng dèi ehilu; 1 làng cham 
khàc dà; 1 làng co khi; I làng kim hoàn; 1 làng gily da va 1 làng sày ndng san. Két 
qua cho thIy: dàn so cùa 26 xà, phudng, thj tran ed làng nghé dugc diéu tra là 
189.009 ngudi; so ngudi trong dg tuoi lao ddng là 90.935 ngudi, bIng 48,1%) dàn 
so. Trong dd, lao ddng ndng nghiép bIng 62,7%), lao ddng tiéu thù cdng nghiép 
bIng 23,2%) va lao ddng djch vy bIng 14,1%). Trong so lao ddng ed 19.289 ngudi, 
bIng 21,2%) lao dgng thuge càc xà eó làng nghl tryc tilp làm nghl. Càc xà này con 
thu hùt va tao vige làm cho 1.903 lao dgng d noi khàc din làm vi?c. TÒng thu nhàp 
nàm 2002 cùa 26 xà dugc dilu tra là 897.615,8 tri?u dòng, thu nhàp bình quàn 4,75 
trigu dòng/ngudi/nàm. Trong dd thu tu nóng nghigp bang 44,7%), thu tu lilu thù 
còng nghigp bang 25,3%) va thu tu djch vy bIng 30%). TÒng thu nhàp cùa càc hg 
trong 28 làng nghl dang san xult là 43.536,96 triéu dòng. Trong dò, thu nhàp lù 
làm nghé bIng 61%. 

Huy?n Cam Giàng, co di?n tich 7.364,58ha dàt nòng nghiép, trong dò eó hon 
6.000ha dlt canh tàc, binh quàn khoàng 618 m^/ngudi. Nhd ed phàt trién manh càc 
nghl truyln thòng ma co d u kinh ti va co d u lao dgng chuyln bien theo hudng 
tich cyc. Nàm 2005, ty trgng cdng nghi?p - tilu thù cdng nghigp va djch vy là 
32,6%) - 46,5%) - 20,9%) va nàm 2010 là 15,4%) - 67%) - 17,6%. Lao dgng trong ndng 
nghi?p giàm tu 72,7%) nàm 2005 xuòng 51,4%o nàm 2010. Trén dja bàn huyén dà ed 
2 cym cdng nghi?p, 5 khu cdng nghi?p va 2 eym edng nghiép làng nghé vdi tdng sd 
340 doanh nghi?p dàng ky diu tu, trgng dd dà ed 204 doanh nghiép di vào boat 
dgng thu hùt trén 20.000 lao ddng. Già tri san xult cdng nghiép, xày dyng tàng 
ùudng bình quàn I9,7%o/nàm, ùong dd cdng nghiép, tilu thù cdng nghiép dja phuong 
tàngl8,45%o/naml 

Nghl mgc truyln thòng 400 nàm tuoi d thdn Cùc BÒ (xà Kiln Qude, huy?n 
Ninh Giang)'cd 90%) so bd làm nghl. Thg Cùc BÒ nói danh trong ITnh vye làm dình. 
chùa, din, milu va hg dIu là nhùng ngudi thg ed kiln thùc bình hgc, nàng khièu hòi 
hga va bàn lay cyc ky khéo Ico. Trong so 800 thg mgc cùa làng, eó hom 500 ngudi 
thudng xuyén di khip trong Nam ngoài BIC làm dinh, chùa, dd mde dàn dyng, dò tè ty. 

1. Nguón: baobacninh 14/06/2011. 
2. Theo òng Vuang Due Sàng - Tinh uy vièn - Bi thu Huyén ùy Cam Giàng, tinh Hai Dirang. 
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thò cùng. Già dinh nào cùng ed con em di làm àn xa va sd ddng nhùng ngudi này 
déu ed cude sdng khà già. Nhùng ngudi md rièng xudng mgc lai nhà Ibi nhàn dal 
hàng d khàp càc linh, mòi xuòng thu hùt trén dudi 20 lao ddng. Cd nhùng nhdm thg 
dira cà già dinh sang Lào làm àn, mdi nàm chi ve què mot làn vào djp Tèi'. 

Tgi tinh Ninh Bình, nhùng nghé truyèn thdng tiéu bièu ed nghé cham khàc dà 
làp Ining d xà Ninh Vàn, nghé thèu ren d xà Ninh Hai, huyén Hoa Lu, nghè làm 
hàng coi d huyén Kim San, nghé mde tàp trung nhièu d phudng Ninh Phong, thành 
phò Ninh Bình, nghè dan lai d càc huyén Già Vièn, huyén Nho Quan... Chi linh 
rièng già tri san xuàt theo già hién hành cùa ha ngành edi, thèu ren, che tàc dà my 
nghè dèn nàm 2010 dal 835,3 ty ddng, chiém 6,l%o tdng già tri san xuàt cdng nghiép 
toàn linh va gap 2,3 làn nàm 2005; làng bình quàn 17,9%/nam. Trong dd: ngành edi 
dal 469,2 ty ddng, gap 2,1 làn so vdi nàm 2005; ngành thèu ren dal 87,1 ty ddng, 
làng 1,5 làn so vdi nàm 2005; ngành san xuàl che tàc dà my nghé dal 278,9 ty ddng, 
gip 3 làn so vdi nàm 2005^ Làng mgc Phùc Lde ed 600 hg già dình trong dò eó trén 
500 ngudi thg va hàng tram lao ddng phy. Hién nay, tdng già Irj tu nghé mgc cùa cà 
làng dal khoàng 4-5 ty ddng/nàm, chiém 70%) tdng già tri thu nhàp cùa Iàng\ Làng 
Vàn Làm thuge xà Ninh Hai ed I.OOO hg va 3.000 nhàn khàu. 100%) sd bd va nhàn 
khàu làm nghé thèu kè cà càc chàu nhd 7-8 ludi va càc cy già 70 - 80 tuoi. Mgt phàn 
san phàm thèu dugc phyc vy khàch du Ijch. Nàm 2011, doanh thu càc san phIm edi 
my ngh^ d huyén Kim Som tàng 30%) so vdi càc nàm trude. Hàu nhu san phàm edi 
my nghé Kim Som khdng bj ành hudng bdi suy thoài kinh té toàn càu, hàng hda van 
ed mài d hon 20 nude chàu Àu, chàu À va chàu My. Chi riéng mgt xi nghigp coi 
Nàng Ddng, nàm 2011, dà dào tao hon 8 nghin lao ddng ndng thdn cùa thj tran Phàt 
Dièm, càc linh Thanh Hda, Thài Bình va Nam Djnh. Nhd ed thj truòng òn djnh, so 
ìao ddng nhàn già edng cho Xi nghi?p Nàng Ddng lén Idi gàn 12 nghin ngudi vdi 
thu nhàp dn djnh hom 900 nghin dòng/thàng. Xi nghiép chièu edi Quang Minh san 
xult càc mài hàng bang càc nguyèn li?u Ihàn Ihién vdi mdi trudng nhu edi, beo 
bòng, he chudi vdi nhùng mau mdi nhu khay, bàn ghé cùng nhièu vài dyng khàc 
nén hàng hda vàn liéu Ihy Idi trén thj Irudng qude té. Xi nghiép dà thu hùt khoàng 
10 nghin lao ddng d huyén Kim Som va càc tinh làn càn vdi thu nhàp 850 nghin 
ddng/ngudi/thàng. 

Làng Tao Phù, xà Tam HÒng, huyén Yèn Lac, linh VTnh Phùc, lù nhùng nàm 
1995-1996 dà bill dIu lu mày mde ihill bj cho nghé mdi là làm lo nhya, dua nghé 
này trd thành nghl chinh thay cho nghl dan lai truyèn thòng ihùng, nong, nia, rd, rà. 

1. Thuong hiéu thg Cùc Bò, Sài Gàn gidi phdng, 6/10/2008. 
2. Nguòn: socongthuongninhbinh.gov.vn 12/4/2012. 
3. tinmoi.vn 3/7/2012 
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San phàm chinh cùa Tao Phù là 150 Ioai day thùng lo, nhd khàc nhau va dugc san 
xuàt lù càc bao lai eù va càc vd nhya phé thài. Ben canh khàu san xult, mgt so hg 
già dình cùa Tao Phù kièm cà khàu phàn phdi va tiéu thy hàng cùa làng nghè nèn 
san phàm cùa làng nghè ludn liéu thy Idi. Din nay ed 300/400 ho già dình trong 
làng làm nghè vdi thu nhàp rat cao khoàng 11 triéu ddng/ngudi/thàng. Nghé san 
xuàt lo nhya d Tao Phù khdng ehi tao viéc làm cho lao ddng trong thón ma con cho 
hàng tram lao dgng càc dja phuang khàc thuge huyén Làp Thach, huyén VTnh Tudng 
(VTnh Phùc) va mgt sd dja phuong thuge tinh Phù Thg'... 

Chi mgt vài vi dy trén day dà cho thày sy phàt trién bèi sue phong phù, da 
dang cùa càc nghè, làng nghè truyèn thdng d vùng ddng bang sdng Hdng. Sy phàl 
trién cùa càc nghé truyèn thdng bude dàu dà làm hinh thành nén càc khu cym cdng 
nghiép, dd thj d càc làng què, giùp ngudi ndng dàn tièp càn phuong thùc song va 
làm vige "rdi rugng khdng rdi làng". Vai trd cùa càc nghè, làng nghè truyèn thdng 
trong vige giài quyét vige làm cho lao dgng ndng thdn là hèt sue lo Idn, gdp phàn 
làm giàm bdt sy du thùa lao ddng ndng thdn, tàng thu nb^p cho già dình ndng dàn, 
bg mài ndng thdn ngày càng dugc ddi mdi. 

3. Nhirng van de càn évrqtc quan tàm trong qua trình phàt trién càc nghè 
truyèn thóng va giài quyét vifclàm cho lao dgng ndng thón 

Càc nghl truyln thòng phàt triln van khdng dn dinh va pbài phy thuge rit 
nhilu ylu tò nhit là yéu tò thj trudng tiéu thy. Theo thdng ké cùa Hi?p bòi làng 
nghè Vigt Nam, nàm 2011, ehi ed 32%) làng nghl boat dgng tòt, 42%) làng nghl boat 
dgng d m chùng va 26% so làng nghl ho^t dgng kém, ed nguy co mai mot. Sy phàt 
triln khdng òn djnh này dà khiln cho lao dgng ndng thdn cùng khdng ed vige làm 
òn dinh. Khi san xult khd khan hàng chyc ngàn lao ddng khdng ed vi^c làm pbài 
quay ve vdi san xuàt ndng nghigp. 

Càc nghl va càc làng nghl thudng Irà edng cho ngudi lao ddng thàp so vdi 
nhùng lao ddng thuge chù co sd san xult, làm cho lao dgng khdng hung thù làm viéc 
va ed co boi là bd viéc tìm nhùng cdng viéc ed thu nhàp cao hom. Sd con em lao 
ddng trong càc làng nghl hgc hit trung hgc phò thdng dIu ed xu hudng thi vào càc 
trudng dai hge, cao ding, chuyén nghiép chù khdng lya chgn càc trudng day nghé, 
ké cà trudng cao dàng nghè. 

Mdi trudng d nhùng noi ed nghl va làng nghé ngày càng bj ó nhiém dà tàc hai 
rll lón din sue khoé còng dòng dàn cu va nguòi lao dòng. Ty le nguòi màc bénh, 
nhll là nhóm nguòi trong dò tuoi lao dòng dang eó xu hudng tàng cao d nhièu làng 

1. Nguon: aip.gov.vn (Cuc CN dia phuang - Bò Còng thuang) 23/5/2012. 
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nghè. Vào nhùng nàm 90 thè ky XX, trung bình mot nàm làng gòm su Bài Tràng 
dot khoàng 100 tàn than, chua kè cui dot nhóm lo. Co Idi 60% ngudi làng mie 
bénh. trong sd dd 68%) là bénh ve dudng bd hàp, 70%) phy nù mie bénh ve phdi. Bài 
Tràng bj ghi vào "sàch dd" cùa Uà Nói vi d nhiem mdi trudng'. Theo kit qua nghién 
cùu gàn day cùng cho thày, ludi thg trung binh cùa ngudi dàn lai càc làng nghè 
ngày càng giàm. thàp bon 10 nàm so vdi ludi thg trung binh toàn quòc va so vdi 
làng khòng làm nghè cùng thàp han lù 5 dèn 10 nàm. Theo thòng kè, lai linh Ha 
Nam, so sành giùa 7 làng nghè: dèi lya Nha Xà, tròng Dgi Tam, rugu Hgp Ly, bành 
da ncm Mao Càu, dùa Dai Phùc, dà La Màt, làng da nghl Nhàt Tàn va nhùng làng 
khòng làm nghé nhu Yèn Nam, Trac Vàn, Hgp Ly, thj trln Qui, Ngge Sem, Lièm 
Phong cho thày, ty le màc càc bénh ngoài da, tiéu chày, bò hàp va dau mlt lai 7 làng 
nghè cao hom rat nhièu so vdi càc làng khdng làm nghè. Làng nghl lai ehi kim Ioai 
Chàu Khé (Bàc Ninh) ed trén 60%) dàn cu trong vùng mie càc triéu chùng bénh lién 
quan dèn ihàn kinh. bd hàp. ngoài da, dièc; làng nghè co khi Vàn Chàng (Nam Djnh) d 
nhiém dàt, ngudn nude va khdng khi dà làm cho phàn lón cu dàn trong làng mie 
càc bénh ve dudng bd hàp, bénh ngoài da va phy khoa, 4,1% so nguòi trong làng bj 
mie bénh lao phdi, 8,3%) màc bénh vièm phé quàn, sd ngudi chét vi ung thu ngày 
càng làng. Làng nghé che bién rugu Vàn Ha (BIC Giang) ed din 68,5%) bénh ngoài 
da, 58,8% bénh dudng rudi, 44,4%) bénh bd hàp; làng nude mlm Thanh Hai (Thanh 
Hoà), ty le màc b?nh là 15%), bao gdm càc Ioai bénh nhu tiéu boa, phy khoa, dudng 
hd hàp va cao huyét àp^.. Diéu dàng chù y là, chi ed rat il nhùng lao ddng dugc 
hudng càc bi^n phàp bào v§ sue khde d noi san xuàt. 

Ve phia nguòi lao dgng, do xuàt phàt dilm là nguòi nòng dan nén hg van 
eoi viéc san xuàt nòng nghiép là chinh, làm vige trong nghè truyèn thòng chi 
trong Ihdi gian ndng nhàn, làm ành hudng dèn san xuàt cùa càc co sd nghé truyèn 
thdng. ITidng thudng vào vy cày cày, gàt bài, sd ddng ngudi lao ddng thudng xép vi^e 
san xuàt ngành nghé lai de ve san xuàl ndng nghiép, kè cà nhùng ngudi di hành 
nghè d xa. Vdi làm li ndng thón, nhùng ngày le tèi trong nàm ngudi lao ddng vàn 
nghi viéc de ve què. Nhirng ngày Ihdi vy chinh va ngày lè tèi, càc khu trg va dudng 
phò Ha Ndi thudng rat vàng ngudi, càc ben xe chat nich ngudi chen chùc ve què. 
Nàm 2010, mot xudng san xuàl dd gd thù edng My nghè d làng nghé Ddng Ky, 
Bàc Ninh cho biét, thudng ngày xudng ed khoàng gàn 30 lao ddng làm viéc, 
nhung vào vy gal ehi ed khoàng 6 - 7 ngudi làm ành hudng rat Idn dèn càc don 
dàt hàng... 

1. Bào Nóng thón Ngày nay, cuòi thàng 1 O/I 997. 
2. TS. Chu rhài Thành, "Làng nghé va giài phàp xù li ò nhiem mòi truòng làng nghè". Tap chi 

Idi nguyèn vd Mdi triràng, so 8/2009. 
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Trong vln di dào tao nghl cho lao dgng trong càc nghé truyèn thdng chù yéu 
van theo hinh thùc ty truyln trong già dình, d m vi?c ehi tay (78,21%)) hoàe tò chùc 
nhùng Idp hgc ngàn ngày cho con em trong dja phuong (21,4%)). Rit il làng nghè 
tò chùc dào tao bài bàn, so lugng lao dgng trong càc làng nghè hgc d trudng day 
nghè rit thip, co sd vài chit, phuong ti?n day nghé d càc già dình va càc co sd nhd 
le edn don so, thilu thòn. Vi vày, ngudi lao dgng vàn chua thye sy dugc dào tao bài 
bàn. Kit qua là hién nay rit nhilu làng nghl thilu lao dgng co tay nghl, nhll là thg 
giói. 90,4%) làng nghl thilu lao dòng, chi eó 9%. làng nghl eó dù lao dòng va 0,6%) 
làng nghl thùa lao dgng. Ké cà chù co sd san xult làm viéc trong càc nghl truyèn 
thòng thi trình dò tay nghl, trinh dò vàn bòa va thim my chua cao. HIU hit chù hg 
san xult d càc làng nghl chua dugc dào tao vi quàn trj kinh doanh va thiéu kién 
thùc vi kinh ti thi trudng"'. Theo thòng ké chua dly dù cùa Higp hdi Làng nghè 
Viét Nam, hi?n cà nude ed 2.970 làng nghè vdi hon 11 trigu lao dgng (khoàng 24%) 
lao dgng ndng thdn). Tuy nhién, trong dd chi ed 12,3%) (tuong duong 1,3 triéu lao 
dgng) dugc dào tao nghè. Nhièu làng nghè truyln thòng thilu ving dgi ngù thg lành 
nghl, thg tao mau, càc ngh? nhàn cao tuoi ngày càng già ylu, khdng cdn dù sue di 
truyèn nghé. 

Theo so ligu dièu tra hi?n tr^ng làng nghè tinh Hai Duong cùa Sd Khoa hgc va 
Cóng nghg tinh Hai Duong (nàm 2003), d 28 làng nghè cho thIy: trong so 1.767 
chù hg ed 6,5%) hgc hit tilu hgc, 76,2%) trung hge co sd va 17,3%) trung hge phò 
thòng. Trong so 1.767 hg dilu tra eó 4.486 lao dgng bang 60,3%) tòng so nhàn khiu. 
Dai da so lao dgng cùa càc làng nghl khòng dugc dào tao nghl bài bàn, khòng ed 
lao ddng trình dg dào t^o trung cip, cao dàng va dai hgc, chi ed 2,4%o lao dgng dugc 
dào t^o ky thuàt ngin ngày, 70,8%) lao dgng do truyèn nghl, cdn \^i 26,8%) là lao 
dgng phò thdng... Vige day nghl truyln thòng d mgt so co sd day nghl thudng chua 
gin vdi nhu d u cùa san xult, kinh doành, do dd nhilu ngudi hge xong van khdng 
tìm dugc vi?c làm hoàe noi tilp nhàn pbài tòn thém thdi gian, kinh phi di dào t^o 
lai... Viéc thilu lao dgng lành nghl làm cho nhilu làng nghl ed nguy co khdng ed 
ngudi nói nghl. Làng gòm Huong Canh hi?n nay khd khan nhll là dào tao thg lành 
nghl, trong khi càc nghé nhàn dà già ylu d n sy truyln nghl... 

Di khic phyc tinh trang này, lù dIu nàm 2010, TÒng cuc D^y nghl dà phdi 
hgp vdi Hiép bòi Làng nghl Viét Nam va càc co sd dào tao nghl, doanh nghiép 
md Ibi dilm 119 Idp, dào tao hon 2.610 lao ddng d 26 nghl truyln thdng, td chùc 
Ibi dilm 3 md hinh day nghl di xày dyng làng nghl mdi, dào tao lao dòng xày 
dyng làng nghl gin vói vùng nguyèn liéu, dào tao nguòn nhàn lyc de phàl Irièn 
làng nghl dang eó nhùng hiéu qua buoe dIu. Nhlm dly nhanh ly trgng lao dgng 

I. Nguòn: langnghevietnam.vn 03/08/2011 
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làng nghè dugc dào tao ó trinh dò cao, Thù tudng Chinh phù dà ban hành Quyll 
djnh 1956/QD-TTg dal myc tiéu xày dyng 9 trudng trung cip nghl thù còng my 
nghé d 9 linh làp trung nhièu làng nghè truyln thòng. Càc Irucmg này dugc ho trg 
dàu tu xày dyng va Ihièt bj day nghé vdi mùc dàu tu 25 ly dòng/lrudng. Càc linh 
trong vùng ddng bang sdng Hong cùng dang tich cyc triln khai càc mò hinh day 
nghè cho lao dòng nòng thón va coi dò là mot giài phàp cip bàch. Nàm 2011, 
Truòng Irung càp Nghé Thù còng my nghé truyln thòng linh Nam Djnh dà dào tao 
nghè cho hom 1.285 lao dòng trén dia bàn huyén. trong dò eó 685 lao dgng he trung 
càp. Da phàn hgc vièn déu lù 15 tuoi trd lén vùa hgc nghé, vùa hge vàn hda. Rièng lao 
ddng hudng chinh sàch theo De àn 1956 là bon 600 hgc vièn dugc dào tao bài bàn 
càc nghé dièu khàe gd, may, due ddng... Tu nàm 2006, nhilu doanh nghiép cùa linh 
.Ninh Binh dà dugc hudng ngudn ho trg kinh phi de tò chùc dào tao nghl lai ehò 
nham làng nhanh ngudn lyc cho san xuàt lilu, thù cdng nghiép d ndng thdn. Riéng 
nàm 2011, Ninh Bình dà dàu lu hon hai ly ddng cho cdng tàc khuyln cdng d ndng 
thón. Nhd dd, càc làng nghé truyèn thdng d linh Ninh Bình ndi chung phàt triln khà 
manh. Huyén Kim Som là mgt trong nhùng huyén trgng dilm cùa linh dugc dIu lu 
dào tao nghè làm càc san phIm edi, beo bòng, he chuòi, thèu, ren, mde sgi xult 
khàu. Trung làm khuyèn edng huyén triln khai thye hién 9 di àn, trong dd 6 di àn 
dào tao nghé cho lao ddng ndng thdn. Nhièu thdn, xdm, xà chuyln djch co d u lao 
ddng tu san xuàl ndng nghiép sang san xuàl tiéu, thù edng nghiép theo hudng "rdi 
rudng khdng rdi làng", sd ndng dàn làm nghl dan beo bòng, b? chuòi xult khlu 
ngày càng tàng. Khdng il noi ed Idi 85%o so lao ddng d ndng thdn tham già san xult 
hàng thù cdng my ngh? xuàl khlu'... 

Nhu vày. trong hon hai muoi nàm dòi mdi vùa qua, ngành nghè truyèn thòng 
vùng ddng bIng sdng Hdng van phàl triln lùng ngày va dang gdp phIn rò r?l giài 
quyét viéc làm, làng thu nhàp cho lao ddng ndng thdn, gdp phIn vào sy nghigp 
CNH-HDll ndng nghiép, nòng thòn, xày dyng nòng thón mói. Trong chùng myc 
nhàt djnh. nguòi nóng dàn nhàt là d nhùng làng ed nghè dà yèn làm gàn bd vdi càc 
nghè truyèn thdng, làm giàu ngay trén què huong minh, bình thành bude dIu càch 
sdng "rdi ruòng khòng rdi làng". Tuy nhién, viéc giài quyél lao ddng vln chua ben 
vùng do sy phàl trién càc nghè Iruyén thdng, càc làng nghé cdn tdn lai nhièu vàn de 
chua dugc giài quyél, he thòng chinh sàch vT mò chua dugc hoàn Ihién. Càc nghé 
truyèn thóng vàn chi eó thè huy dòng lao dòng già dinh là chinh, chi tbuè lao dòng 
khi eó nhièu còng viéc. eó nhièu don dàt hàng... Ngudi lao ddng vàn edn mang nàng 
tinh chat nòng nghiép, nóng thón, coi trgng san xuàt nòng nghiép. chua gàn bó vdi 
nghè nghicp mot càch chat che. Quyèn lai cùa ngudi lao ddng ve mgi mài vàn chua 
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dugc quan tam dùng mùc, do dd xu hudng muòn Ihoàl khdi ndng thdn, làng nghé 
van phò biln nhll là trong thanh nièn. Cln ed nhùng chinh sàch dugc thye hién mgt 
càch hùu higu nhu khàe phyc d nhiem mdi trudng, nude sach, tiln edng, bào hilm 
xà hgi, bào hilm nghl nghiép, y ti róng rai hon nùa cho nòng dàn... Cln eó quy dlt 
di dIu tu xày dyng ròng rài nhùng khu vui choi, sinh boat vàn bòa ò càc làng qué 
cho tré em, thanh nièn, nguòi lao dgng va nguòi già... di nguòi dàn nòng thòn dugc 
huòng ngày càng nhilu thành qua cùa còng cuòe DÒi mdi. Chi ed nhu vày mdi ed 
thi giù chàn nhilu lao ddng, nhIt là thanh nièn, d lai què huong. Trong trudng hgp 
hg ra thành phò kilm viéc làm, càc chù thué lao ddng rò ràng pbài Irà cdng lao ddng 
cao hon, va pbài dàm bào càc dilu kign vi àn, d, sinh boat, chàm sde y ti, bào hg 
lao dgng tòt hon cho hg. 
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