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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Phát triển kinh tế trang trại là chủ trương lớn của Đảng và Nhà 

nước nhằm huy ñộng mọi nguồn lực ñể phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hoá, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và khuyến 

khích ñầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Việc hình thành và phát triển 

kinh tế trang trại là một quá trình chuyển ñổi từ kinh tế hộ có nền sản 

xuất tự cấp, tự túc sang nền sản xuất hàng hoá với qui mô ngày càng 

lớn, tạo ra khối lượng lớn sản phẩm hàng hoá, phát triển bền vững 

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Tuy nhiên, trong thời gian quan kinh 

tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi phát triển còn mang tính tự phát, chưa 

bền vững, chất lượng sản phẩm hàng hoá nông sản phẩm còn thấp, 

chưa tương xứng với tiềm năng. Chính vì vậy, tác giả ñã quyết ñịnh 

chọn vấn ñề “Phát tri ển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi” làm ñề 

tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ kinh tế của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu   

- Hệ thống hoá các vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến kinh 

tế trang trại. 

- Phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi 

thời gian qua, ñồng thời chỉ rõ những kết quả ñạt ñược, những tồn tại 

hạn chế và những tiềm năng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Đề xuất những giải pháp ñể phát triển kinh tế trang trại tỉnh 

Quảng Ngãi trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn ñề lý luận và thực tiễn phát 

triển kinh tế trang trại tại tỉnh Quảng Ngãi. 
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- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ nghiên cứu một số nội dung 

về thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi. Tập trung 

phân tích ñánh giá số liệu thống kê, số liệu ñiều tra thu thập về kinh 

tế trang trại trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các giải pháp ñề xuất 

trong luận văn có ý nghĩa trong khoảng thời gian từ 5 ñến 7 năm ñến. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp phân tích, tổng hợp, 

thống kê; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp thực chứng, 

phương pháp chuẩn tắc. 

5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mục lục, mở ñầu, danh mục các bảng biểu và danh 

mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:  

Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển kinh tế trang trại. 

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi 

trong thời gian tới. 

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT 

TRIỂN KINH T Ế TRANG TRẠI 

1.1. Tổng quan về kinh tế trang tr ại 

1.1.1. Một số khái niệm về kinh tế trang trại 

1.1.1.1. Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại: Kinh tế 

trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, 

nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia ñình.  

1.1.1.2. Khái niệm về phát triển kinh tế trang trại: Phát triển kinh 

tế trang trại là việc gia tăng mức ñộ ñóng góp về giá trị sản lượng và 

sản lượng hàng hoá nông sản của các trang trại cho nền kinh tế, ñồng 
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thời phát huy vai trò tiên phong của nó trong việc thúc ñẩy tăng 

trưởng, giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn theo 

hướng hiện ñại gắn với yêu cầu bền vững. 

1.1.2. Đặc trưng của kinh tế trang trại :  Mục ñích của kinh tế 

trang trại là sản xuất hàng hoá nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ñáp ứng 

nhu cầu thị trường; Tư liệu sản xuất của trang trại thuộc quyền sở 

hữu hoặc sử dụng lâu dài của chủ trang trại; Trong trang trại các yếu 

tố sản xuất ñặc biệt quan trọng là ñất ñai và tiền vốn ñược tập trung 

tới một quy mô nhất ñịnh theo yêu cầu phát triển của sản xuất hàng 

hoá;  Kinh tế trang trại có hình thức tổ chức và quản lý ñiều hành sản 

xuất tiến bộ với sự ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu mới của khoa 

học kỹ thuật, khoa học quản lý và kiến thức về thị trường; Chủ trang 

trại là những người có ý chí làm giàu, trong các trang trại ñều có thuê 

mướn lao ñộng. 

1.1.3. Tiêu chí  xác ñịnh kinh tế trang trại:  Để xác ñịnh trang 

trại người ta thường sử dụng các tiêu chí về quy mô giá trị sản lượng 

hàng hoá; quy mô sử dụng ñất; quy mô tài sản. 

1.1.4. Ý nghĩa của việc phát triển kinh tế trang trại 

- Về kinh tế: Kinh tế trang trại ñã tạo bước chuyển biến cơ bản về 

giá trị sản phẩm hàng hoá, thu nhập của trang trại vượt trội hơn hẳn 

so với kinh tế hộ, hình thành nên những vùng sản xuất hàng hoá lớn 

tập trung, thúc ñẩy quá trình chuyển ñổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn, chuyển ñổi các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị 

hàng hoá cao.  

- Về xã hội: Thu hút ñược một lực lượng lao ñộng dư thừa ở nông 

thôn tham gia vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần quan trọng làm tăng 

số hộ giàu ở nông thôn, giải quyết việc làm tăng thu nhập, giảm sức 

ép di cư tự do từ nông thôn ra thành thị.  
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- Về môi trường: Kinh tế trang trại có lợi thế trong việc ứng dụng 

nhanh các công nghệ sinh học mới, thâm dụng vốn nên vừa nâng cao 

năng suất cây trồng vật nuôi ngay trên một ñơn vị diện tích vừa gắn 

với sử dụng hợp lý các loại hóa chất không ảnh hưởng ñến suy thoái 

tài nguyên ñất và môi trường nước ở vùng nông thôn.  

1.2. Nội dung phát triển kinh tế trang tr ại 

1.2.1. Phát triển về mặt số lượng và qui mô các trang trại 

1.2.1.1. Phát triển về số lượng các trang trại: Đó là việc gia tăng 

giá trị tổng sản lượng và sản lượng hàng hoá nông sản bằng cách tăng 

tuyệt ñối số lượng các trang trại.  

1.2.1.2. Phát triển về qui mô trang trại: Phát triển quy mô của 

trang trại thể hiện ở chổ làm cho quy mô về vốn, diện tích ñất canh 

tác, lao ñộng; lượng cây trồng, vật nuôi; cơ sở vật của trang trại ngày 

càng lớn làm tăng khả năng cạnh tranh các trang trại.  

1.2.2. Phát triển về mặt chất lượng và cơ cấu 

- Phát triển về chất lượng: ñược thể hiện ở việc gia tăng mức ñộ 

ñóng góp về sản lượng và giá trị sản lượng hàng hoá nông sản phẩm 

bằng cách thay ñổi chất lượng bên trong của kinh tế trang trại bao 

gồm việc ñẩy mạnh ñầu tư chiều sâu ñể tăng năng suất mới, sản xuất 

ra những nông sản có chất lượng cao hơn, giá trị lớn hơn 

- Phát triển về mặt cơ cấu: Thể hiện ở việc chuyển hoá cơ cấu sản 

xuất của trang trại theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá.  

1.2.3. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản: Thị 

trường là nơi diễn ra các hoạt ñộng trao ñổi, mua bán hàng hoá dịch 

vụ giữa người mua và người bán hay nói một cách ngắn gọn hơn thị 

trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu. Tiêu thụ sản phẩm là một 

khâu quan trọng của quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 

trang trại 
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1.3. Các chỉ tiêu ñánh giá sự phát tri ển của kinh tế trang tr ại 

1.3.1. Giá trị sản lượng hàng hoá nông sản: là một yếu tố ñể 

ñánh giá mức ñộ phát triển, quy mô hoạt ñộng của trang trại. Công 

thức tính: 

G = i

n

i

m

j
ij xPQ∑∑

= =1 1

 

Trong ñó:   

G: Giá trị sản lượng hàng hoá nông sản. 

Qij: sản lượng sản phẩm (i) của trang trại (j) trong một năm. 

Pi: Đơn giá của một ñơn vị sản phẩm (i) trong năm hiện tại (thực 

tế) hoặc tại một năm ñược chọn làm gốc (cố ñịnh). 

1.3.2. Tỷ lệ ñóng góp của kinh tế trang trại:  Chỉ tiêu này thể hiện 

mối quan hệ giữa giá trị sản lượng hàng hoá nông sản do các trang 

trại sản xuất ra so với giá trị hàng hoá nông sản của toàn ngành trong 

một năm.  

Công thức tính: g = 
nn

tt

G

G
    

Trong ñó: 

g:  Tỷ lệ ñóng góp về giá trị sản lượng hàng hoá nông sản của 

kinh tế trang trại. 

Gtt:  Tổng giá trị sản lượng hàng hoá nông sản của các trang trại. 

Gnn:  Tổng giá trị sản lượng hàng hoá nông sản của toàn ngành. 

1.3.3. Chỉ tiêu ñánh giá quy mô sử dụng các nguồn lực sản 

xuất: Chỉ tiêu này cho thấy bình quân mỗi trang trại sử dụng bao 

nhiêu ñất ñai, lao ñộng, tiền vốn vào sản xuất, kinh doanh.  

Công thức tính:  nj = 
N

N j
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Trong  ñó: 

nj: Mức ñộ sử dụng nguồn lực (j) trong trang trại. 

Nj: Tổng nguồn lực (j) sử dụng của các trang trại. 

N:  Tổng số trang trại trong kỳ. 

1.3.4. Chỉ tiêu ñánh giá sự chuyển dịch về cơ cấu: Cơ cấu trang 

trại thể hiện mối quan hệ giữa số lượng trang trại của từng loại hình 

so với tổng thể.  

Công thức tính: tj = %100x
TT

LJ  

Trong ñó: 

tj: Tỷ lệ trang trại loại (j) trong tổng số trang trại. 

L j: Số trang trại loại (j). 

TT: Tổng số trang trại trong kỳ. 

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát tri ển kinh tế trang tr ại 

1.4.1. Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên: Vị trí ñịa lý, ñiều kiện thời 

tiết, khí hậu, ñiều kiện về thổ nhưỡng ñất ñai và môi trường sinh thái 

ñều có ảnh hưởng ñến quá trình hình thành và phát triển của các loại 

hình kinh tế trang trại. 

1.4.2. Đặc ñiểm về kinh tế - xã hội:  Các yếu tố về lao ñộng, vốn 

ñầu tư, kết cấu hạ tầng nông thôn, khoa học công nghệ và thị trường 

tiêu thụ sản phẩm nông sản là các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và có 

tính quyết ñịnh ñến quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nông sản của 

các trang trại. 

1.4.3. Môi trường pháp lý: Các chính sách về ñất ñai; chính sách 

thuế; chính sách lao ñộng; chính sách khoa học kỹ thuật, công nghệ, 

môi trường; chính sách thị trường, chính sách bảo hộ tài sản ñã ñầu 
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tư của trang trại là những chính sách hết sức quan trọng trực tiếp tác 

ñộng vào quá trình hình thành và phát triển của các trang trại.  

1.5. Một số kinh nghiệm phát tri ển kinh tế trang tr ại 

1.5.1. Kinh nghiệp phát tri ển kinh tế trang tr ại của các quốc 

gia và vùng lãnh thổ trong khu vực: Ưu tiên cho phát triển kinh tế 

trang trại vùng ñối núi; Nhà nước ñóng vai trò “bà ñỡ” cho sự ra ñời 

và phát triển của kinh tế trang trại; Kết hợp phát triển cùng lúc nhiều 

loại hình kinh doanh; Phát triển kinh tế trang trại có trọng tâm, trọng 

ñiểm. 

1.5.2. Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam: 

Kinh tế trang trại phát triển góp phần giải quyết việc làm, tăng thu 

nhập, tích luỹ và khai thác có hiệu quả tiềm năng về ñất ñai, ứng 

dụng  những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ khí hoá, hiện ñại hoá, tăng 

sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh; cải thiện 

và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển ñộng vật hoang 

dã quí hiếm ña dạng hoá sinh học, phủ xanh ñồi núi trọc vùng trung 

du và miền núi. 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế 

TRANG TRẠI  TỈNH QUẢNG  NGÃI 

2.1. Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Quảng 

Ngãi ảnh hưởng ñến sự phát tri ển của kinh tế trang tr ại 

2.1.1.  Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên: Quảng Ngãi là tỉnh nằm 

trong vùng kinh tế trọng ñiểm Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên 

với những ưu thế về vị trí ñịa lý; ñất ñai, mặt nước; thời tiết, khí hậu, 

tài nguyên thiên nhiên là những thuận lợi cơ bản ñể phát triển kinh tế 

trang trại. Tuy nhiện, với ñiều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xảy 

ra bão, lũ lụt về mùa mưa, khô hạn về mùa nắng; ñất ñai bạc màu ñòi 

hỏi phải ñầu tư lớn cải tạo ñất ñể phát triển sản xuất là những bất lợi 
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lớn, ảnh hưởng ñến sản xuất nông nghiệp nói chung và kinh tế trang 

trại nói riêng. 

 2.1.3. Đặc ñiểm về xã hội: Lực lượng lao ñộng, tập quán và  kinh 

nghiệm sản xuất  có ảnh hưởng nhất ñịnh ñến sự phát triển kinh tế 

của tỉnh nói chung và sự hình thành và phát triển mô hình kinh tế 

trang trại nói riêng. 

2.1.4. Đặc ñiểm về kinh tế: Tốc ñộ tăng trưởng của các ngành 

công nghiệp, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; thương mại, dịch vụ của 

tỉnh trong thời gian qua tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng nông thôn 

không ngừng ñược ñầu tư, hoàn thiện là những nhân tố thuận lợi ñể 

phát triển kinh tế trang trại. Song hạn chế cơ bản ñể phát triển kinh tế 

trang trại là sự phát triển không ñồng ñiều, nhiều vùng có nhiều tiềm 

năng thì ñiều kiện cơ sở vật chất còn thấp hoặc ở những vùng sâu, 

vùng xa.  

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang tr ại t ỉnh Quảng Ngãi 

trong thời gian qua 

2.2.1. Thực trạng phát triển số lượng trang trại  

Trong giai ñoạn  2005-2009 kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi có 

sự phát triển nhanh chóng thể hiện sự gia tăng về mặt số lượng các 

trang trại qua các năm. Điều này ñược minh chứng qua bảng 2.1. 

Các số liệu ở bảng 2.1,  cho thấy, ñến năm 2009 số lượng trang 

trại tỉnh Quảng Ngãi là 436 trang trại, tăng 43 trang trại so với năm 

2005, Tốc ñộ tăng số lượng trang trại bình quân hàng năm của tỉnh 

Quảng Ngãi trong giai ñoạn 2005-2009 là 2,63%. Tuy nhiên, tốc ñộ 

tăng về mặt số lượng trang trại hàng năm của tỉnh không ñồng ñều, 

năm 2006 giảm 18,07% so với năm 2005, năm 2007 tăng 4,66% so 

với năm 2006; năm 2009 tăng 20,11% so với năm 2008.  
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Bảng 2.1.  Số lượng trang trại của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 

(2005-2009). 

TT Năm Số lượng  
trang tr ại 

Tốc ñộ gia tăng về mặt 
số lượng trang trại 

(%) 
01 2005 393  
02 2006 322 -18,07 
03 2007 337 4,66 
04 2008 363 7,72 
05 2009 436 20,11 

 Nguồn, Tính toán của tác giả. 

 2.2.2. Thực trạng phát triển trang trại theo qui mô 

2.2.2.1. Qui mô diện tích ñất ñai: Đất ñai là nguồn lực tiên quyết 

ñầu tiên cần phải có ñể tiến hành sản xuất nông nghiệp, và cũng là 

một trong những nhân tố ñầu tiên ñể hình thành và phát triển kinh tế 

trang trại. Điều này ñược thể hiện ở bảng 2.3 sau: 

Bảng 2.3. Qui mô diện tích bình quân của các loại hình trang trại 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2007 và năm 2009 
Năm 2007 Năm 2009 

TT 
Phân theo loại 
hình trang tr ại 

Tổng 
số 

trang 
tr ại 

Tổng 
diện 

tích 
(ha) 

Diện 
tích 

bình 
quân 
(ha) 

Tổng 
số 

trang 
tr ại 

Tổng 
diện 

tích 
(ha) 

Diện 
tích 

bình 
quân 
(ha) 

1 Trồng trọt 68 495,8 7.29 34 264,8 7,8 

2 Chăn nuôi 57 43,5 0.76 68 41.2 0,6 

3 Lâm nghiệp 72 1.362 18.92 108 1,910,1 17,7 

4 
Nuôi trồng thuỷ 

sản 
120 64,7 0.54 177 88,8 0,5 

5 SXKD  tổng hợp 20 272,5 13.63 49 526,2 10,7 

Tổng cộng 337 2238.5 6.6 436 2.831,1 6,5 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

 
12 

 

Qua bảng 2.3, cho thấy, Năm 2007 các trang trại ñã sử dụng  

2.238,5 ha, bình quân 6,6 ha/trang trại, năm 2009 giảm xuống còn 6,5 

ha/trang trại, do xu hướng diện tích các trang trại trồng trọt giảm, 

trong khi ñó trang trại nuôi trồng thuỷ sản tăng. Điều này ñược thể 

hiện ở bảng 2.3 sau. 

Các trang trại có quy mô diện tích lớn nhất là lâm nghiệp. Năm 

2007 là 1.362 ha, năm 2009 là 1.910,1ha tăng 548,1ha so với năm 

2007, là do các trang trại lâm nghiệp, phổ biến ở các huyện miền núi, 

chuyên trồng rừng nguyên liệu như bạch ñàn, keo lá tràm,… bình 

quân mỗi trang trại sử dụng 17,7 ha ñất ñể sản xuất; trang trại SXKD 

tổng hợp bình quân 10,7 ha/trang trại; trồng trọt bình quân 7,8 

ha/trang trại. 

2.2.2.2. Qui mô vốn ñầu tư: Số liệu ở bảng 2.5, cho thấy, trong 

giai ñoạn 2005 - 2009, quy mô vốn ñầu tư bình quân trang trại tăng 

lên từ 2,54 lần, từ 92,16 triệu ñồng ñã tăng lên ñến 234,08 triệu ñồng.  

Bảng 2.5.  Quy mô vốn của trang trại ở tỉnh Quảng Ngãi giai 

ñoạn (2005- 2009) 

Đơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Năm Số lượng 
trang tr ại Tổng vốn Vốn ñầu tư bình 

quân /trang trại 

1 2005 393 36.217 92,16 

2 2007 337 39.851 118,25 

3 2008 363 43.034 118,55 

4 2009 436 102.060 234,08 

Nguồn. Tính toán của tác giả. 
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Về cơ cấu nguồn vốn: nguồn vốn ñầu tư của các trang trại tỉnh 

Quảng Ngãi chủ yếu là nguồn vốn tự có. Năm 2009 chiếm 67,18%; 

vốn vay từ hệ thống các ngân hàng thương mại 11,47% và nguồn vốn 

khác là các nguồn vốn ñược chủ trang trại vay từ các nguồn không 

chính thức từ bạn bè, người thân,.. chiếm 21,35%.  

Bảng 2.6. Cơ cấu vốn ñầu tư phân theo nguồn hình thành của các 

trang trại trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi trang năm 2006 và 2009 

Đơn vị tính: % 

Năm 
TT Vốn 

2006 2009 

1 Vốn chủ trang trại 83.26 67.18 

2 Vốn vay 8.83 11.47 

3 Vốn khác 7.91 21.35 

Tổng số 100 100 

Nguồn. Tính toán của tác giả. 

2.2.2.3. Qui mô lao ñộng: Các loại hình trang trại ở tỉnh Quảng 

Ngãi hình thành chủ yếu từ hộ gia ñình nông dân, do vậy lao ñộng 

trong gia ñình chiếm tỷ lệ khá cao, một phần thu hút lao ñộng nhàn 

rỗi tại ñịa phương. Được thể hiện ở bảng 2.7. 

Số liệu ở bảng 2.7, cho thấy, trang trại lâm nghiệp sử dụng nhiều 

lao ñộng nhất, bình quân 3,26 người/trang trại; trang trại thuỷ sản, 

bình quân 1,76 người/trang trại; trang trại SXKD tổng hợp, bình quân 

3,63 người/trang trại; trang trại chăn nuôi, bình quân 2,76 

người/trang trại và trang trại trồng trọt, bình quân 3,03 người/trang 

trại.  
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Bảng 2.7. Tình hình sử dụng lao ñộng bình quân của các trang trại 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2009 

TT 
Phân theo loại 
hình trang tr ại 

Tổng số 
trang tr ại 

Tổng số 
lao ñộng 
(người) 

Bình quân 
lao ñộng/ 
trang tr ại 
(người) 

1 Trang trại trồng trọt 34 103 3,03 

2 Trang trại chăn nuôi 68 188 2,76 

3 
Trang trại lâm 
nghiệp 

108 352 3,26 

4 Trang trại thủy sản 177 311 1,76 

5 SXKD tổng hợp 49 178 3,63 

Tổng cộng 436 1.132 2,60 

Nguồn. Tính toán của tác giả. 

2.2.2.4. Qui mô thu nhập: Số liệu ở bảng 2.9, cho thấy, năm 2006 

thu nhập bình quân của mỗi trang trại 83,73 triệu ñồng/trang trại, 

năm 2009 thu nhập bình quân môi trang trại giảm xuống còn 60,77 

triệu ñồng/trang trại  

Tuy nhiện, thu nhập của các trang trại trồng trọt, chăn nuôi, lâm 

nghiệp và SXKD tổng hợp ñiều có thu nhập bình quân hàng năm 

tăng, cụ thể: Trang trại trồng trọt từ 28,83 triệu ñồng năm 2006, tăng 

lên 29,06 triệu ñồng năm 2009; trang trại chăn nuôi từ 31,4 triệu 

ñồng năm 2006, tăng lên 31,16 triệu ñồng năm 2009; trang trại 

SXKD tổng hợp từ 50,67 triệu ñồng năm 2006, tăng lên 57,55 triệu 

ñồng trại năm 2009. 

Trang trại nuôi trồng thuỷ sản có thu bình quân hàng năm giảm, từ 

166,65 triệu ñồng năm 2006 và giảm xuống còn 87,85 triệu ñồng 

năm 2009, nhưng nếu so sánh với thu nhập bình quân của các trang 



 
15 

 

trại trong cùng kỳ năm 2009 thì trang trại nuôi trồng thuỷ sản có mức 

thu nhập bình quân cao nhất, cao gấp 1,6 lần so vơi chăn nuôi; 2,8 

lần so với lâm nghiệp; 1,5 lần so với SXKD tổng hợp và 3,02 lần so 

với trồng trọt.  

Bảng 2.9. Qui mô thu nhập bình quân trang trại tỉnh Quảng Ngãi 

năm 2006 và năm 2009 

Đơn vị tính: Triệu ñồng. 

Năm 2006 Năm 2009 

TT 
Phân  theo loại 

hình trang tr ại 

Tổng 

số 

trang 

tr ại 

Tổng 

thu 

nhập 

BQ 

thu 

nhập 

/trang 

tr ại 

Tổng 

số 

trang 

tr ại 

Tổng 

thu 

nhập 

BQ 

 thu 

nhập 

/trang 

tr ại 

 1 Trồng trọt 70 2.018 28,83 34 988 29,06 

 2 Chăn nuôi 48 1.507 31,40 68 3.772 55,47 

 3 Lâm nghiệp 67 1.648 24,60 108 3.365 31,16 

 4 

Nuôi trồng thuỷ 

sản 
128 21.331 166,65 177 15.549 87,85 

 5 SXKD tổng hợp 9 456 50,67 49 2.820 57,55 

Tổng cộng 322 26.960 83,73 436 26.494 60,77 

Nguồn. Tính toán của tác giả. 

Về tỷ suất nông sản hàng hoá của các trang trại trong tỉnh tăng 

tương ñối nhanh từ  52,76% năm 2006 tăng lên 75,58%  năm 2009.  

Điều  này ñược thể hiện qua bảng 2.10.  

Số liệu ở bảng 2.10, cho thấy, Tỷ suất hàng hoá của trang trại lâm 

nghiệp cao hơn 2,14 lần so với tỷ suất hàng hoá của trang trại trồng 

trọt; 1,28 lần so với trang trại nuôi trồng thuỷ sản; 1,03 so với trang 

trại chăn nuôi và 1,07 lần so với trang trại SXKD tổng hợp. Giá trị 
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sản lượng bình quân có xu hướng giảm, năm 2006 ñạt 384,39  triệu 

ñồng, năm 2009 giảm xuống còn 286,67 triệu ñồng.  

Bảng 2.10. Giá trị sản lượng hàng hoá và tỷ suất nông sản hàng 

hoá  của các loại hình trang trại tỉnh Quảng Ngãi  

Phân theo loại hình trang tr ại 

Chỉ tiêu Năm 
Tổng 

số  
Tr ồng 

tr ọt 

Chăn 

nuôi 

Lâm 

nghiệp 

Nuôi 

tr ồng 

thuỷ 

sản 

SXKD 

tổng 

hợp 

2006 322 74 48 67 128 9 Số lượng trang 

trại 2009 436 34 68 108 177 49 

2006 123.774 6.303 7.161 4.996 103.732 1.582 Tổng  sản lượng 

hàng hoá  

(Triệu ñồng) 
2009 124.986 2.599 12.966 15.022 84.768 9.631 

2006 65.298 3.485 6.774 2.568 51.465 1.006 GTSL bán ra  

(Triệu ñồng) 2009 94.464 1.101 11.431 13.675 60.096 8,161 

2006 52,76 55,29 94,60 51,40 49,61 63,59 Tỷ suất hàng hoá 

(%) 2009 75,58 42,36 88,16 91,03 70,89 84,74 

2006 384,39 85,18 149,19 74,57 810,41 175,78 GTSL  bình quân 

(Triệu ñồng) 2009 286,67 76,44 190,68 139,09 478,92 196,55 

Nguồn. Tính toán của tác giả. 

2.2.3. Thực trạng phát triển về mặt chất lượng và cơ cấu  

2.2.3.1. Thực trạng phát triển về mặt chất lượng: Các trang trại 

tỉnh Quảng Ngãi ñã từng bước xây dựng quy trình sản xuất từ khâu 

chọn giống ñến chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản tạo ra nông 

sản, thực phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, ñể sản phẩm của các 

trang trại có thể cạnh tranh và tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh, ngoài 

tỉnh và xuất khẩu.  
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2.2.3.2. Thực trạng phát triển về mặt cơ cấu trang trại theo loại 

hình  sản xuất: Kinh tế trang trại tỉnh Quảng là ñược hình thành do 

tất yếu khách quan, do xu thế của nền sản xuất hàng hoá, cùng với 

chủ trương ñổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp của Đảng và Nhà 

nước ñã có nhiều chính sách ưu ñãi ñể phát triển kinh tế trang trại, cơ 

cấu về các loại hình sản xuất kinh doanh trang trại luôn biến ñộng 

qua các năm. Điều này ñược thể hiện ở bảng 2.11. 

Số liệu ở bảng 2.11, cho thấy, trang trại trồng trọt năm 2005 

chiếm 29,52 %, ñến năm 2009 giảm xuống còn 7,8%; trang trại chăn 

nuôi, năm 2005 chiếm 17,3% ñến năm 2009 giảm xuống còn 15,6%; 

trang trại lâm nghiệp, năm 2005 chiếm 28,75%, ñến năm 2009 giảm 

xuống còn 24,76%; trang trại nuôi trồng thuỷ sản, năm 2005 chiếm 

18,58%, ñến năm 2009 tăng lên 40,6%; trang trại SXKD tổng hợp 

năm 2005 là 5,85%, ñến năm 2009 tăng lên 11,24%. 

 Bảng 2.11. Cơ cấu kinh tế trang trại theo loại hình kinh doanh 

tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn (2005-2009) 

Đơn vị tính: % 

Phân theo loại hình kinh t ế trang tr ại 

Năm 

Tổng 

số 

 

Tr ồng 

tr ọt 

Chăn 

nuôi 

Lâm 

nghiệp 

Nuôi 

tr ồng 

thuỷ sản 

SXKD 

tổng hợp 

2005 100 29,52 17,3 28,75 18,58 5,85 

2006 100 22,97 14,91 20,81 38,51 2,8 

2007 100 20,18 16,91 21,36 35,61 5,94 

2008 100 19,83 18,46 21,49 34,71 5,51 

2009 100 7,8 15,6 24,76 40,6 11,24 

Nguồn. Tính toán của tác giả.. 

2.2.4. Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Phần lớn sản 

phẩm nông sản hàng hoá do các trang trại ở tỉnh Quảng Ngãi sản xuất 
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ra chủ yếu là mía, tôm thương phẩm, sắn củ, nguyên liệu giấy, lương 

thực, thực phẩm, rau củ, trái cây,… Đối với nhóm sản phẩm phục vụ 

cho chế biến công nghiệp chủ yếu là bán trực tiếp cho các cơ sở chế 

biến và một số thương lái ñịa phương trong và ngoài tỉnh. Đối với 

nhóm sản phẩm phục vụ tiêu dùng như lương thực, thực phẩm, trái 

cây, …các trang trại bán trực tiếp cho thương lái ñịa phương, hoặc có 

quan hệ cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn, quán ăn lớn ñể chế 

biến, tiêu thụ cho khách hàng. 

2.2.5. Thực trạng về các chính sách hỗ trợ của nhà nước ñối với 

phát triển kinh tế trang trại  

2.2.5.1. Môi trường pháp lý: Quan trọng nhất của việc tạo dựng 

môi trường pháp lý, ñó là việc nhà nước thừa nhận  2 vấn ñề cơ bản 

là:  Thừa nhận tính hợp pháp của kinh tế tư nhân trong nông nghiệp 

mà hình thức cụ thể là kinh tế trang trang trại; thừa nhận quyền lợi 

lâu dài của người dân ñối với ruộng ñất và tài sản gắn liền với ñất 

2.2.5.2. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại của 

Nhà nước: Các chính như: chính sách tài chính, ñất ñai; chính sách 

khuyến nông, khuyến nông, khuyến ngư. Tuy nhiên, các chính sách 

này vẫn chưa thật sự ñạt hiệu quả như mong ñợi. Có nhiều nguyên 

nhân, song chủ yếu là do các chính sách còn chung chung, chưa sâu 

sát ñiều kiện cụ thể của từng vùng, từng ñịa phương, nên khi triển 

khai gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.  

2.3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân kìm hãm sự phát 

tri ển kinh tế trang tr ại 

2.3.1. Những tồn tại, hạn chế: Kinh tế trang trại phát triển chưa 

ổn ñịnh và bền vững; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, tiêu 

thụ và liên kết sản xuất; liên kết sản xuất kinh doanh giữa trang trại 

với nông trường, HTX,.. chưa ñược quan tâm ñúng mức.  
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2.3.2. Nguyên nhân của sự chậm phát triển kinh tế trang trại 

thời gian qua 

2.3.2.1. Từ phía nhà nước: Chính sách hỗ trợ nông dân tiêu thụ 

sản phẩm chưa phát huy tác dụng như mong muốn; Việc tiếp cận các 

nguồn hỗ trợ tài chính ñể phát triển kinh tế trang trại rất khó khăn; 

Các chính sách khoa học, công nghệ phục vụ cho sản xuất chưa ñáp 

ứng ñược nhu cầu thực tiễn, các công trình nghiên cứu khoa học chưa 

ñưa lại cho người nông dân những lợi ích ñáng kể, người dân vẫn sử 

dụng nguồn giống hiện có trên thị trường với chất lượng không cao. 

2.3.2.2. Từ bản thân các trang trại:  Thiếu vốn phát triển sản xuất; 

Trình ñộ của chủ trang trại còn nhiều hạn chế; Chí phí sản xuất cao; 

Chất lượng nông sản phẩn hàng hoá chưa ñáp ứng nhu cầu thị 

trường; Thiếu sự hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản phẩm 

ñây cũng là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển 

kinh tế trang trại ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. 

2.3.2.3. Nhận thức của chính quyền ñịa phương: Phần lớn chính 

quyền các cấp của tỉnh Quảng Ngãi chưa có sự thống nhất, chưa thấy 

rõ vai trò của kinh tế trang trại; chưa lồng ghép quy hoạch phát triển 

kinh tế trang trại với phát triển nông nghiệp; Việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất, giấy chứng nhận cho các trang trại chậm; 

Chưa chú trọng các hoạt ñộng Marketing sản phẩm nông nghiệp của 

ñịa phương 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG 

TRẠI T ỈNH QUẢNG NGÃI THỜI GIAN T ỚI 

3.1. Căn cứ thực tiễn ñể xây dựng giải pháp 

3.1.1. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường 

Ngày nay, xu hướng tiêu dùng của con người càng có nhu cầu sử 

dụng các sản phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo ñảm an 
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toàn vệ sinh thực phẩm ñây là cơ hội ñể các loại hình kinh tế trang 

trại phát triển sản xuất hàng hoá ñáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe 

của người tiêu dùng và xuất khẩu. 

3.1.2. Xuất phát từ ñịnh hướng phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi 2010 - 2015 tầm nhìn 2020 

3.1.2.1. Định hướng phát triển:  

3.1.2.2. Mục tiêu phát triển: Phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng 

GTSX nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân tương ứng 5,2% 

giai ñoạn 2011-2015 và 5,5% giai ñoạn 2016-2020, ñưa tỷ trọng 

GTSX thuỷ sản lên 31,3% năm 2020, giảm tỷ trọng ngành nông 

nghiệp tương ứng từ 67,5% xuống 63,9% cùng kỳ.  

3.1.3. Xuất phát từ tiềm năng có thể khai thác ñể phát triển kinh 

tế trang trại 

Tỉnh Quảng Ngãi có vị trí ñịa lý thuận lợi, năm trong vùng kinh tế 

trọng ñiểm Duyên hải miền Trung, hành lang kinh tế Đông - Tây, có 

cảng nước sâu Dung Quất; có nhiều vùng ñồi núi, gò ñồi, vùng ñồng 

bằng và vùng ven biển, bải ngang, ñầm phá; có nguồn lao ñông ở 

nông thôn còn rất dồi dào, nhiều thanh niên có trình ñộ văn hoá, trình 

ñộ khoa học kỹ thuật khá cao, có truyền thống lao ñộng cần cù, có ý 

chí vươn lên, có hoài bão làm giàu, … vẫn ở lại nông thôn ñây là 

những ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển một nền sản xuất nông 

nghiệp, phát triển kinh tế trang trại, một loại hình của kinh tế hàng 

hoá.   

3.1.4. Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc cho xây dựng giải 

pháp 

Luận văn ñã nêu ra một số quan ñiểm mang tính nguyên tắc cho 

việc xây dựng giải pháp là: Phát triển kinh tế trang trại ở Quảng Ngãi 

nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi 
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trường sinh thái; Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Quảng Ngãi nhằm 

phát huy có hiệu quả các nguồn lực, thúc ñẩy sản xuất phát triển, 

nâng cao ñời sống nhân dân; Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng 

Ngãi nhằm góp phần xây dựng và thúc ñẩy tiến trình công nghiệp 

hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp, nông thôn; Phát triển kinh tế trang trại 

tỉnh Quảng Ngãi phải ñặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế hộ 

và các loại hình kinh doanh khác trong nông nghiệp.  

3.2. Các giải pháp cụ thể ñể phát tri ển kinh tế trang tr ại 

3.2.1. Giải pháp ñẩy mạnh phát triển nguồn lực các yêu tố sản 

xuất 

3.2.1.1. Giải pháp về tích tụ, tập trung ñất ñai cho phát triển kinh 

tế trang trại 

- Quy ñịnh giá thuê ñất vượt hạn ñiền linh hoạt: Thực tế việc “hạn 

ñiền” không giúp giải quyết vấn ñề “người cày có ruộng”, trái lại nó 

gây khó khăn cho việc tích luỹ ñất ñai ñể sản xuất lớn trong nông 

nghiệp, giảm cơ hội tạo ra việc làm cho người nghèo.  

- Đẩy mạnh chương trình “dồn ñiền, ñổi thửa”: Phương pháp tốt 

nhất ñang ñược nông dân ở các ñịa phương khác trong khu vực 

Duyên hải miền Trung thực hiện thành công ñó là “rút bù diện tích”.  

- Đẩy mạnh việc giao ñất, cho thuê ñất ñể phát triển kinh tế trang 

trại tại những vùng ñồi núi trọc, ñất trống nơi biên giới hải ñảo. 

3.2.1.2. Giải pháp về tạo ñiều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn 

vốn ñầu tư phát triển trang trại 

- Bổ sung một số nội dung trong cơ chế tài chính nhằm tăng 

cường hỗ trợ vốn trước và sau ñầu tư, nhất là về khâu giống, ñặc biệt 

là giống mới giúp phát triển nhanh, mạnh kinh tế nông hộ, từng bước 

chuyển một số hộ có khả năng tích luỹ vốn, ñất ñai và kiến thức  kinh 

doanh sang làm kinh tế trang trại. Tiếp tục ban hành cơ chế khuyến 
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khích ñầu tư, cơ chế tài trợ vốn cho phát triển kinh tế trang trại theo 

hướng mở rộng xã hội hoá. 

- Gắn phát triển kinh tế trang trại với việc thực hiện các chương 

trình dự án xã hội của Chính phủ. 

- Thành lập các “quỹ nhóm tín dụng” trong nhân dân: Để tạo ñiều 

kiện thuận lợi hơn cho các hộ gia ñình vay vốn phát triển kinh tế 

trang trại, khuyến khích những người có nhu cầu vay vốn từ ngân 

hàng tham gia vào các nhóm vay vốn.  

3.2.1.3. Giải pháp về tạo nguồn lao ñộng và nâng cao trình ñộ 

cho người lao ñộng trong trang trại 

- Về tạo nguồn lao ñộng cho nông thôn:  Khuyến khích các cơ sở 

ñào tạo tham gia vào hoạt ñộng ñào tạo nguồn nhân lực cho phát triển 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn bằng cách sử dụng nguồn ngân sách 

của ñịa phương, liên doanh, liên kết với các cơ sở ñào tạo nghề theo 

ñơn ñặt hàng, theo nhu cầu thực tế của mỗi ñịa phương, các học viên 

theo học khoá ñào tạo này sẽ ñược miễn giảm học phí và giới thiệu 

việc làm cho các trang trại  có nhu cầu tuyển dụng lao ñộng.  

- Nâng cao trình ñộ cho người lao ñộng trong trang trai: Chuyển 

giao kỹ thuật sản xuất các loại giống mới, các biện pháp canh tác 

mới. Các phương pháp cấy, chiết, ghép, cắt tỉa cành trên cây ăn quả, 

cây công nghiệp. Các phương pháp phòng trừ sâu bệnh trên các loại 

cây, con sản xuất ở trang trại. Các phương pháp tổ chức sản xuất và 

quản lý hạch toán trong trang trại. 

- Quy ñịnh mức tiền lương tối thiểu trong lĩnh vực sản xuất nông 

nghiệp phù hợp với ñặc ñiểm ñặc thù lao ñộng ngành nghề, cần tổ 

chức lại hệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nghề nghiệp trong 

nông nghiệp, người lao ñộng trong nông nghiệp cũng cần ñược ñối 

xử công bằng như những lao ñộng khác trong xã hội. 
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3.2.1.4. Giải pháp về phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học, công 

nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Xây dựng trang trại giống tại ñịa phương: Quy hoạch xây dựng 

trang trại giống tập trung ở một số xã vùng ven biển của huyện Mộ 

Đức và Đức Phổ.  

- Xác ñịnh các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực trong kinh tế trang 

trại: Đối với vùng miền núi: Trồng những loại cây nguyên liệu phục 

vụ cho công nghiệp chế biến như: Bạch ñàn, keo lai, cây mía, mì,.. 

chăn nuôi ñại gia súc, gia cầm; Vùng trung du: trồng các loại cây 

như: cây ñiều ghép, cây bông vải, cây cao su, cây ăn quả,..chăn nuôi 

gia súc, gia cầm; Vùng ñồng bằng và ven biển: thích hợp với nuôi 

trồng thuỷ, hải, sản các loại, chăn nuôi và trồng cây công nghiệp mía, 

mì, ñậu, bắp,… 

3.2.2. Đẩy mạnh liên kết sản xuất trong các trang trại:  Hình 

thành các trang trại liên kết theo mô hình liên kết giữa nông dân với 

nông dân; trang trại liên kết giữa trang trại với nông dân. 

3.2.3. Giải pháp về mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản 

3.2.3.1. Mở rộng thị trường tại chỗ: Đẩy mạnh quy hoạch phát 

triển hệ thống chợ ở nông thôn, miền núi, các ñiểm bán nông sản 

thực phẩm trong các khu dân cư lớn gần ñịa ñiểm sản xuất; mỗi năm 

01 lần tổ chức hội chợ nông sản tại ñịa phương có các sản phẩm ñặc 

sắc do trang trại sản xuất ra, nhằm lôi kéo khách hàng tới mua nông 

sản phẩm, vừa quảng bá ñược hình ảnh của ñịa phương vừa tiêu thụ 

ñược nông sản phẩm với chi phí thấp. 

3.2.3.2. Đẩy mạnh phát triển các cơ sở chế biến gắn với sản xuất 

nông nghiệp của từng ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi:  

Khuyến khích các doanh nghiệp ñầu tư vào các ngành nghề chế biến 

nông sản; Tăng cường ñầu tư cơ sở hạ tầng ñể hình thành các khu 
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vực nông nghiệp sản xuất tập trung như khu vực sản xuất nuôi trồng 

thuỷ sản, sản xuất giống, chăn nuôi gia súc, gia cầm với những ñiều 

kiện sản xuất tốt nhất gắn với hệ thống cung ứng dịch vụ ñầu vào và 

chế biến nông sản phẩm ñầu ra; Khuyến khích các chủ trang trại ñầu 

tư trang thiết bị ñể chế biến nông sản với quy mô nhỏ và vừa, phù 

hợp với quy mô sản xuất, các trang trại không có ñiều kiện cần liên 

kết theo nhóm ñể ñầu tư. Khuyến khích ñầu tư trực tiếp nước ngoài 

vào nông nghiệp và công nghiệp chế biến.  

3.2.3.3. Đẩy mạnh hoạt ñộng Marketing sản phẩm nông sản: Chú 

ý ñến thương hiệu hàng hoá; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng 

cao; Xúc tiến xây dựng các trang Web giới thiệu nông sản; Tăng 

cường công tác thông tin thị trường 

3.2.4. Giải pháp về cải thiện chính sách từ phía chính quyền 

3.2.4.1. Nâng cao nhận thức về kinh tế trang trại: Làm rõ và 

khẳng ñịnh nhận thức cho cán bộ, ñảng viên và nhân dân ñối với 

chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát 

triển lâu dài loại hình kinh tế trang trại, có như vậy mọi người có 

vốn, có kinh nghiệm mới yên tâm làm ăn và mạnh dạn bỏ vốn ra ñầu 

tư mở mang kinh tế trang trại, vừa ích nước, lợi nhà.  

3.2.4.2. Tăng cường công tác quy hoạch: Chính quyền các ñịa 

phương cần phải xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển kinh tế nông, 

lâm nghiệp, thuỷ sản nói chung và kinh tế trang trại nói riêng trên cơ 

sở quy hoạch chung của tỉnh, trong ñó chỉ rõ quy mô, ñịa giới và các 

cây, con cần ưu tiên phát triển. Việc quy hoạch phải ñược thông báo 

rộng rãi cho người dân ñịa phương ñược biết cùng tham gia ñóng góp 

ý kiến nhằm ñạt ñược sự ñồng thuận trong xã hội. 

Chính quyền ñiạ phương cần tăng cường công tác quản lý quy 

hoạch và nâng cao công tác lập quy hoạch phát triển nông nghiệp. 
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Muốn vậy, cần có những quy ñịnh, quy chế quản lý quy hoạch chặt 

chẽ, gắn việc thực hiện quy hoạch với lợi ích thiết thực và quy ñịnh 

rõ trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, xã, phường, thị trấn trong 

việc thực hiện ñúng quy hoạch chi tiết ñã ñược phê duyệt. 

3.2.4.3. Tăng cường ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn: 

UBND tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn vốn ñể ñầu tư hoàn thiện mạng 

lưới giao thông, công  trình thuỷ lợi, ñiện sinh hoạt,.. nhằm khuyến 

khích tạo ñiều kiện thuận cho kinh tế trang trại hình thành và phát 

triển ổn ñịnh, lâu dài 

3.2.5. Các giải pháp khác 

3.2.5.1. Giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường cung ứng 

dịch vụ sản xuất nông nghiệp: Từng bước hình thành các trung tâm 

nghiên cứu, ứng dụng các loài giống mới có năng suất, chất lượng 

cao; Củng cố lại hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh, cung ứng vật 

tư nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Khuyến khích các 

doanh nghiệp tích cực ñầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp 

thông qua các chính sách ưu ñãi ñầu tư.  

3.2.5.2. Giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm: Thúc ñẩy 

việc hình thành các vùng nông nghiệp sinh thái;  Khuyến khích các 

trang trại tăng cường ñầu tư kỹ thuật cho thu hoạch bao gồm phương 

tiện thu hái, vận chuyển, chứa ñựng ñể giảm tổn thất và ñảm bảo chất 

lượng ñồng ñều, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ trang trại, 

người lao ñộng về bảo ñảm chất lượng thu hoạch; Tăng cường ñầu tư 

trang bị phương tiện, thiết bị bảo quản nông sản theo ñúng chuẩn 

mực, khuyến khích hình thành các doanh nghiệp cho thuê vật tư nông 

nghiệp ñể hỗ trợ cho nông dân, chủ trang trại trại. 
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển kinh tế 

trang trại trong thời gian qua của tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, kinh tế 

trang trại phát triển còn nhiều mặt hạn chế nhất ñịnh. Trong thời gian 

ñến, ñể kinh tế trang trại phát triển tương xứng với tiềm năng ñòi hỏi 

các cấp, các ngành của tỉnh phải xây dựng kế hoạch, quy hoạch, rà 

soát lại các trang trại cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, trên 

cơ sở ñó thực hiện các giải pháp ñồng bộ, lâu dài, chính sách hợp lý 

nhằm khuyến khích các loại hình kinh tế trang trại phát triển bền 

vững. 


