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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nông nghiệp là ngành sản xuất truyền thống của Việt Nam từ
ngàn đời nay và là lĩnh vực luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt
coi trọng, là nền tảng có tính chiến lược trong thực hiện các mục tiêu
kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh lương thực. Cùng với sự phát triển
chung của nông nghiệp cả nước, nông nghiệp huyện Vĩnh Linh đã và
đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành một số
vùng nông sản hàng hóa tập trung. Sản phẩm nông nghiệp đã được
đa dạng hóa, năng suất, chất lượng được nâng cao và sản xuất hướng
vào những sản phẩm có giá trị kinh tế, thu nhập và đời sống của nhân
dân dần được cải thiện.
Bên cạnh những thành tựu đạt được thì nông nghiệp của huyện
vẫn còn nhiều hạn chế cần giải quyết. Vì vậy, việc phát triển bền
vững nông nghiệp được coi là một yêu cầu cấp thiết tại huyện Vĩnh
Linh.
Từ vấn đề cấp thiết trên, tôi chọn đề tài “Phát triển bền vững
nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quãng Trị” làm
đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển của
mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về phát triển bền vững nông
nghiệp.
Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển bền vững nông
nghiệp huyện Vĩnh Linh
Đề xuất những giải pháp
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu
Là những vấn đề lí luận và thực tiễn có liên quan đến phát triển
nông nghiệp huyện Vĩnh Linh theo hướng bền vững.
b. Phạm vi nghiên cứu
Nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nội dung
về phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị.
Về mặt không gian: Đề tài chỉ nghiên cứu các nội dung trên
địa huyện Vĩnh Linh
Thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa
trong những năm trước mắt.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các
phương pháp sau:
Phương pháp phân tích thực chứng.
Phương pháp phân tích chuẩn tắc.
Phương pháp so sánh, tổng hợp.
Phương pháp thống kê, phân tích.
5.

Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận
văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững nông
nghiệp.
Chương 2: Thực trang phát triển bền vững nông nghiệp huyện
Vĩnh Linh thời gian qua.
Chương 3: Giải pháp để phát triển bền vững nông nghiệp huyện
Vĩnh Linh thời gian tới

3
6. Tổng quan tài liệu
Vấn đề về phát triển bền vững nông nông nghiệp, nông thôn có
vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nên được
Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương rất quan tâm, nhiều nhà
khoa học đã có nhiều công trình nghiên cứu.
Trong những năm qua vấn đề phát triển bền vững nói chung, phát
triển nông nghiệp bền vững nói riêng luôn chiếm vị trí quan trọng
trong các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện
mục tiêu phát triển bền vững, hàng loạt các chủ trương, đường lối,
chính sách được đề ra phù hợp với tình hình, yêu cầu trong từng giai
đoạn phát triển của đất nước.
Các công trình khoa học nghiên cứu về phát triển bền vững nông
nghiệp mặc dù có đề cập đến phát triển bền vững nông nghiệp ở
nhiều góc độ khác nhau những đều nói về phát triển nông nghiệp
hoặc phát triển nông nghiệp bền vững nói chung, ít nghiên cứu về
một vùng miền cụ thể, đặc biệt chưa có công trình nào đặt vấn đề
nghiên cứu về phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, đây là một đề tài độc lập, đề cập
một cách đầy đủ và hệ thống hóa về phát triển bền vững nông nghiệp
trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.
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CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP
1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP
1.1.1 Một số khái niệm
a. Nông nghiệp: Nông nghiệp theo nghĩa hẹp (nông nghiệp
thuần túy) chỉ có ngành trồng trọt và chăn nuôi. Nông nghiệp theo
nghĩa rộng, bao gồm cả ba nhóm ngành: nông nghiệp thuần túy, lâm
nghiệp và ngư nghiệp..
b. Phát triển: Phát triển là một quá trình thay đổi theo hướng
hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế. Mục tiêu của sự phát triển là
không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống vật chất, văn hóa, tinh
thần của con người.
c. Phát triển bền vững: là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu của
thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu
cầu của các thế hệ tương lai
d. Phát triển bền vững nông nghiệp: là quá trình phát triển theo
hướng tăng lên của năng suất cây trồng, vật nuôi, tạo ra nhiều sản
phẩm có chất lượng ngày càng cao trong khi khai thác hợp lý tài
nguyên thiên, không tổn hại đến môi trường nhằm thỏa mãn nhu cầu
hiện tại ngày càng tăng về sản phẩm nông nghiệp, đồng thời không
giảm khả năng ấy đói với các thế hệ mai sau.
1.1.2 Ý nghĩa của phát triển bền vững nông nghiệp
Một là, phát triển bền vững nông nghiệp sẽ bảo đảm an ninh
lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài.
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Hai là, phát triển bền vững nông nghiệp sẽ đáp ứng nhu cầu ngày
càng tăng của con người cả về số lượng, chất lượng và chủng loại
sản phẩm nông nghiệp
Ba là, phát triển bền vững nông nghiệp sẽ cung cấp các mặt hàng
xuất khẩu có giá trị, tạo nguồn tích lũy ban đầu và thường xuyên cho
nền kinh tế.
Bốn là, phát triển bền vững nông nghiệp làm tăng sức mua từ khu
vực nông thôn về tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng cũng như nhu cầu
dịch vụ, thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển.
Năm là, phát triển bền vững nông nghiệp sẽ giải quyết việc làm
cho số lượng lớn lao động
Sáu là, phát triển bền vững nông nghiệp còn có ý nghĩa trong
việc cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên.
1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
NÔNG NGHIỆP
1.2.1 Nội dung của phát triển bền vững nông nghiệp
a. Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế
Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế là sự tăng trưởng quy
mô của nền sản xuất nông nghiệp trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực nhằm gia tăng kết quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp
đảm bảo sự tăng trưởng ổn định với cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu
cầu nâng cao đời sống của người dân, tránh cho sự suy thoái hoặc
đình trệ trong tương lai, tránh để lại gánh nợ nần cho thế hệ mai sau.
Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế bao gồm:
 Tăng trưởng về quy mô sản xuất
 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
 Nâng cao kết quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp
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b. Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội
Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội góp phần đảm bảo chế
độ dinh dưỡng, năng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân,
mọi người đều có cở hội học hành với chất lượng ngày càng nâng
lên, giảm đói nghèo và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các
nhóm trong xã hội, giảm tệ nạn xã hội, không ngừng nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho người nông dân.
Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội gồm:
 Giải quyết việc làm
 Thực hiện công bằng xã hội
 Tăng thu nhập
 Xóa đói, giảm nghèo
c. Phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường
Phát triển bền vững về môi trường là khai thác hợp lý, sử dụng
tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, không hủy hoại nguồn
tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo cân bàng hệ sinh thái, hạn chế dịch
bệnh, không gây ô nhiễm môi trường nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế
hệ hiện nay và các thế hệ mai sau.
Phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường gồm:
 Bảo vệ môi trường sinh thái
 Bảo vệ đất
 Bảo vệ nguồn nước
1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững nông nghiệp
Thứ nhất, phải dựa vào mức độ phát triển kinh tế của nền
nông nghiệp đó..
Thứ hai,phải dựa vào sự tiến bộ và công bằng xã hội.
Thứ ba, dựa vào mức độ khai thác, hiệu quả sử dụng các tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái.
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1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP
1.3.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên
Nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên như vị trí địa lý, địa hình,
thời tiết, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, rừng)… ảnh
hưởng lớn đến phát triển nông nghiệp.
1.3.2. Nhóm nhân tố về kinh tế
a. Tình hình phát triển kinh tế
Tình hình phát triển kinh tế trong những năm vừa qua với tốc độ
nhanh hay chậm, ổn định hay không ổn định ảnh hưởng đến tốc độ
phát triển kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng trong những năm
đến.
b. Cơ cấu kinh tế
Tính bền vững của quá trình tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào
khả năng chuyển dịch cơ cấu ngành linh hoạt, phù hợp với việc khai
thác được các tiềm năng và lợi thế tương đối cũng như các điều kiện
bên trong và bên ngoài của nền kinh tế.
c. Hệ thống cơ sở hạ tầng
Đối với nông nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng như hệ thống giao
thông, hệ thống thủy lợi, hệ thống điện, chợ, thông tin liên lạc, hệ
thống công trình giáo dục và y tế…là điều kiện tiên quyết để phát
triển nông nghiệp
d. Chính sách phát triển nông nghiệp
Chính sách có vai trò hết sức quan trọng và là nhân tố không thể
thiếu được trong sự phát triển bền vững nông nghiệp
1.3.3. Nhóm nhân tố về xã hội
Nhóm nhân tố về xã hội bao gồm các nhóm sau: Quy mô dân số,
mật độ dân số, cấu trúc dân tộc, trình độ văn hóa của lao động nông
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nghiệp, tập quán xã hội, truyền thống văn hóa…ảnh hưởng lớn đến
sự phát triển bền vững nông nghiệp.
a. Dân số, dân tộc, lao động, tập quán xã hội
Quy mô dân số ảnh hưởng đến cầu của thị trường về sản phẩm
nông nghiệp. Cấu trúc dân tộc, trình độ văn hóa, tập quán xã hội ánh
hưởng đến sự phát triển nông nghiệp. Trình độ văn hóa ảnh hưởng
trực tiếp đến khả năng tiếp thu cái mới, áp dụng tiến bộ khoa học
công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tạo ra nhiều sản phẩm nông
nghiệp với chất lượng cao hơn.
b. Truyền thống văn hóa
Truyền thống văn hóa ảnh hưởng đến phát triển bền vững nông
nghiệp. Xã hội nào có hàm lượng văn hóa trong các lĩnh vực của đời
sống con người ngày càng cao bao nhiêu thì khả năng phát triển kinh
tế - xã hội càng bền vững bấy nhiêu.
1.4 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG
NGHIỆP
1.4.1 Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững ở một số
nƣớc châu Á
a. Kinh nghiệm của Thái Lan
b. Kinh nghiệm của Nhật Bản
1.4.2 Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững của một
số địa phƣơng
a. Kinh nghiệm của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi
b. Kinh nghiệm của Đà Nẵng
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CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP
HUYỆN VĨNH LINH THỜI GIAN QUA
2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN ẢNH HƢỞNG ĐẾN
VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP
2.1.1 Đặc điểm tự nhiên ảnh hƣởng đến việc phát triển bền
vững nông nghiệp
a. Vị trí địa lí
Vĩnh Linh nằm ở phía Bắc tỉnh Quãng Trị, cách trung tâm thành
phố Đông Hà khoảng 25km. Huyện có 2 thị trấn: Hồ Xá, Bến Quan
và 19 xã.
b. Địa hình
Do cấu tạo của dãy Trường Sơn, địa hình huyện Vĩnh Linh thấp
dần từ Tây sang Đông và chia thành 3 dạng địa hình: Địa hình ven
biển, Địa hình gò đồi, núi thấp, Địa hình đồng bằng
c. Thời tiết, khí hậu
Vĩnh Linh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nền
nhiệt độ cao, chế độ ánh sáng và mưa, ẩm dồi dào, tổng tích ôn cao...
là những thuận lợi cơ bản cho phát triển các loại cây trồng nông, lâm
nghiệp.
d. Tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên đất: Trong 51.359,68 ha đất có khả năng sản
xuất nông nghiệp có 8.200 ha gò đồi là đất sa phiến, 5.300 ha gò đồi
là đất đỏ bazan và 4.200 ha là đất cát.
Tài nguyên nước: Trên địa bàn có hệ thống sông chính chảy
qua là hệ thống sông Bến Hải lưu lượng trung bình năm 43,4 m3/s.
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Ngoài ra còn có hệ thống suối, khe, mương, ao hồ tạo nên nguồn
nước ngọt dồi dào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.
Tài nguyên rừng: Huyện Vĩnh Linh có tài nguyên rừng
phong phú, tổng diện tích đất có rừng của huyện hơn 30 ngàn ha,
trong đó trên 50% diện tích là rừng trồng.
2.1.2 Đặc điểm kinh tế ảnh hƣởng đến việc phát triển bền
vững nông nghiệp
a. Tình hình phát triển kinh tế
Giá trị sản xuất năm 2012 đạt 1.451,590 tỉ đồng gấp 1,72 lần so
với năm 2008. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 12,28%.
Trong đó, ngành thương mại dịch vụ tăng nhanh nhất với tốc độ tăng
trưởng bình quân là 19,80%/năm từ 238,200 tỉ đồng năm 2008 đến
năm 2012 là 587,697 tỉ đồng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp –
xây dựng tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân là
15,75%/năm, từ 195,100 tỉ đồng năm 2008 đến năm 2012 là 357,527
tỉ đồng. Giá trị sản xuất của ngành nông-lâm-thủy sản vẫn duy trì
được tốc độ tăng trưởng bình quân ở mức 4,30%/năm, từ 410,266 tỉ
đồng năm 2008 tăng lên 506,366 vào năm 2012.
b. Cơ cấu kinh tế
Tỉ trọng sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản có xu hướng giảm
dần từ 48,63% năm 2008 giảm xuống 34,88% năm 2012. Tỉ trọng
giá trị sản xuất của ngành công nghiệp – xây dựng từ 23,13% năm
2008 đến năm 2012 là 24,63%. Tỉ trọng ngành thương mại – dịch vụ
từ 28,24% năm 2008 đã tăng lên 40,49% năm 2012.
c. Hệ thống cơ sở hạ tầng
Trong những năm gần đây, huyện Vĩnh Linh chú trọng đầu tư
xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. Đến nay, hệ thống cơ sở
hạ tầng của huyện được cải thiện đáng kể, nhất là hệ thống giao
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thông, hệ thống thủy lợi, hệ thống điện, chợ, siêu thị, thông tin liên
lạc…
2.1.3 Đặc điểm xã hội ảnh hƣởng đến việc phát triển bền
vững nông nghiệp
a. Dân số và mật độ dân số
Vĩnh Linh có dân số khá đông năm 2012 là 85.462 người trong
đó có 2.175 người dân tộc Vân Kiều, toàn huyện có 20.323 hộ, 22
xã, thị trấn, 191 làng, bản, khóm, phố. Mật độ dân số trung bình là
138 người/km2 tuy nhiên dân cư phân bố không đồng đều giữa các
vùng trong huyện. Trong cơ cấu dân số của huyện nam chiếm
49,97%, nữ chiếm 50,03% và cơ cấu này ít thay đổi qua các năm.
b. Lao động và việc làm
Bảng 22: Lực lượng lao động huyện Vĩnh Linh năm 2012
Chỉ tiêu

Năm 2012

Dân số trung bình

85.462

Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động

44.376

Số lao động được giải quyết việc làm

1.175

Số người đang làm việc

35.827

Số người đang làm việc trong ngành nông-lâm-thủy sản

22.716

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/năm)

18,2

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Vĩnh Linh
Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động đông với
44.376 người năm 2012, chiếm 51,92% tổng dân số của toàn huyện.
Thu nhập bình quân 18,2 triệu đồng/người/năm thu nhập cơ bản đáp
ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân.
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2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP
HUYỆN VĨNH LINH TRONG THỜI GIAN QUA
2.2.1 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về mặt
kinh tế
a. Tình hình tăng trưởng trong ngành nông nghiệp
Bảng 2.3: Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp huyện
Vĩnh Linh
Đơn vị tính: Tỉ đồng
Giá trị sản xuất

Tăng
trƣởng

Chỉ tiêu

bình
2008

2009

2010

2011 2012

quân
(%)

Nông-lâm-thủy sản 410,266 418,161 446,490 476,222 506,366 4.30%
Trong đó
Nông nghiệp

305,323 302,013 305,475 314,389 328,988 2.00%

Lâm nghiệp

27,568 31,657 44,713 41,307 44,884 8,66%

Thủy sản

77,375 84,491 96,050 120,526 132,494 9,93%
Nguồn: Niên giám thống kê huyện Vĩnh Linh

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp toàn huyện năm 2008 là
305,323 tỉ đồng và tăng đều qua các năm, đến năm 2012 là 328,988
tỉ đồng. Trong đó giá trị sản xuất của trồng trọt đóng vai trò chủ đạo
chiếm hơn 50% giá trị sản xuất của toàn ngành.
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b. Tình hình sử dụng nguồn lực
 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp ngày càng tăng lên năm 2008 là
48.581,65 ha đến năm 2012 là 51.359,68 ha.. Đất chưa sử dụng ngày
càng giảm năm 2012 chỉ còn 5,28% trong tổng diện tích đất tự nhiên.
Đây là tín hiệu tốt trong việc sử dụng đất phát triển kinh tế của
huyện.
 Tình hình sử dụng lao động
Công tác đào tạo cho lao động nông thôn còn nhiều hạn chế, chất
lượng thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, tỉ lệ lao đông trong nông
nghiệp qua đào tạo đạt thấp (chỉ chiếm 26,2%). Việc sử dụng cơ sở
vật chất cho công tác đào tạo ở cơ sở còn lãng phí.
 Tình hình sử dụng vốn
Nguồn vốn cho vay sản xuất nông nghiệp gần 70 tỷ đồng, chiếm
tỷ trọng 7,16% tổng vốn đầu tư cho kinh tế toàn huyện. Từ nguồn
vốn này đã có hàng trăm hộ nông dân có điều kiện để phát triển sản
xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
c. Kết quả của sản xuất nông nghiệp
Toàn huyện hiện có gần 7.000 ha cao su, trong đó có gần 4.500
ha đã cho khai thác mủ, 6.800 ha lúa, 840 ha hồ tiêu, 2000 ha lạc
hơn.
Sản lượng khai thác gỗ năm 201234.366 m3 gấp 6,25 lần năm
2008, chủ yếu là từ rừng trồng như bạch đàn, keo lá tràm làm nguyên
liệu giấy.
Ngành nuôi trồng thủy sản cũng đạt được nhiều kết quả
đáng khích lệ. Diện tích nuôi cá nước ngọt gần 494,4 ha, sản lượng
đạt 875 tấn, năng suất đạt 1,76 tấn/ha. Diện tích nuôi tôm trong năm
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2012 đạt gần 260 ha. Sản lượng thu hoạch đạt 886 tấn, năng suất
3,41 tấn/ha, doanh thu 43 tỉ đồng.
2.2.2 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội
a. Giải quyết việc làm
Trong những năm gần đây, lao động tham gia trong các ngành
nông – lâm – thủy sản ngày càng giảm về số lượng. Tuy nhiên, hằng
năm ngành nông nghiệp của huyện giải quyết một số lượng lớn lao
động tại địa phương.
b. Thực hiện công bằng xã hội
 Về y tế
Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa
phương nên mức độ thụ hưởng dịch vụ y tế của nhân dân huyện Vĩnh
Linh ngày càng tăng về chất lượng và số lượng.
 Về giáo dục
Mạng lưới trường lớp ở Vĩnh Linh được phát triển rộng khắp trên
toàn huyện, các loại trường lớp ngày càng phát triên đáp ứng nhu cầu
học tập của nhân dân trên địa bàn. Chất lượng giáo dục toàn diện
không ngừng được tăng lên hàng năm. Một số mô hình mới được
triển khai có hiệu quả: ứng dụng mô hình rộng rãi công nghệ thông
tin trong giảng dạy, thí điểm dạy học theo phân môn ở bậc tiểu học…
 Tăng thu nhập
Với nhiều chủ trương đúng đắn của huyện cùng với nỗ lực của
nhân dân, kinh tế của huyện Vĩnh Linh trong những năm gần đây đã
có sự tăng trưởng khá cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch
đúng hướng, các ngành, vùng kinh tế phát triển khá toàn diện, thu
nhập bình quân đầu người đạt hơn 19 triệu đồng.
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Bảng 2.13: Thu nhập bình quân một lao đông trong nông nghiệp
huyện Vĩnh Linh qua các năm
Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm
Năm

Thu nhập bình quân

2008

8,82

2009

13,1

2010

15,3

2011

18,2

2012

19,4
Nguồn: Niên giám thống kê huyện Vĩnh Linh

c. Xóa đói, giảm nghèo
Việc giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người nông
dân trong thời gian qua góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm
nghèo của huyện. Hiện nay trên toàn huyện không còn hộ đói, số hộ
nghèo, cận nghèo của huyện.
2.2.3 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về môi trƣờng
a. Bảo vệ môi trường sinh thái
Công tác bảo vệ môi trường được chính quyền và nhân dân
huyện Vĩnh Linh ngày càng được quan tâm. Công tác trồng rừng, thu
gom rác thải… được triển khai ngày càng rộng rãi góp phần làm
trong lành môi trường sinh thái của huyện.
b. Bảo vệ đất
Hiện tượng cát bay dẫn đến mất diện tích đất sản xuất, đồng thời
sự hoà tan và rửa trôi muối trong cát ra làm nhiễm mặn vùng đất lân
cận. Các hoạt động sản xuất làm phát sinh nhiều bụi, hoạt động nuôi
trồng thuỷ sản đã làm gia tăng sự nhiễm mặn đất nông nghiệp lân cận
c. Bảo vệ nguồn nước
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Nguồn nước chính để sinh hoạt là nước giếng khoan, nước giếng
đào, nước máy riêng và nước khe suối. Tuy nhiên, tất cả các nguồn
nước này đều bị nhiễm phèn.
2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG
NGHIỆP HUYỆN VĨNH LINH
2.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc
Toàn huyện có diện tích gieo trồng gần 17.200ha, trong đó lúa
6.555ha, hồ tiêu 1170ha, cao su hơn 9000ha, nuôi trồng thủy sản
724ha. Tổng sản lượng thủy hải sản đạt 3.590 tấn, trong đó nuôi
trồng 1.509 tấn/năm.Từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại tập trung,
Vĩnh Linh đã phát triển đàn trâu 6.484 con, đàn bò 11.086 con, đàn
lợn 41.557 con, đàn gia cầm 272,034 nghìn con. Bình quân thu nhập
đầu người đạt 19,4 triệu đồng Hộ nghèo đến cuối năm 2012 còn lại
12,52% (năm 2005 là 25,6%). Bộ mặt nông thôn Vĩnh Linh ngày
càng khởi sắc.
2.3.2 Những hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành nông nghiệp huyện
Vĩnh Linh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: ruộng đất manh
mún, quy mô sản xuất nhỏ bé, chưa tạo được sản phẩm hàng hóa với
khối lượng lớn. Trình độ văn hóa và khoa học kỹ thuật của ngừời dân
còn thấp, kết hợp với thiếu vốn đầu tư nên sản xuấtcó hiệu quả chưa
cao. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn diễn
ra chậm, lực lượng lao động trong nông nghiệp còn lớn, năng suất
lao động thấp.
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế
Vĩnh Linh là địa phương thường xuyên phải đối mặt với thiên tai
như hạn hán, bão, lũ lụt…
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Trình độ học vấn, trình độ đào tạo của người nông dân còn nhiều
hạn chế
Sản xuất nhỏ và manh mún cùng với đất đai bị chia cắt, manh mún
dẫn đến khó thực hiện cơ giới hóa, khó áp dụng tiến bộ kỹ thuật.
Đầu tư cho nông nghiệp chưa thỏađáng, tỷ lệ quá thấp
Thị trường cho nông nghiệp huyện trong thời gian qua chưa được
mở rông, còn nhiềi bất hợp về giá cả, chất lượng sản phẩm, thông tin,
kênh tiêu thụ…
Nhận thức của người dân về vệ sinh môi truờng, an toàn dịch
bệnh, về hiệu quả kinh tế lâu dài còn thấp.
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CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP
HUYỆN VĨNH LINH THỜI GIAN TỚI
3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1 Bối cảnh và tình hình
a. Tình hình quốc tế
b. Bối cảnh trong nước
c. Sự phát triển của khoa học công nghệ
d. Sự biến đổi của khí hậu và thiên tai, dịch bệnh
1.1.2 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh
Linh trong thời gian tới
a. Mục tiêu chủ yếu
 Mục tiêu về kinh tế
- Phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất theo giá só sánh
hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 đạt 17,3 (trong đó: nông - lâm - thủy
sản tăng 5,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 20,3%, thương mại dịch vu tăng 24,9% ) và giai đoạn 2016 - 2020 đạt 20,5% (trong đó:
nông - lâm - thủy sản tang 4,1%, công nghiệp - xây dựng tăng
21,5%, thương mại - dịch vụ tăng 25%)Tăng thu ngân sách hàng
năm 18 - 20%;
- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 tăng hai lần so
với năm 2010 và năm 2020 tăng hai lần so với năm 2015.
- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.
- Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; tạo ra
thương hiệu mạnh cho một số sản phẩm hàng hóa nông sản, thủy sản,
sản phẩm công nghiệp. Đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng thiết yếu.
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- Xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.
 Về văn hóa, xã hội
- Nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI). Giảm tỷ lệ hộ
nghèo bình quân mỗi năm 2,5 - 3%;
- Giảm tốc độ gia tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1% thời kỳ
2011 - 2020. Giả quyết việc làmở cả thành thị và nông thôn.
- Nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo lên trên 45% vào năm
215, trong đó: đào tạo nghề khoảng 35%;
- Trẻ em đến tuổi đều được đến trường; duy trì phổ cập trung
học phổ thông.
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh xuống dưới 10%; 100%
số xã, thị trấn đạt chuẩn y tế và đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.
- Chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần được nâng lên
rõ rệt trong môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.
 Về môi trường
- Giảm mức độ ô nhiễm môi trường và đảm bảo môi trường
trong sạch theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Đến năm 2020 có 100% thị trấn, khu công nghiệp, cụm công
nghiệp - làng nghề, khu dịch vụ du lịch có hệ thống thoát nước thải,
nước mưa đạt tiêu chuẩn. Các nhà máy trong khu công nghiệp, cụm
công nghiệp - làng nghề phải có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu
chuẩn;
- Quản lý và xử lý tốt chất thải công nghiệp, chất thải y tế; đến
năm 2020 phấn đấu 100% rác thải được thu gom và xử lý;
- Nâng độ che phủ rừng đến năm 2015 trên 50% và đến năm
2020 là 52 - 54%.
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3.1.2 Định hƣớng phát triển nông - lâm - thủy sản và kinh tế
nông thôn trong thời gian tới
+ Trồng trọt: Được xác định là ngành sản xuất chủ yếu trong
nông nghiệp, mặc dù tỷ trọng giảm dần nhưng vẫn chiếm phần lớn
trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành.
+ Chăn nuôi: Phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất
nông nghiệp đạt 35% vào năm 2015 và khoảng 40% vào năm 2020.
Tăng cường quản lý, kiểm tra khâu giết mổ, vệ sinh.
+ Lâm nghiệp: Tiếp tục bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, rừng
trồng. Chuyển đổi cây trồng hợp lý, áp dụng các biện phát hữu hiệu
nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng rừng.
+ Khai thác thủy - hải sản: Khai thác đi đôi với bảo vệ và tái tạo
nguồn lợi thủy sản. Ổn định khai thác ven bờ, mở rộng khai thác
trung bờ và xa bờ. Hàng năm đánh bắt và khai thác khoảng 2.000 –
2.500 tấn.
+ Nuôi trồng thủy - hải sản: Khai thác tốt diện tích mặt nước sản
có của địa phương. Hình thành các vùng sản xuất tập trung, háng hóa
lớn…
3.1.3 Các quan điểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp
Phát triển nông nghiệp phải gắn liền với nông thôn mới.
Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường phải được coi là yếu
tố không thể tách rời trong quá trình phát triển nông nghiệp.
Phát triển nông nghiệp phải đáp ứng một cách công bằng về nhu cầu
Phát triển bền vững nông nghiệp là sự nghiệp của cả hệ thống
chính trị và phải phát huy tối đa sự tham gia của mọi người có liên
quan

21
3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
NÔNG NGHIỆP HUYỆN VĨNH LINH
3.2.1 Các giải pháp để phát triển bền vững nông nghiệp về
kinh tế
a. Củng cố và nâng cao năng lực kinh tế nông hộ và phát triển
kinh tế trang trại: Nâng cao năng lực kinh tế nông hộ nhằm liên kết
lại các nông hộ nhỏ mới có điều kiện áp dụng cơ giới hoá, tiếp cận
được qui trình sản xuất tối ưu, thị trường nông sản và hội nhập vào
các ngành hàng một cách hiệu quả đồng thời nâng cao thu nhập của
nông hộ.
b. Phát triển các hợp tác xã: Tiếp tục củng cố và nâng cao chất
lượng hoạt động các hợp tác xã, phát triển các HTX mới đa dạng trên
nguyên tắc tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu sản xuất hàng hoá của kinh
tế hộ và sự hỗ trợ tích cực của nhà nước.
c. Phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp: Khuyến khích tạo
điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh;
Quy hoạch để tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp;
Nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, điều chỉnh
chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường;.
d. Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản phẩm: Đa dạng hoá
các kênh tiêu thụ, xây dựng đội ngũ công tác dự báo phát triển sản
xuất và tiêu thụ, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm
nông nghiệp.Phát triển hệ thống thông tin để kịp thời nắm bắt thị
trường, tăng cường dự báo thị trường giúp các chủ trang trai tiếp cận,
chủ động trong sản xuất.
e. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông nghiệp: Bồi
dưỡng để người lao động nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của
phát triển nông nghiệp bền vững. Đào tạo nghề cho người lao động,
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đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo nghề, khuyến khích các thành
phần kinh tế tham gia đào tạo nghề.
f. Tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng: tăng cường hơn nữa
việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như
điện, hệ thống giao thông, trạm xá, trường học, hệ thống thủy lợi, cấp
thoát nước. Nâng cấp, hoàn chỉnh đường giao thông liên xã, liên thôn
và nhất la giao thông nội đồng
g. Tăng cường ướng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
nông nghiệp: ưu tiên đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật giống
cây, con vào sản xuất. Hình thành các cơ sở sản xuất giống cây, con
phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.
3.2.2 Giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp xã hội
a. Thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả: cần thực hiện
tốt công tác giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.
Ngoài việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông phải phát triển
các ngành nghề phi nông nghiệp, phát triển công nghiệp, những
ngành cần nhiều lao động, hồi phục và phát triển ngành nghề truyền
thống.
b. Nâng cao chất lượng phục vụ y tế: cũng cố mạng lưới y tế,
tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự cho y tế
tuyến xã. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc
gia, đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm,
phong dịch bệnh.
c. Tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo:
tiếp tục củng cố, ổn định mạng lưới trường lớp, từng bước đầu tư
hiện đại về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, tập trung chỉ đạo
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy có hiệu quả điều

23
kiện cơ sở vật chất hiện có, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
vào giảng dạy và học tập, xây dựng và bồi dưỡng cán bộ nhà giáo.
3.2.3 Các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững về môi
trƣờng
Từng bước phát triển nền nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu
cơ. Hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng thuốc thú y và thuốc trừ sâu
bệnh có nguồn gốc từ các chế phẩm hóa học. Áp dụng biện pháp
canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ dại mang tính tích cực
Khai thác hợp lý hiệu quả nguồn tài nguyên đảm bảo tính kế thừa
cho thế hệ tương lai gắn với bảo vệ nguồn nước, không khí nhằm
phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.
Sử dụng các phân bón, thuốc trừ sâu, bệnh, vật tư nông nghiệp
phải đảm bảo hàm lượng hóa chất cho phép không gây độc hại môi
trường.
Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân, của
cộng đồng trong bảo vệ môi trường
3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.3.1 Kết luận
Phát triển bền vững nông nghiệp là con đường tất yếu trong phát
triển nông nghiệp của cácđịa phương cũng như của các quốc gia. Sau
quá trình phân tích, đánh giá về nông nghiệp huyện Vĩnh Linh có thể
thấy trong những năm qua nông nghiệp huyện đã đạt được những kết
quả đáng khích lệ.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành nông
nghiệp huyện Vĩnh Linh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: ruộng
đất manh mún, quy mô sản xuất nhỏ bé, chưa tạođược sản phẩm
hàng hóa với khối lượng lớn. Trình độ văn hóa và khoa học kỹ thuật
của ngừời dân còn thấp, kết hợp với thiếu vốn đầu tư nên sản xuấtcó
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hiệu quả chưa cao. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp
nông thôn diễn ra chậm, lực lượng lao động trong nông nghiệp còn
lớn, năng suất lao động thấp. Thu nhập từ nông nghiệp ngày càng
giảm do chi phí đầu vào tăng cao, đời sống của nhân dân một số khu
vực còn nhiều khó khăn.
Thành công của phát triển nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng
về kinh tế xã hội để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại
hóa đất nước. Vì vậy, cần phải coi trọng phát triển bền vững nông
nghiệp là nhiệm vụ chung của nềnkinh tế, làđiều kiện quyếtđịnh sự
thành công của quá trình công nghiệp hóa - hiệnđại hóa.
3.3.2 Kiến nghị
Trong những năm đến để có thể phát triển bền vững nông nghiệp
huyện Vĩnh Linh, chính quyền và người dân địa phương phải đồng
lòng, nôc lực phát huy những kết quảđạt được và khắc phục khó
khăn thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp phát triển bền vững nông
nghiệp về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, đặc biệt quan
tâm, chúý đến quy hoạch phát triển nông nghiệp, mở rộng thị trường
tiêu thụ nông sản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Định hướng
thương hiệu cho những sản phẩm chủ lực. Cần phải nhân rộng những
mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cho nông dân học tập làm
theo.

