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MỞ ĐẦU 
1. TÍNH CẤP THI ẾT CỦA ĐỀ TÀI  

Trang trại là loại hình cơ sở sản xuất nông nghiệp của hộ gia 

ñình nông dân, ñược hình thành và phát triển trong ñiều kiện nền kinh 

tế thị trường. Hay nói một cách khác trang trại ñược hình thành từ cơ 

sở của các hộ tiểu nông sau khi phá bỏ cái vỏ bọc sản xuất tự túc, tự 

cấp khép kín vươn lên sản xuất nhiều nông sản hàng hóa, tiếp cận với 

thị trường, từng bước thích nghi với nền kinh tế cạnh tranh. Trải qua 

hàng mấy thế kỷ ñến nay, kinh tế trang trại gia ñình tiếp tục phát triển 

từ những nước tư bản công nghiệp lâu ñời ñến các nước ñang phát 

triển, các nước công nghiệp mới và ñi vào các nước xã hội chủ nghĩa 

với cơ cấu và qui mô sản xuất khác nhau. Phát triển kinh tế trang trại 

là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn hiện nay. 

Ngày nay loại hình trang trại gia ñình ñã khẳng ñịnh là loại hình có qui 

mô hiệu quả nhất trong sản xuất nông nghiệp thay thế dạng nông hộ 

phân tán và xí nghiệp tư bản qui mô lớn.  

Ở nước ta, trang trại ñã hình thành và trải qua các giai ñoạn lịch 

sử khác nhau của sự phát triển. Tuy nhiên trang trại gia ñình chỉ phát 

triển từ ñầu thập niên 1990 sau khi có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị 

và Luật ñất ñai ra ñời năm 1993, giao quyền sử dụng ñất sản xuất ổn 

ñịnh và lâu dài cho hộ gia ñình nông dân. 

Từ khi có chủ trương ñổi mới về cơ chế quản lý kinh tế của 

Đảng, kinh tế hộ nông dân ñã phát huy ñã phát huy tác dụng to lớn, tạo 

sức mạnh mới trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

Trên nền tảng kinh tế tự chủ của các hộ nông dân ñã hình các trang trại 

ñược ñầu tư vốn, lao ñộng với trình ñộ chuyên môn cao ñóng góp ngày 

càng nhiều của cải vật chất cho xã hội. Mới hình thành và phát triển 

nhưng kinh tế trang trại ñã khơi dậy tiềm năng ñất ñai, lao ñộng, vốn 
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trong dân cư ñể ñầu tư phát triển sản xuất, cải thiện bộ mặt nông thôn, 

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Để xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, phát triển kinh 

tế trang trại là hướng ñi ñúng ñắn, cần ñược quan tâm giúp ñỡ bằng 

những chính sách hợp lý, góp phần khai thác một cách có hiệu quả và 

bền vững về tiềm năng về ñất ñai ở Kon Tum.  

Nghiên cứu và ñề ra giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên 

ñịa bàn tỉnh Kon Tum, không những chỉ ñơn thuần giải quyết các vấn 

ñề thực tiễn trang trại ñóng góp về kinh tế cho ñịa phương, mà chúng 

tôi còn nhận thức vai trò to lớn của trang trại trong quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, ñẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 

nông nghiệp nông thôn theo một tư duy mới tư duy phát triển nông 

nghiệp theo hướng vận dụng một cách ñầy ñủ các quy luật của nền 

kinh tế thị trường, ñưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh, của nước ta tiến 

dần tới trình ñộ phát triển của các nước trong khu vực và các nước 

trong tổ chức Thương mại Thế giới, tạo ra năng lực cạnh tranh trên thị 

trường Quốc tế. Những lý giải và kiến nghị của luận văn không những 

hệ thống hoá lý luận, mà còn tổng kết thực tiễn phát triển trang trại của 

nhiều nước, của các vùng trên cả nước, nó là kinh nghiệm quý báu 

phục vụ cho các nhà lý luận và thực tiễn trong việc chỉ ñạo, ñịnh 

hướng trong phát triển kinh tế trang trại trong giai ñoạn hiện nay. 

Xuất phát từ thực tế của ñịa phương, với kinh nghiệm công tác 

của tác giả trong thời gian qua, ñề tài “M ột số giải pháp phát tri ển 

kinh t ế trang tr ại t ỉnh Kon Tum”  ñã ñược chọn ñể nghiên cứu. 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN C ỨU 

Đề tài chủ yếu nghiên cứu về thực trạng của kinh tế trang trại tại 

tỉnh Kon Tum ñể tìm ra giải pháp phát triển kinh tế trang trại của tỉnh 

trong thời gian tới.  
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3. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 

3.1. Mục tiêu chung 

 Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Kon 

Tum, từ ñó tìm giải pháp thúc ñẩy phát triển kinh tế trang trại của tỉnh 

Kon Tum, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá 

có khả năng cạnh tranh cao, hiệu quả và bền vững trên ñịa bàn tỉnh 

Kon Tum thời gian tới. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế 

trang trại; ñánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại nhằm phát 

hiện ra các yếu tố trở ngại và những tiềm năng ñể phát triển kinh tế 

trang trại tại tỉnh Kon Tum; phân tích hoạt ñộng kinh tế trong trang 

trại tỉnh Kon Tum, từ ñó tìm ra ñược những nguyên nhân trực tiếp và 

gián tiếp ảnh hưởng ñến kết quả sản xuất và hiệu quả kinh tế của trang 

trại. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu thúc ñẩy phát triển kinh tế trang 

trại trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum thời gian tới. 

4. ĐỐI T ƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hoạt ñộng kinh tế của các trang trại cũng như ảnh hưởng của nó 

tới sự phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum; ñối tượng 

khảo sát: 100% số trang trại hiện có tại thời ñiểm ñiều tra ở tỉnh Kon 

Tum. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

4.2.1. Nội dung 

Số lượng, cơ cấu, loại hình phương hướng sản xuất của các 

trang trại ở tỉnh Kon Tum; tình hình sử dụng ñất ñai, lao ñộng, vốn, 

thu nhập, bố trí sản xuất, bố trí cây trồng của các trang trại; phân tích 

một số chỉ tiêu ñánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế của các trang trại. 
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4.2.2. Phạm vi về không gian: Tỉnh Kon Tum 

4.2.3. Phạm vi về thời gian 

- Số liệu lịch sử: 5 năm từ năm 2006 – 2010. 

- Số liệu hiện trạng năm 2010 (tiến hành ñiều tra năm 2011). 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

5.1. Các câu hỏi ñặt ra mà ñề tài cần giải quyết. 

Trong những năm qua, kinh tế trang trại của tỉnh Kon Tum phát 

triển thế nào? Yếu tố nào ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế trang 

trại của tỉnh Kon Tum? Hiệu quả kinh tế của các trang trại tỉnh Kon 

Tum thế nào? Giải pháp nào thúc ñẩy phát triển kinh tế trang trại ở 

tỉnh Kon Tum?  

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

5.2.1. Cơ sở phương pháp luận ñề tài 

* Phương pháp tiếp cận duy vật 

* Phương pháp tiếp cận dựa trên quan ñiểm kinh tế 

- Tiếp cận kinh tế trang trại theo hướng kinh tế thị trường 

- Tiếp cận kinh tế trang trại theo hướng kinh tế hộ 

* Phương pháp tiếp cận hệ thống 

- Tiếp cận hệ thống dọc 

- Tiếp cận hệ thống ngang 

5.2.2. Các phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Thu thập tài liệu thứ cấp 

- Thu thập các dữ liệu trực tiếp thông qua ñiều tra, khảo sát 

- Phương pháp ñánh giá nhanh nông thôn - RRA (Rapid Rural 

Appraisal) 

- Phương pháp chuyên gia: Phỏng vấn bán cấu trúc ñể lấy thông 

tin từ một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ chuyên gia ñại diện các ngành, 

ñịa phương trong lĩnh vực nghiên cứu.  
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- Phương pháp thống kê, mô tả 

- Phương pháp phân tích, ñánh giá theo cách so sánh chuỗi 

- Phương pháp phân tích, ñánh giá thông qua so sánh chéo 

- Phương pháp phân tổ thống kê 

- Phương pháp phân tích, tính toán những chỉ số thống kê, 

những ñại lượng trung bình và hệ số tương ñối... tính hiệu quả, ñánh 

giá các nhân tố ảnh hưởng ñến kết quả sản xuất của trang trại (vốn, ñất 

ñai, lao ñộng), so sánh kết quả các loại hình trang trại, dự báo xu 

hướng phát triển của trang trại.  

5.3. Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá và phương pháp phân tích 

5.3.1. Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá 

5.3.1.1. Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất 

5.3.1.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất 

6. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LU ẬN 

VĂN 

7. BỐ CỤC CỦA LU ẬN VĂN  

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế trang tại 

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

Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại 

thời gian tới  
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN  
KINH T Ế TRANG TRẠI 

1.1. KINH TẾ TRANG TRẠI 

1.1.1. Khái niệm về trang tr ại và kinh tế trang tr ại 

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

1.1.1.2. Phân loại trang trại  

1.1.2. Những tiêu chí xác ñịnh kinh tế trang tr ại  

1.1.2.1. Giá trị sản lượng hàng hóa dịch vụ bình quân 1 năm  

1.1.2.2. Quy mô sản xuất phải tương ñối lớn và vượt trội so với 

kinh tế nông hộ tương ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế. 

1.1.3. Những ñặc trưng của kinh tế trang tr ại  

1.1.4. Vai trò của KTTT trong phát tri ển kinh tế - xã hội 

1.2. PHÁT TRIỂN KINH T Ế TRANG TRẠI  

1.2.1. Khái niệm phát tri ển kinh tế trang tr ại 

1.2.2. Nội dung và tiêu chí ñánh giá phát triển kinh tế trang 

tr ại  

1.2.2.1. Phát triển kinh tế trang trại về quy mô  

1.2.2.2. Nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của kinh tế trang trại  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRI ỂN KINH T Ế 

TRANG TR ẠI 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

1.3.3. Các chính sách về phát tri ển kinh tế trang tr ại 

1.3.4. Các nguồn lực của bản thân trang tr ại 

1.3.5. Thị tr ường 

1.3.6. Sự phát tri ển của khoa học kỹ thuật 



    

 

9 

1.4. TÌNH HÌNH PHÁT TRI ỂN KTTT TRÊN TH Ế GIỚI VÀ 

VI ỆT NAM, NH ỮNG BÀI HỌC KINH NGHI ỆM RÚT RA 

1.4.1. Tình hình phát triển KTTT ở một số nước Châu Âu 

1.4.2. Tình hình phát triển KTTT ở một số nước Châu Á 

1.4.3. Tình hình phát triển KTTT ở Việt Nam 

1.4.4. Bài học kinh nghiệm về phát tri ển KTTT  

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế 
TRANG TR ẠI T ỈNH KON TUM 

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRI ỂN KINH T Ế 

TRANG TR ẠI CỦA TỈNH KON TUM 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí ñịa lý và ranh giới hành chính tỉnh Kon Tum 

2.1.1.2. Đặc ñiểm ñịa hình 

2.1.1.3. Điều kiện thời tiết khí hậu, thuỷ văn 

2.1.1.4. Tài nguyên nước 

2.1.1.5. Tài nguyên ñất 

2.1.1.6. Hệ Động thực vật 

2.1.1.7. Tài nguyên khoáng sản 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội t ỉnh Kon Tum 

2.1.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

2.1.2.2. Dân số, lao ñộng, việc làm, thu nhập 

2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng 

2.1.2.4. Văn hoá, giáo dục, y tế 

2.1.3. Các chính sách phát triển kinh tế trang tr ại t ỉnh Kon 

Tum 

2.1.3.1. Chính sách ñất ñai 

2.1.3.2. Chính sách về thuế 
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2.1.3.3. Chính sách ñầu tư tín dụng 

2.1.3.4. Chính sách lao ñộng 

2.1.3.5. Chính sách khoa học, công nghệ, môi trường 

2.1.3.6. Chính sách thị trường 

2.1.3.7. Chính sách bảo hộ tài sản ñã ñầu tư của trang trại 

2.1.4. Nguồn lực bản thân các trang trại tại tỉnh Kon Tum 

2.1.5. Thị tr ường ñầu vào, ñầu ra cho kinh tế trang tr ại 

2.1.6. Sự phát tri ển của khoa học kỹ thuật 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG TRẠI 

CỦA TỈNH KON TUM TH ỜI GIAN QUA 

2.2.1. Qúa trình hình thành, phát triển kinh tế trang tr ại 

tỉnh Kon Tum  

2.2.2. Đặc ñiểm sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất, kinh 

doanh của các trang trại tỉnh Kon Tum 

2.2.2.1. Đặc ñiểm sản xuất 

Tổng số có 605 trang trại thuộc ñịa bàn 9 huyện, thị trong tỉnh. 

Với 5 loại hình kinh doanh chính:  
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Bảng 2.7 : Số lượng các trang trại phân theo loại hình  

sản xuất 2010 

                                                                Đơn vị tính: trang trại 

Dưới 2 ha 
Từ 2 ha ñến 

4 ha 

Từ 4 ha ñến 

10 ha 

Từ 10 ha  

tr ể lên 
T

T 

Loại 

hình 

trang 

tr ại 

Số 

lượng 

(T.Tr) 

Tỷ 

lệ 

(%) SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 605 100 178 29,42 201 33,22 139 22,98 87 14,38 

1 Trang 

trại 

trồng 

trọt 

469 77,52 131 21,65 158 26,12 113 18,68 67 11,07 

2 

Trang 

trại 

tổng 

hợp 

103 17,02 26 4,30 32 5,29 26 4,30 19 3,14 

3 

Trang 

trại 

chăn 

nuôi 

28 4,63 19 3,14 9 1,49 

4 

Trang 

trại 

nuôi 

trồng 

thuỷ 

sản 

4 0,66 2 0,33 2 0,33 

5 

Trang 

trại 

lâm 

nghiệp 

1 0,17 0,17 

 Nguồn: Số liệu ñiều tra trực tiếp chủ trang trại  
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2.2.2.2. Tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh của các trang 

trại  

Tổng diện tích của các trang trại năm 2010 là 5.382 ha; diện tích 

bình quân một trang trại là 9,36 ha; ñất nông nghiệp là 2,71 ha/ trang 

trại; ñất lâm nghiệp là 6,61 ha/ trang trại. 

Diện tích ñất của trang trại lâm nghiệp là lớn nhất với 20,08 ha/ 

1 trang trại. Diện tích trang trại chăn nuôi là nhỏ nhất với 2,56 ha/ 

trang trại. Trang trại cây hàng năm thường nằm ở ven ñô cho nên 

không có lợi thế về ñất ñai, thường kết hợp với chăn thả cá nên có diện 

tích ñất thuỷ sản lớn: bình quân 0,4 ha/ trang trại.   

a. Nguồn nhân lực trong các trang trại  

Lao ñộng của trang trại: Các trang trại năm 2010 ñã sử dụng 

2.587 lao ñộng. Gồm 1.940 lao ñộng của chủ hộ trang trại; 647 lao 

ñộng thuê mướn thường xuyên và 1.176 lao ñộng mướn thời vụ quy 

ñổi là 45,48%.  

Các trang trại ñã thu hút một lực lượng lao ñộng ở nông thôn, 

góp phần giải quyết ñược công ăn việc làm mang lại thu nhập cho hộ. 

Trang trại chăn nuôi là trang trại thuê mướn nhiều lao ñộng nhất (3,3 

lao ñộng/ TT) và sau ñó là trang trại cây lâu năm (khoảng 3 lao ñộng/ 

TT). Bình quân một trang trại có gần 4 lao ñộng, trong ñó lao ñộng 

thuê mướn ngoài không cao vì phụ thuộc vào tính chất thời vụ nông  - 

lâm nghiệp. Trình ñộ lao ñộng của trang trại chủ yếu là lao ñộng phổ 

thông chưa qua ñào tạo chiếm tới 89,89% và thực hiện các công việc 

thuần tuý giản ñơn do chủ trang trại ñiều khiển. Lao ñộng có trình ñộ 

ñại học quá thấp, chiếm tỷ lệ khiêm tốn với 1,33%. 

b. Trình ñộ trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật trong các trang trại 

Kon Tum  
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Các trang trại thường trang bị phổ biến ở một vài loại máy chủ 

yếu là máy kéo ña năng công suất nhỏ (loại cầm tay dưới 15 mã lực); 

máy vận tải nông dụng, máy bơm nuớc, máy xay xát, máy tuốt, ñập có 

ñộng cơ công suất nhỏ.  

Cơ sở vật chất nhà xưởng: Hầu như là rất ñơn giản dựa trên cơ 

sở cơ ngơi sinh hoạt và chuồng trại gia ñình. Trang trại chăn nuôi gia 

súc lớn vẫn còn tồn tại hình thức chăn nuôi bán nhốt, chăn nuôi gia 

cầm chủ yếu theo hình thức thả vườn.  

c. Yếu tố vốn sản xuất của trang trại  

Tổng vốn ñầu tư của các chủ trang trại năm 2010 là 109,890 tỷ 

ñồng ñồng, chủ yếu là vốn ñầu tư của chủ trang trại với 89.231 tỷ ñồng 

chiếm 81,2%, trong khi ñó vốn vay ngân hàng chỉ có 20,329 triệu 

ñồng chiếm 18,5%. Bình quân vốn ñầu tư sản xuất của một trang trại 

là 185 triệu ñồng.  

Vốn lưu ñộng của các trang trại tập trung vào các lĩnh vực kinh 

tế như sau:  

Nông nghiệp 55,6%; Công nghiệp - xây dựng 21,8%; còn lại là 

các ngành lâm nghiệp, thuỷ sản và dịch vụ khác là 21,6%. 

  d- Hoạt ñộng liên kết trong sản xuất, tiêu thụ  

 * Liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh:  

Hình thức hợp tác trong sản xuất kinh doanh như thành lập tổ 

hợp tác sản xuất, hợp tác xã chăn nuôi hiện chưa phát triển ở Kon 

Tum.  

* V ề tiêu thụ sản phẩm:   

Sản phẩm chủ yếu ñược tiêu thụ trong tỉnh, thông qua hệ thống 

thu mua của thương lái ñịa phương. Trên 90% nông hộ, trang trại ñược 

hỏi cho biết họ rất muốn ký hợp ñồng tiêu thụ sản phẩm với các công 

  

 

14 

ty, cơ sở chế biến nông sản ñể tránh rủi ro khi giá cả biến ñộng và ổn 

ñịnh thu nhập.  

2.2.3. Sự phát tri ển về số lượng, qui mô, cơ cấu các loại hình 

kinh t ế trang tr ại của tỉnh   

Quy mô sản xuất các trang trại còn nhỏ, sản lượng hàng hoá 

thấp và chủ yếu là tiêu thụ tại thị trường ñịa phương. Trồng trọt: Năm 

2010 diện tích gieo trồng lúa 115,5 ha; ngô 216,4 ha, xoài 95,4 ha, 

cam quýt 210,3 ha, nhãn 111,9. Chăn nuôi: trâu 87 con, bò 23.258 con, 

lợn 34.328 con, gà, vịt 982.380 con... Diện tích chăn thả cá 25,4 ha. 

- Cam, quýt, nhãn bình quân 3,4 ha/ trang trại cây ăn quả. Cây 

ăn quả khác diện tích không ñáng kể.  

- Đàn trâu, bò của trang trại chăn nuôi bình quân vào khoảng 40 

- 45 con/ trang trại.  

- Chăn nuôi gia cầm chủ yếu là thả vườn, chưa chăn nuôi công 

nghiệp, tập trung ở loại hình trang trại kinh doanh tổng hợp.  

- Thuỷ sản còn quá nhỏ bé: 0,9 ha chăn thả/ trang trại trong loại 

hình trang trại cây lâu năm và trang trại chăn nuôi.   

- Lâm nghiệp cho sản phẩm chính trong loại hình kinh tế trang 

trại.  

- Ngành nghề, dịch vụ trong các trang trại chưa phát triển. Thu 

nhập ñều nhất là trang trại chăn nuôi, trang trại thuỷ sản và trang trại 

trồng cây lâu năm; gắn với du lịch sinh thái bình quân 24,16 triệu 

ñồng/ trang trại.  

2.2.4. Đóng góp của KTTT vào phát tri ển kinh tế - xã hội 

tỉnh Kon Tum 

Giá trị sản phẩm sản xuất của 605 trang trại ñã tạo ra ñược một 

số lượng sản phẩm ñáng kể. Năm 2010, tổng thu của các trang trại là 

91.113 triệu ñồng, bình quân một trang trại 150,6 triệu ñồng. Tổng giá 
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trị hàng hoá và dịch vụ bán ra của các trang trại ñạt 73.437 triệu ñồng. 

Trong khi ñó năm 2005 có 373 trang trại, tổng thu của các trang trại 

chỉ là 9.785 triệu ñồng; năm 2006 với 417 trang trại thì tổng thu của 

các trang trại là 15.357 triệu ñồng; năm 2007 có 473 trang trại với tổng 

thu là 24.450 triệu ñồng; năm 2008 có 528 trang trại với mức thu là 

37.570 triệu ñồng; ñến năm 2009 ñạt 575 trang trại với tổng thu là 

75.650 triệu ñồng.  

2.2.5. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực KTTT 

Bảng 2.12: Các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả kinh doanh theo 

các loại hình trang trại năm 2010 

Loại hình trang tr ại 

Chỉ tiêu ĐVT 

Trang 

tr ại tr ồng 

tr ọt 

(n=469) 

Trang 

tr ại tổng 

hợp 

(n=103) 

Trang 

tr ại chăn 

nuôi 

(n=28) 

Trang 

tr ại nuôi 

tr ồng 

thuỷ sản 

(n=4) 

Trang 

tr ại lâm 

nghiệp 

    (n=1) 

Gía trị gia tăng 

(VA) 
1tr.ñ 87,595 132,373 84,458 64,241 157,510 

VA/lao ñộng 1tr.ñ/1lñ 13,686 44,124 13,406 23,792 29,718 

VA/vốn lần 1,15 0,47 0,58 0,65 1,05 

VA/diện tích 1tr.ñ/ha 5,279 13,563 15,816 8,497 7,215 

Tỷ suất hàng 

hoá 
% 75,54 92,34 78,56 63,45 87,63 

Nguồn: Số liệu ñiều tra trực tiếp chủ trang trại  

Căn cứ vào số liệu phân tích ở bảng trên, chúng tôi so sánh các 

chỉ tiêu hiệu quả của trang trại với một số chỉ tiêu cơ bản, từ ñó phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng và ñánh giá ñược hiệu quả kinh doanh của 

từng loại hình trang trại.  
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Kết quả qua phân tích, ñánh giá rút ra như sau:  

* Giá tr ị gia tăng của trang trại:   

Giá trị gia tăng của trang trại lâm nghiệp và trang trại tổng hợp 

là cao 157,510 và 132,373 triệu ñồng/ trang trại và chiếm 1/16.608 

ngành nông nghiệp, ñiều ñó cho thấy giá trị , VA của trang trại tổng 

hợp cao hơn trang trại chăn nuôi (gấp 1,6 lần) và trang trại nuôi trồng 

thuỷ sản (2 lần). Như vậy,  loại hình trang trại lâm nghiệp và trang trại 

tổng hợp ñã phát huy tiềm năng của ñịa phương và ñem lại hiệu quả 

kinh tế cao.   

* Hi ệu quả sử dụng lao ñộng (VA/ lao ñộng)  

Trang trại tổng hợp có giá trị gia tăng/ 1 lao ñộng cao hơn 3,22 

lần so với trang trại trồng trọt. Đây thể hiện một ñặc ñiểm của là các 

ngành nghề phi nông, lâm, thủy sản ở vùng nông thôn giá trị dịch vụ 

thường không cao. Đồng thời cũng khẳng ñịnh thêm rằng trang trại 

tổng hợp là thế mạnh và góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân 

ñịa phương.  

* Hi ệu quả sử dụng vốn của trang trại (VA/ vốn)  

Trang trại trồng trọt và trang trại lâm nghiệp có VA thu ñược là 

1,15 và 1,05 ñồng/ 1ñồng vốn bỏ ra cao so với các loại hình trang trại 

khác. Sở dĩ trang trại trồng trọt và trang trại lâm nghiệp có VA/ vốn 

cao là vì suất ñầu tư trên một ñơn vị diện tích trong các trang trại trồng 

trọt và trang trại trồng rừng thường không lớn. Bên cạnh ñó ñất ñai 

lâm nghiệp ở Kon Tum cơ bản là tốt cho nên góp phần giảm chi phí 

cho nhà ñầu tư.  

* Hi ệu quả sử dụng ñất (VA/ di ện tích)  

Trang trại chăn nuôi có VA thu ñược là 15,816 triệu ñồng/ 1 ha 

ñất trang trại, cao hơn so với VA thu ñược từ 1 ha ñất ở các trang trại 

khác. Tuy nhiên số liệu này cũng cho thấy các trang trại chăn nuôi ở 
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tỉnh thường không có ñồng cỏ chăn thả khép kín và chi phí chuồng trại 

là không lớn (hình thức chăn nuôi quảng canh).  

* T ỷ suất hàng hoá  

Trang trại tổng hợp có tỷ suất hàng hoá lớn nhất so với các trang 

trại khác. Các trang trại tổng hợp phát huy ñược khả năng sản xuất 

chăn nuôi tổng hợp và gắn với dịch vụ du lịch sinh thái và kinh doanh 

ăn uống nên kết quả cho thu hoạch của loại hình trang trại này có giá 

trị hàng hoá hiện tại cao.  

Tỷ suất hàng hoá trang trại lâm nghiệp cũng cho thấy tiềm năng 

lợi thế cao, trong tương lai loại hình trang trại này phát triển mạnh ñể 

tận dụng tối ña thế mạnh của tỉnh và ñây cũng là hướng ñi ñúng. Trang 

trại trồng trọt có tỷ suất hàng hoá thấp với 75,54%, cho thấy là với các 

loại cây lương thực ngắn ngày như lúa, ngô có giá trị hàng hoá không 

cao và sản phẩm chủ yếu là tiêu dùng nội bộ. Trang trại nuôi trồng 

thuỷ sản có tỷ suất hàng hoá thấp nhất là 63,45%, ñiều này phản ánh 

loại hình trang trại này kinh doanh thường hay bất bênh và bị ảnh 

hưởng nhiều bỡi thiên tai. 

Nộp Ngân sách Nhà nước của các trang trại khoảng 3.150 triệu 

ñồng. Trong ñó Trang trại tổng hợp có mức nộp cao nhất chiếm 

33,4%; thấp nhất là Trang trại lâm nghiệp, hiện nay mô hình này ñang 

ñược khuyến khích phát triển. 

Các trang trại tạo việc làm cho khoảng 2.587 lao ñộng. Trong ñó 

Trang trại trồng trọt tạo công ăn việc làm cho nhiều lao ñộng nhất 

chiếm 29,5%, nhưng lao ñộng chỉ mang tính thời vụ là chủ yếu; kế ñến 

là trang trại tổng hợp giải quyết công ăn việc làm cho lao ñộng chiếm 

25, 7%, lao ñộng trong lĩnh vực này có tính bền vững hơn và thấp nhất 

là trang trại nuôi trồng thủy sản.  
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* So sánh với các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp: 

Từ bảng phân tích số liệu ta thấy giá trị gia tăng của trang trại 

lâm nghiệp và trang trại tổng hợp là cao hơn các trang trại khác, trong 

khi ñó giá trị sản xuất của trang trại trồng trọt là cao nhất là 70.631,75 

trñ và chỉ bằng 0,27% Gía trị của ngành nông nghiệp (năm 2010 ñạt 

2.616.000trñ). Điều ñó cho thấy xu hướng trong thời gian tới trang trại 

lâm nghiệp và trang trại tổng hợp sẽ mở rộng và phát triển và có sự 

chuyển ñổi trong cơ cấu loại hình trang trại. 

Gía trị sản xuất bình quân ñược tạo ra của một lao ñộng trong 

trang trại tổng hợp là 27,5 tr.ñ cao hơn 1,72 lần so với giá trị bình quân 

ñược tạo ra của một lao ñộng trong ngành nông nghiệp (16tr.ñ). Do ñó, 

số lao ñộng trong trang trại tổng hợp trong thời gian tới sẽ có xu 

hướng gia tăng và ñiều ñó nói lên rằng loại hình trang trại này ñang 

làm ăn có hiệu quả và ñang thu hút các nhà ñầu tư.   

2.2.6. Những hạn chế trong phát tri ển kinh tế trang tr ại của 

tỉnh và nguyên nhân 

2.2.6.1. Những hạn chế 

Các trang trại trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum tại thời ñiểm nghiên 

cứu về quy mô còn nhỏ. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

còn yếu, hiệu quả kinh tế chưa cao. Mặt khác do trình ñộ quản lý, trình 

ñộ lao ñộng hầu hết là phổ thông, sản phẩm hàng hoá các trang trại 

không lớn và thiếu sức cạnh tranh. Thu nhập bình quân một lao ñộng 

trong các trang trại còn thấp.  

2.2.6.2. Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế trang trại 

ở tỉnh Kon Tum 

* Thiếu quy hoạch ñịnh hướng phát triển: Tỉnh chưa thực hiện 

ñược việc phân vùng kinh tế, quy hoạch ñất ñai ñể dành cho phát triển 

kinh tế trang trại.   
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* Quản lý ñất ñai bất cập, tích tụ tập trung ñất khó khăn:  

Hiện nay ở nông thôn Kon Tum phổ biến có tình trạng một hộ 

có tới vài chục mảnh ruộng, như vậy tương ứng là vài chục sổ ñỏ. Các 

hộ nhận ñất, nhận rừng chủ yếu căn cứ vào ñất nương rẫy cũ của gia 

ñình từ trước, mang tính tự phát là chính. Để ñảm bảo tính công bằng 

khi phân chia ñất ruộng cho các hộ phải có các loại ñất khác nhau, nên 

ñến nay tình trạng manh mún, nhỏ lẻ là khó khắc phục.  

* Tổ chức bên trong của các trang trại còn nhiều yếu kém: 

Nhiều chủ trang trại còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức quản lý kinh 

tế. Việc ñào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ thuật 

chưa ñược quan tâm ñúng mức cả phía chủ trang trại lẫn cơ quan quản 

lý nhà nước.  

* Môi trường xã hội còn nhiều trở ngại: Đặc thù miền núi, các 

hộ nông dân của tỉnh Kon Tum chủ yếu là dân tộc thiểu số có phong 

tục tập quán, lối sống, tâm  lý, văn hóa, phong tục phong phú, có nhiều 

mặt tích cực song mặt hạn chế cũng rất  lớn.  

* Môi trường ñầu tư kinh doanh, tư pháp chưa thuận lợi:  

Cho ñến hết năm 2010 mới chỉ có một số ít trang trại thực hiện 

ñăng ký kinh doanh, chính vì vậy sự trợ giúp của nhà nước ñối với các 

trang trại rất còn hạn chế.   

* Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại còn bị buông lỏng. 

  

 

20 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN KINH 
TẾ TRANG TRẠI T ỈNH KON TUM TH ỜI GIAN T ỚI 

3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

KINH T Ế TRANG TRẠI TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020 

3.1.1. Quan ñiểm và chính sách phát triển kinh tế trang tr ại 

của Việt Nam 

3.1.1.1. 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, 

nhằm mở rộng quy mô và nâng  cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh 

vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản,  trồng rừng, gắn sản 

xuất với chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản  

3.1.1.2. Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng 

có hiệu quả ñất ñai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần 

phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập; 

khuyến khích làm giàu ñi ñôi với xoá ñói giảm nghèo; phân bổ lại 

lao ñộng, dân cư, xây dựng nông thôn mới  

3.1.1.3. Quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng ñất hình thành 

các trang trại gắn  liền với quá trình phân công lại lao ñộng ở nông 

thôn, từng bước chuyển dịch lao ñộng nông nghiệp sang làm các 

ngành phi nông nghiệp, thúc ñẩy tiến trình công nghiệp hoá trong 

nông nghiệp và nông thôn 

3.1.2. Quan ñiểm phát tri ển kinh tế trang tr ại ở tỉnh 
Kon Tum 

3.1.3. Mục tiêu phát triển kinh tế trang tr ại tỉnh Kon 
Tum ñến năm 2020 

3.1.3.1. Mục tiêu tổng quát    
Phát triển và mở rộng mô hình kinh tế trang trại, lấy trang 

trại cây ăn quả, chăn nuôi ñại gia súc, lâm nghiệp làm ñột phá về 
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hiệu quả kinh tế. Định hướng ñến 2020: xác ñịnh kinh tế trang 

trại và kinh tế ñồi rừng là hình thức kinh tế chủ yếu ñể khai thác 

tốt nhất những lợi thế trong nông nghiệp trong quá trình công 

nghiệp hoá, hiện ñại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.1.3.2. Mục tiêu cụ thể 
Từ nay ñến năm 2015 số lượng trang trại hàng năm tăng 

bình quân 30%, phấn ñấu ñưa thêm diện tích ñất sử dụng ñể phát 

triển kinh tế trang trại 500 ha, doanh thu bình quân cho một 

trang trại tăng: 1,3-1,5 lần so với năm 2010, trong ñó: trang trại 

trồng cây lâu năm tăng 1,7-2,0  lần; chăn nuôi tăng 1,4-1,6 lần; 

trồng cây hàng năm tăng 1,2-1,4 lần; 100% các trang traị có mức 

thu nhập hàng hoá và dịch vụ theo giá thực tế ñạt trên 150 triệu 

ñồng/ năm. Nâng cao tỷ suất nông lâm sản hàng hoá trong tổng 

giá trị nông sản phẩm và dịch vụ của các trang trại bình quân ñạt 

80%. 

3.1.4. Định hướng phát triển kinh tế trang tr ại t ỉnh Kon 

Tum  

* Đối với nông nghiệp, vừa chú trọng ñầu tư thâm canh, chuyên 

môn hoá vừa kết hợp với ña dạng hoá sản phẩm ñảm bảo tính bền 

vững trong sản xuất kinh doanh.  

* Đối với chăn nuôi: Tập trung phát triển nuôi trâu bò thịt, dê, 

lợn nạc,gia  cầm theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp.  

* Vừa chú trọng trồng rừng sản xuất vừa kết hợp với trồng rừng 

phòng hộ ñể bảo vệ môi trường sinh thái, bên cạnh ñó phát triển mạnh 

sản xuất lâm sản ngoài gỗ ñể có nguồn thu nhập trước mắt từ rừng  

* Phát triển mô hình nuôi trồng thuỷ sản theo phương pháp 

công nghiệp  

* Đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ ở các trang trại  
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* Bảo vệ môi trường sinh thái kết hợp với du lịch và dịch vụ.  

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG 

TRẠI CỦA TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020 

3.2.1. Giải pháp chung cho các trang trại   

3.2.1.1. Quy hoạch khoanh vùng, lựa chọn mô hình kinh tế 

trang trại phù hợp với từng vùng sinh thái, ñặc ñiểm tự nhiên của 

tỉnh và từng huyện, thành phố 

3.2.1.2. Giải pháp về ñất ñai  

3.2.1.3. Giải pháp về ñầu tư và vốn  

3.2.1.4. Giải pháp về khoa học kỹ thuật và công nghệ  

3.2.1.5. Giải pháp về lao ñộng và nguồn nhân lực  

3.2.1.6. Giải pháp về thị trường tiêu thụ  

3.2.1.7. Môi trường kinh doanh và tư pháp  

3.2.1.8. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước ñối với kinh tế 

trang trại  
3.2.1.9.  Hình thành, phát triển quan hệ hợp tác giữa các 

trang trại  
3.2.2. Giải pháp cho từng nhóm trang trại  
3.2.2.1. Trang trại trồng trọt  
Về cây công nghiệp ngắn ngày, phát triển mạnh khoai lang, ñậu 

tương, ñỗ xanh, ñỗ ñen, lạc và mía, dưa hấu v.v. trên cơ sở sử dụng 
giống mới và sản xuất theo dây truyền công nghệ tiên tiến nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng.   

Trồng thâm canh, tạo vành ñai thực phẩm cho thành phố ñối với 
các loại rau, ñậu theo hướng sạch; trồng hoa thương phẩm các loại 
phục vụ cho nhu cầu thị trường.     

Về cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày tập trung phát triển 
tính tới nhu cầu thị trường các loại cây như xoài, ổi, cam, quýt, mận, 
nhãn, v.v trên cơ sở giống mới và gắn với thị trường tiêu thụ sản 
phẩm.  
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Phát triển ñể hình thành các vùng nguyên  liệu tập trung gắn với 
công nghiệp chế  biến và thị trường tiêu thụ: hình thành 4.000 ha rau 
sạch tại thành phố Kon Tum; thị trấn Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi; 
Vùng trồng ñỗ tương, khoai lang, Dưa hấu 7000 ha tại thành phố Kon 
Tum, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy.     

3.2.2.2. Trang trại chăn nuôi  
Một là về giống, vật nuôi, tiếp tục sử dụng con giống tốt trong 

nước, khuyến khích các chủ trang trại, doanh nghiệp nhập nguồn gien, 
giống có năng suất chất lượng cao: Chương trình cải tạo chất lượng 
ñàn bò ñịa phương bằng giống bò lai Sind; nuôi lợn hướng nạc, lợn 
siêu nạc; phát triển ña dạng ñàn gia cầm trong chăn nuôi có khả năng 
tăng trọng nhanh như các giống gà Tam Hoàng, Lương Phượng, Kabir, 
Sắc-sô, ngan Pháp;  

Hai là về thức ăn chăn nuôi, người chăn nuôi và nhà máy chế 
biến phải ký hợp ñồng, bảo ñảm cung cấp ổn ñịnh và chất lượng thức 
ăn tốt.  

Ba là công nghệ chuồng trại, người chăn nuôi phải nghiên cứu 
các mẫu chuồng trại, áp dụng các loại máng ăn, uống, phù hợp với 
từng vật nuôi.   

3.2.2.3. Trang trại lâm nghiệp  
Đối với diện tích rừng nghèo kiệt, khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân cải tạo và trồng lại rừng ñể nâng cao giá trị sử dụng rừng và ñất 
rừng. Đối với diện tích ñất trống, thu hút ñầu tư vào lĩnh vực trồng 
rừng tạo vùng nguyên liệu tập trung, theo hướng ñầu tư thâm canh gắn 
với công nghiệp chế biến, kết hợp sản xuất lâm - nông - ngư nghiệp ñể 
nâng cao hiệu quả sử dụng ñất.  

Loài cây chính cho trồng rừng sản xuất: Keo, thông, mỡ,  trúc... 
ñể tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất ván MDF, ván ghép thanh, sản 
xuất giấy. Diện tích trồng  rừng nguyên liệu khoảng 400 nghìn ha tập 
trung ở các huyện ñể sản xuất các mặt hàng ñồ mộc gia dụng, vật liệu 
xây dựng và ñồ gỗ mỹ nghệ.   
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Đầu tư trồng 100 nghìn ha cao su, 20 nghìn ha bời lời ở các 
huyện, thành phố. 

3.2.2.4. Trang trại thuỷ sản  
Phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở các hồ chứa, hồ tự 

nhiên và nuôi cá lồng trên các sông, suối. Trong nuôi thủy sản sử dụng 
giống mới như rô phi ñơn tính, ba ba, cá tra, cá basa, cá hồi, lương, cá 
trình.   

Nghiên cứu giúp các ñịa phương, các chủ trang trại, các hộ gia 
ñình nuôi trồng thủy sản xây dựng phương án ñổi ñất dồn ao ñể tạo 
ñiều kiện cho việc hình thành các trang trại thủy sản sản xuất tập trung 
với quy mô lớn, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc ñầu tư nuôi thâm canh 
công nghiệp. Có chính sách thu hút các nhà ñầu tư vào lĩnh vực nuôi 
trồng thủy sản ñể hình thành nên các cơ sở sản xuất thủy sản tập trung. 
Đây chính là những mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng công 
nghiệp, ñể cho các chủ trang trại, các hộ gia ñình tham quan học tập; 
ñồng thời  cũng là cơ sở dịch vụ ñầu vào con giống, thức ăn,.v.v... và 
tiêu thụ sản phẩm. 

3.2.2.5. Trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp  
 Đây là loại hình trang trại ñánh giá có thu nhập ổn ñịnh, rủi ro 

thấp nhất hiện nay ở tỉnh, tuy nhiên chi phí vẫn chiếm tỷ trọng khá cao 
trong doanh thu. Điểm mạnh của loại hình này chính là mô hình VAC 
hoặc VACR. Để trong những năm tới, loại hình trang trại tổng hợp 
phát triển mạnh, cần thực hiện triệt ñể các vấn ñề sau: 

 Mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng tỷ trọng hàng 
hóa, ưu tiên trồng các loại cây ñặc sản trên ñất nông nghiệp như rau 
thực phẩm, rau an toàn. 

 Đối với chăn nuôi lợn, gà cần có biện pháp ñảm bảo vệ sinh 
chuồng trại, thực hiện mô hình BIOGAS nhằm giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, nhất là loại hình trang trại này ñang phát triển mạnh ở khu 
vực trung tâm thành phố, thị trấn trong tỉnh. 
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
KẾT LU ẬN  

1. Kinh tế trang trại ngày càng ñóng một vai trò quan trọng 

trong sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn hiện nay. Nó cho phép 

khai thác, sử dụng triệt ñể tiềm năng về ñất ñai, ñặc biệt ở những vùng 

ñồi núi như tỉnh Kon Tum hiện nay mang lại khối lượng sản phẩm 

hàng hoá lớn cho xã hội.   

2. Tuy mới hình thành và phát triển ở nước ta nói chung và Kon 

Tum nói riêng, kinh tế trang trại ñã khẳng ñịnh là một hình thức tổ 

chức sản xuất tiến bộ, phù hợp và có hiệu quả trong nông nghiệp. Nó 

ñã và ñang góp phần tạo ra quan hệ sản xuất mới ở nông thôn, xoá ñói 

giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.  

3. Điều kiện tự nhiên, ñiều kiện kinh tế xã hội của một vùng ảnh 

hưởng rất lớn ñến phát triển kinh tế trang trại. Chính sự kết hợp giữa 

sự ña dạng với sự lựa chọn loại hình ñem lại giá trị kinh tế cao trong 

kinh doanh trang trại ở Kon Tum hiện nay ñã thể hiện sự năng ñộng 

của các trang trại. Tuy nhiên số lượng, quy mô cũng như trình ñộ sản 

xuất kinh doanh của các trang trại của Kon Tum còn hạn chế và ñang 

trong giai ñoạn phát triển ban ñầu bởi nền kinh tế ñịa phương còn 

mang nặng tính tự nhiên, thị trường nhỏ hẹp.  

4. Thực trạng kinh tế trang trại ở Kon Tum cho thấy, các nguồn lực 

của các trang trại huy ñộng còn thấp, kết quả sản xuất cũng như hiệu quả 

kinh tế mang lại  cũng chưa cao. Tuy nhiên, qua thực tế cũng có thể kết 

luận rằng: nhân tố ảnh hưởng ñến kết quả sản xuất kinh doạnh của các 

trang  trại ở ñây không phải do quy mô ñất ñai của trang trại mà do sự lựa 

chọn loại hình kinh doanh phát huy lợi thế so sánh của ñịa phương; trình 

ñộ quản lý của chủ trang trại ñã mang lại nhiều trang trại có quy mô ñất 

ñai nhỏ nhưng có tỷ suất nông sản hàng hoá lớn.  
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5. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy loại hình kinh doanh có hiệu 

quả nhất ở Kon Tum cũng chính là khai thác và sử dụng nguồn lực là 

lợi thế so sánh của ñịa  phương. Cây ăn quả, chăn nuôi ñại gia súc kết 

hợp với lâm nghiệp hiện tại vẫn hướng ñi mang lại hiệu quả tốt nhất 

cho các chủ trang trại. Tuy nhiên ñiều kiện tự nhiên không ñồng nhất, 

quản lý ñất ñai manh mún là một trở ngại ñể phát triển sản xuất với 

quy mô lớn.  

6. Cũng như các loại hình kinh tế mới hình thành khác, kinh tế 

trang trại cần một môi trường chính sách, thể chế cần thiết cho sự tồn 

tại và phát triển ổn ñịnh, bền vững. Vai trò của công tác truyền thông, 

nâng cao năng lực của chủ trang trại,  hỗ trợ thị trường v.v... trong phát 

triển kinh tế trang trại là những vấn ñề mà các cấp chính quyền cần 

phải quan tâm.  

MỘT SỐ KI ẾN NGHỊ  

Ở nước ta, vị trí chính thức của trang trại gia ñình ñã có hơn 8 

năm hình thành và phát triển. Đã ñến lúc cần phải nhìn lại ñể thấy rõ 

mặt mạnh, mặt còn hạn chế của chính sách pháp luật về trang trại gia 

ñình. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển trang trại gia ñình, Nhà 

nước cần ban hành một luật hoặc pháp lệnh về trang trại gia ñình tạo 

khung pháp lý cho hoạt ñộng của loại hình này, trong ñó xác ñịnh rõ 

khái niệm, ñặc ñiểm pháp lý, các ñiều kiện ñể ñược xác ñịnh là trang 

trại gia ñình, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh, quyền và nghĩa vụ 

của trang trại.   

Với một tư cách pháp lý ñộc lập, một ñịa vị pháp lý bình ñẳng 

với các chủ thể kinh doanh khác sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng ñể 

trang trại gia ñình tự tin, chủ ñộng bước vào “sân chơi” l ớn  - nền kinh 

tế hàng hoá nhiều thành phần như ở nước ta hiện nay.    

 


