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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam là một quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp lâu đời; vấn 

đề phát triển bền vững nền nông nghiệp đang là vấn đề được Đảng và 

Nhà nước ta hết sức quan tâm. Sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị 

trường, sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học-kỹ thuật, sự 

hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, quá trình công nghiệp hóa và đô 

thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, .v.v. đang là thử thách đối với phát triển 

kinh tế nói chung và phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng.  

Nằm trong định hướng chung của cả nước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi là một huyện thuần nông đang hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững nông nghiệp trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội và môi 

trường. 

Phát triển bền vững nông nghiệp đang là vấn đề được Đảng và Nhà 

nước ta hết sức quan tâm. Sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị 

trường, sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học-kỹ thuật, sự 

hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, quá trình công nghiệp hóa và đô 

thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, .v.v. đang là thử thách đối với phát triển 

kinh tế nói chung và phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng.  

Nghĩa Hành mang nét đặc trưng của vùng trung du Trung Trung bộ; 

qua 36 năm xây dựng và phát triển, kinh tế tuy có phát triển nhưng vẫn 

còn là một huyện nghèo, cơ cấu kinh tế có chuyển biến theo hướng tích 

cực nhưng còn chậm, mức thu nhập bình quân đầu người ở mức trung 

bình thấp của tỉnh và xếp vào loại huyện nghèo. Qua các kế hoạch 5 

năm của nhiều nhiệm kỳ, Nghĩa Hành vẫn là một địa phương nghèo, 

đời sống nhân dân chậm đựơc cải thiện so với nhiều huyện trong tỉnh. 

Việc điều tra thu thập đầy đủ thông tin thực tế, nghiên cứu lý luận, 

đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp của huyện Nghĩa Hành; 
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nhằm phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển bền vững nông 

nghiệp nói riêng là rất cần thiết; góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng 

thu nhập, tạo công ăn việc làm cho nông dân, nâng cao ý thức sử dụng 

đất đai, tài nguyên một cách hợp lý... 

Từ những vấn đề bức xúc nói trên, tôi chọn đề tài “Phát tri ển bền 

vững nông nghiệp huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi” làm đề tài 

luận văn. 

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Phát triển bền vững nông nghiệp là sự phát triển đòi hỏi phải kết hợp 

chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển là kinh tế, xã hội 

và môi trường, nhằm thỏa mãn nhu cầu hiện tại của xã hội mà không 

ảnh hưởng tới nhu cầu tương lai của các thế hệ mai sau. 

Những năm gần đây có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà 

khoa học trong và ngoài nước về phát triển bền vững nông nghiệp. Việc 

đưa ra tiêu chí cụ thể về yếu tố bền vững trong phát triển nông nghiệp 

là một vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng. Sản xuất nông 

nghiệp mang nặng tính vùng, khu vực vì phụ thuộc khá nhiều vào điều 

kiện thời tiết, khí hậu của một địa phương nên nếu chỉ dùng lại ở khía 

cạnh lý luận suôn, cơ chế chính sách áp dụng trên phạm phạm vi rộng 

thì chưa đủ mà đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể, nhằm không ngừng 

hoàn thiện để phát triển nông nghiệp ở từng địa phương, từng vùng một 

cách vững chắc. 

Vì vậy cần đi sâu nghiên cứu thật kỹ yếu tố bền vững để hoàn thiện 

chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, có cơ sở khoa học và thực 

tiễn. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản  

- Phân tích và đánh giá thực trạng  

- Đề xuất các giải pháp  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 



 5 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển bền vững 

nông nghiệp huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

b. Phạm vi nghiên cứu: 

- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu sự phát triển nông nghiệp theo 

hướng bền vững xét trên cả ba mặt: Kinh tế, xã hội và môi trường. 

- Không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu ngành nông 

nghiệp:trồng trọt và chăn nuôi ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thời gian: Từ 2000-2010  

5. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

- Phương pháp phân tích chuẩn tác và phân tích thực chứng trong 

phân tích kinh tế. 

- Phương pháp tiếp cận hệ thống và các phương pháp nghiên cứu 

thống kê. 

6. Những đóng góp của luận văn  

- Luận văn góp phần làm rõ quan điểm, nội dung của phát triển bền 

vững nông nghiệp và sự vận dụng đối với một huyện trung du. 

- Luận văn đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Nghĩa 

Hành theo hướng bền vững. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Nghĩa Hành trong những năm tới. 

6. Bố cục của luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn gồm có 3 chương: 

- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp 

theo hướng bền vững. 

- Chương 2: Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua 
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- Chương 3: Giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ 

PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 

1.1. Tổng quan về phát tri ển bền vững nông nghiệp  

1.1.1 Một số khái niệm về phát triển bền vững nông nghiệp 

a) Nông nghiệp: Nông nghiệp nếu hiểu theo nghĩa hẹp chỉ có ngành 

trồng trọt, ngành chăn nuôi. Còn nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng nó 

còn bao gồm c  ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản. 

b) Phát triển:“Phát triển là một quá trình thay đổi liên tục làm tăng 

trưởng mức sống của con người và phân phối công bằng những thành 

quả tăng trưởng trong xã hội” (Raanan Weitz, 1995) 

c)Phát triển bền vững 

Có khá nhiều định nghĩa về phát triển bền vững do các tổ chức trên 

thế giới và các nhà nghiên cứu đưa ra; tổng hợp các quan điểm được đa 

số ủng hộ thì có thể hiểu: Phát triển bền vững là sự phát triển trong đó 

kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển là kinh tế, xã 

hội và môi trường nhằm thỏa mãn được nhu cầu xã hội hiện tại, nhưng 

không tổn hại tới sự thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai  

d) Phát triển bền vững trong nông nghiệp 

Hiện có nhiều định nghĩa khác nhau về phát triển bền vững nông 

nghiệp. Tổng hợp các quan điểm có thể hiểu: Phát triển bền vững nông 

nghiệp vừa bảo đảm thoả mãn nhu cầu hiện tại ngày càng  tăng về sản 

phẩm nông nghiệp, vừa không giảm khả năng đáp ứng những nhu cầu 

của nhân loại trong tương lai. Mặt khác, phát triển bền vững nông 

nghiệp vừa theo hướng đạt năng suất nông nghiệp cao hơn, vừa bảo vệ 

và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm sự cân bằng có lợi về môi 

trường.  

1.1.2. Vai trò, đặc điểm của nông nghiệp trong sự phát triển bền 

vững  
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a)Vai trò của nông nghiệp  

-Một là, cung cấp lương thực, thực phẩm. 

-Hai là, sản xuất nông nghiệp cung cấp yếu tố đầu vào cho phát triển 

công nghiệp và khu vực đô thị, là ngành tạo việc làm, thu nhập; đồng 

thời là thị trường tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp và dịch vụ, là 

ngành đem lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn. 

-Ba là, nông nghiệp đang là ngành có tầm quan trọng đặc biệt trong 

việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, sinh thái, môi trường. 

-Bốn là, nông nghiệp là hoạt động chính của dân cư ở những vùng 

có tầm quan trọng đặc biệt về tài nguyên, môi trường và an ninh, quốc 

phòng. 

b) Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp  

- Sản xuất nông nghiệp có tính vùng. 

-Trong sản xuất nông nghiệp thì ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu 

không thể thay thế được. 

-Đối tượng sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi, là những cơ 

thể sống phát triển theo quy luật sinh học nhất định (sinh trưởng, phát 

triển và diệt vong). 

1.1.3. Yêu cầu của phát triển bền vững nông nghiệp  

Nhằm khai thác có hiệu quả những lợi thế và tiềm năng sẳn có, đồng 

thời đảm bảo tính ổn định lâu dài và bền vững trong sự phát triển của 

nông nghiệp. Tiếp tục phát triển và hoàn thiện lĩnh vực nông nghiệp 

theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. 

Muốn phát triển bền vững nông nghiệp đòi hỏi phải  cấu thành 3 

thành tố quan trọng của sự phát triển; đó là: Phát triển bền vững về kinh 

tế, về xã hội và về môi trường. 

1.1.4. Ý nghĩa của phát triển bền vững nông nghiệp 

- Khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không làm tổn hại 

đến hệ sinh thái và môi trường. 
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- Làm cho nội bộ ngành nông nghiệp phát triển cân đối, hài hoà; 

đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định. 

- Đáp ứng nhu cầu trong nước về lương thực, thực phẩm. 

- Góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ sản xuất 

- Cơ sở hạ tầng sản xuất nông được tăng cường. 

- Làm cho đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, góp 

phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư  

1.2. Nội dung của phát triển bền vững nông nghiệp 

1.2.1.  Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế 

Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế là sự phát triển mang 

tính ổn định lâu dài, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, góp phần tích cực vào 

phát triển kinh tế chung của một địa phương hoặc một quốc gia.  

Mục tiêu của phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế là đạt được 

sự tăng trưởng ổn định với cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu của xã 

hội, không ngừng nâng cao đời sống người dân, tránh suy thoái và gánh 

nặng nợ nần cho thế hệ tương lai. 

Muốn phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế cần phải đáp ứng 

các mục tiêu cụ thể như sau:  

- Sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng nhu cầu xã hội về sản phẩm 

nông nghiệp . 

- Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi ruộng đất ở những vùng ruộng đất 

manh mún, phân tán bằng biện pháp dồn điền đổi thửa. 

- Hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp ngày càng cao; duy trì 

tăng trưởng kinh tế.  

- Phát triển sản xuất gắn với tăng cường hệ thống chế biến và mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi. 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực . 



 9 

Để đánh giá sự phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế người ta 

thường sử dụng hệ thống các chỉ tiêu:GDP bình quân đầu người, Tốc 

độ tăng trưởng GDP, Cơ cấu kinh tế theo nhóm ngành, Tỷ lệ lao động 

nông nghiệp trong tổng số lao động, Năng suất cây trồng, năng suất vật 

nuôi, năng suất đất… 

1.2.2. Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội 

Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội là làm thế nào đó để cải 

thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là người nông dân; 

nâng cao thu nhập, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, góp phần xóa đói 

giảm nghèo một cách bền vững . 

Để phát triển bền vững nông nghiệp về mặt xã hội, cần tập trung giải 

quyết những vấn đề cụ thể như sau : 

- Tiếp tục tăng cường hệ thống hạ tầng nông thôn, tiếp tục hạ thấp tỷ 

lệ gia tăng dân số, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng giáo dục, y 

tế.v.v. 

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn 

- Tăng trưởng kinh tế làm giảm khoảng cách giàu nghèo và làm lành 

mạnh môi trường xã hội. 

Theo bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam thì có các chỉ tiêu 

sau :Tổng dân số,Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, Tỷ lệ dân số sống dưới 

ngưỡng nghèo,Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, Tỷ lệ thất nghiệp,Tuổi thọ 

bình quân, Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch,Tỷ lệ dân số được tiếp 

cận hệ thống vệ sinh, Tỷ lệ dân số biết chữ ở người lớn, Tỷ lệ phổ cập 

trung học cơ sở, Tỷ lệ lao động được đào tạo, Tỷ lệ tăng dân số tiếp cận 

các phương tiện truyền thông hiện đại, Số người phạm pháp trong năm 

trên 1000 dân, Số tai nạn giao thông trong năm trên 100.000 dân. 

Các chỉ tiêu trên phản ánh: mức sống của người dân, lao động và 

việc làm, mức hưởng thụ về y tế và giáo dục, mức độ bất bình đẳng, 

mức độ bảo đảm an sinh xã hội,… 

1.2.3. Phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường 
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Là duy trì được chất lượng đất đai, giữ sạch nguồn nước, đảm bảo 

việc sử dụng tiết kiệm và hạn chế tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường.  

- Tăng cường biện pháp chống suy thoái đất, sử dụng tiết kiệm, có 

hiệu quả và bền vững tài nguyên đất. 

- Rà soát, qui hoạch lại rừng: phòng hộ, đặc dụng và rừng sản xuất.   

- Bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu thu nhập và bảo tồn nguồn gen. 

Để phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường, ở nước ta đưa ra 

6 bô chỉ tiêu:Tỷ lệ che phủ của rừng, Tỷ lệ diện tích khu bảo tồn, Tỷ lệ 

đất nông nghiệp được tưới, tiêu, Tỷ lệ đất bị suy thoái hàng năm,Tỷ lệ 

các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, Số doanh nghiệp đạt 

tiêu chuẩn ISO 14001. 

Các tiêu chí trên phản ánh: Mức thâm canh trên một đơn vị diện tích; 

độ màu mỡ của đất nông nghiệp; diện tích đất nông nghiệp bị sa bồi, 

thủy phá, sa mạc hóa; chất thải và vấn đề ô nhiễm môi trường; diện tích 

đất được tưới tiêu chủ động, diện tích rừng bị phá và khôi phục,… 

1.3. Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát tri ển bền vững nông 

nghiệp 

1.3.1. Nhân tố tự nhiên 

Bao gồm: Đất, khí hậu- nước, sinh vật 

1.3.2. Nhân tố kinh tế-xã hội 

a) Nhân tố kinh tế: 

Nhân tố kinh tế bao gồm: vốn, thị trường, khoa học-kỹ thuật và công 

nghệ  

b) Nhân tố xã hội  

Đó là các chính sách về quản lý của Chính phủ như chính sách tín 

dụng, chính sách khuyến nông, hỗ trợ hoặc chuyển giao công nghệ, 

chính sách đầu tư trực tiếp hoặc một phần cho nông dân trực tiếp sán 

xuất..v.v. 

1.3.3. Nhân tố con người 
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Yếu tố người lao động và chất lượng lao động luôn là nhân tố chính 

để làm ra sản phẩm vật chất có ích. 

Cùng với việc đầu tư đào tạo nguồn lực phải có chính sách bố trí và 

sử dụng nguồn lực phù hợp.  

1.4.  Kinh nghiệm về phát tri ển bền vững nông nghiệp 

1.4.1. Kinh nghiệm của của một số nước châu Á có điều kiện tự 

nhiên, xã hội gần giống như nước ta 

1.4.2. Kinh nghiệm của huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam 

1.4.3. Kinh nghiệm của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

1.4.4. Bài học kinh nghiệm 

Kết luận chương 1 

Chương 1 trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền 

vững nông nghiệp và cụ thể hóa những vấn đề lý luận nhằm xác định 

các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững theo 3 nhân tố: 

Một là, phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế, mang tính ổn định 

lâu dài về tốc độ tăng trưởng, cơ cấu hợp lý, hiệu quả sản xuất 

cao…nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Hai là, phát 

triển bền vững nông nghiệp về xã hội nhằm cải thiện chất lượng cuộc 

sống cho người dân. Ba là, phát triển bền vững nông nghiệp về môi 

trường nhằm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho con người 

và giữ vững hệ sinh thái cân bằng, bền vững trong quá trình phát triển.  

Trên cơ sở đó trong chương 1 đã đưa ra những nội dung, tiêu chí 

đánh giá phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế, xã hội và môi 

trường và những nhân tố tác động trực tiếp đến phát triển bền vững 

nông nghiệp địa phương. 

Chương 1 còn chú trọng nghiên cứu đến kinh nghiệm phát triển kinh 

tế của một số quốc gia trên thế giới về quan điểm lựa chọn con đường 

phát triển và kinh nghiệm một số địa phương trong nước có điều kiện tự 

nhiên, xã hội và điểm xuất phát về nông nghiệp gần giống với huyện 
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Nghĩa Hành để tham khảo, nghiên cứu và vận dụng vào việc tìm ra các 

giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa Hành. 

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG 

NÔNG  NGHIỆP  HUYỆN NGHĨA HÀNH, T ỈNH QUẢNG NGÃI  

THỜI GIAN QUA 

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Nghĩa Hành ảnh 

hưởng đến phát tri ển bền vững nông nghiệp. 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a)Vị trí địa lý  

Nghĩa Hành là một huyện trung du; nằm về phía tây nam, cách 

thành phố trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi 9Km. Phía đông giáp huyện 

Mộ Đức, phía Tây giáp huyện Minh Long, phía nam giáp huyện Ba Tơ 

và một phần của huyện Đức Phổ, phía bắc giáp huyện Tư Nghĩa. 

Huyện Nghĩa Hành có 12 xã, thị trấn; bao gồm 05 xã miền núi, 06 

xã đồng bằng và 01 thị trấn. 

b)Điều kiện tự nhiên 

- Địa hình: Bị chia cắt bởi nhiều sông, suối, núi, đồi  

+Vùng núi: Độ cao địa hình từ 60m đến trên 500m, diện tích 

147,75 m2, độ dốc bình quân 150, núi chiếm phần lớn diện tích tự nhiên 

(63,2%) .  

+Vùng đồng bằng: Nằm dọc theo hai hệ thống sông chính là sông 

Vệ và sông Phước Giang, độ cao trung bình so với mực nước biển từ 

4m đến 15m. Diện tích đồng bằng là 86,37km2 , chiếm 36,9% tổng diện 

tích tự nhiên  

- Khí hậu: Mang đặc thù của khí hậu gió mùa duyên hải Nam 

Trung bộ,. 

- Nhiệt độ: trung bình hàng năm : 26,0 0C. 

- Độ ẩm: trung bình trong năm khoảng 85,5%.  

- Lượng mưa: trung bình hàng năm khoảng 1800-2000mm. 

- Nguồn nước-thủy văn: Có nguồn nước mặt và  nguồn nước ngầm. 
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- Điều kiện đất đai: Theo kết qủa điều tra có các nhóm đất chính sau : 

+Nhóm đất cát (AR) 

+Nhóm đất phù sa ven sông( FL) 

+Nhóm đất Glây (GL) 

+Nhóm đất xám (AC) 

+Nhóm đất xoi mòn trơ sỏi đá 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế 

a) Kết cấu hạ tầng 

+Hệ thống thủy lợi: Nhờ công trình thủy lợi Thạch Nham cung cấp 

nước tưới chủ động cho phần lớn diện tích gieo trồng của 9/12 xã thị 

trấn; chỉ có 03 xã (Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện) là 

không nằm trong vùng tưới của hệ thống Thạch Nham. Hệ thống kênh 

mương cấp I, cấp II khá tốt, kênh dẫn đã được bê tông hóa gần 40%, 

chủ động việc tưới tiêu cho hơn 3000ha đất canh tác trong toàn huyện. 

+Hệ thống giao thông: Toàn huyện có 46km đường tỉnh, 115km 

đường huyện, 180,4km đường xã, 520km đường thôn, xóm… 

+Hệ thống kho tàng, bến bãi và các công trình cơ sở hạ tầng. 

b) Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

-Tăng trưởng kinh tế  

Tổng giá trị sản xuất của huyện đã tăng từ 189,27 tỷ năm 2000 lên 

363,85 tỷ năm 2005 và 587,26 tỷ năm 2010 (gấp 3,1 lần so với năm 

2000). Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân chung giai đoạn 2000-2010 

đạt 13,48%/năm; trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2000-

2005 là 14,2%/năm và giai đoạn 2005-2010 là 10,1%/năm. Riêng giai 

đoạn 2006-2008 tăng trưởng bình quân 11,21%/năm, hình thành xu thế 

tăng dần qua các năm.  

Xem xét tốc độ tăng trưởng kinh tế của 3 ngành qua các năm ở 

bảng 2.3 ta thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực nông nghiệp đang 

giảm ở mức một con số; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2000-
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2005 đạt 10,42%/năm và  giai đoạn 2006-2010 chỉ còn 4,21% và bình 

quân chung giai đoạn 2000-2010 đạt 6,5%.  

Năm 2010 năng suất lao động ngành nông lâm thủy sản ở mức 

thấp chỉ đạt 5,72 triệu đồng/người/năm. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Nhìn vào bảng 2.4 ta thấy, cơ cấu kinh tế tuy chuyển dịch chậm 

nhưng theo hướng tích cực. Tỷ trọng GTSX nông-lâm-ngư nghiệp trong 

nền kinh tế đã giảm từ 59,45% năm 2000 còn 33,59% năm 2010, trong 

khi các ngành phi nông nghiệp tăng: CN,XD từ 18,49% năm 2000 lên 

36,50% năm 2010 và dịch vụ tăng từ 22,06% năm 2000 lên 29,91% 

năm 2010.  

Bảng 2.4:  So sánh chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Nghĩa Hành 

và tỉnh Quảng Ngãi năm 2000-2010 

ĐVT: % (tính theo giá cố định 1994)   
Nghĩa Hành Quảng Ngãi 

Chỉ tiêu Năm 
2000 

Năm 
2010 

Năm 
2000 

Năm 
2010 

Toàn nền kinh tế 100 100 100 100 
-Công nghiệp xây dựng 18,49  36,50 36,31 76,37 
-Nông-lâm-thủy sản 59,45 33,59 37,02 10,30 

-Dịch vụ 22,06 29,91 26,67 13,33 

(Nguồn: Niên gíam thống kê huyện Nghĩa Hành và tỉnh Quảng Ngãi) 

-Về cơ cấu thành phần:  

Các thành phần kinh tế đều có sự phát triển, khu vực kinh tế 

Nhà nước được sắp xếp lại, từng bước vươn lên trong sản xuất kinh 

doanh. Kinh tế hợp tác bước đầu đã được tổ chức sản xuất lại theo luật 

hợp tác xã mới, nhưng còn chưa phát triển, kinh tế trang trại đang hình 

thành và phát huy hiệu qủa; kinh tế tư nhân phát triển nhanh, đóng góp 

rất đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện.  

2.1.3. Đặc điểm xã hội 

-Dân số: 89.900 người, mật độ dân số trung bình năm 2010 là 

383 người/Km2. Ngoài dân tộc kinh chiếm đa số, còn có dân tộc Hre (974 
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người) và các dân tộc khác (11 người). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có xu 

hướng giảm dần từ 1,31% giai đoạn 2001-2005 xuống còn -1,97% giai 

đoạn 2006-2010. Dân số nông thôn chiếm 90% số dân toàn huyện. 

Dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 60 đối với nam và 15 

đến 55 đối với nữ) chiếm 54,5% dân số toàn huyện.  

- Lao động và việc làm: 

+ Về lao động : Năm 2010 số người trong độ tuổi lao động là 

47.679 người; trong đó lao động nông nghiệp là 39.122 người, chiếm 

82%. Người trong độ tuổi có khả năng lao động là 45.044 người và mất 

khả năng lao động có 2.635 người. Ngoài ra, người ngoài độ tuổi lao 

động nhưng vẫn còn tham gia lao động có 3.580 người. Số người làm 

việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 48.624 người. 

+ Về việc làm : Giai đoạn 2006-2010, bình quân hàng năm tạo 

được việc làm mới cho 2612 lao động. Đến nay, toàn huyện không có 

hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo từ 25,77% năm 2006 giảm xuống còn 13,16% 

năm 2010. Ngoài ra, mỗi năm đưa gần 300 lao động đi làm việc ở các 

nước trong khu vực Châu Á  

2.2. Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Nghĩa Hành thời gian qua  

2.2.1.Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế 

2.2.1.1.Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN 

Qua bảng 2.7 ta thấy cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp 

được chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung phát triển một số cây 

con có sức cạnh tranh trên thị trường, tăng tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi. 

Bảng 2.7: Giá tr ị sản xuất nông nghiệp của ngành trồng trọt, 

chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp từ năm 2005-2010 

ĐVT: Tỷ đồng 
CÁC NĂM  

NỘI DUNG 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I-Tr ồng trọt 109,116 112,854 116,265 114,080 112,140 115,393 
-Cây lương thực có 70,301 71,122 73,090 70,414 70,046 73,605 
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hạt  
-Cây có bột 5,741 5,903 6,155 6,666 6,716 6,457 
-Cây rau, đậu 12,248 11,963 12,828 14,769 14,477 14,237 

-Cây CN hàng năm 15,622 13,040 13,399 15,504 11,937 11,764 
-Cây hàng năm 
khác 

0,325 
 

2,230 1,613 0,431 0,458 0,470 

-Cây CN lâu năm 1,621 1,277 1,435 1,278 1,635 3,355 
-Cây ăn quả 1,608  1,868 2,146 1,275 2,058 2,416 
-Cây lâu năm khác 1,530 5,318 4,789 2,900 4,319 2,229 
-Sản phẩm phụ 
trồng trọt 

0,120 
 

0,133 0,810 0,843 0,796 0,860 

II-Ch ăn nuôi 37,140 39,915 45,158 54,354 58,020 61,798 
-Gia súc 34,777 38,009 42,860 49,726 53,177 56,813 
-Gia cầm 1,719 1,200 1,274 2,899 3,116 3,449 

-SPCN không qua 
giết thịt 

0,346 
 

0,309 0,454 0,449 0,488 0,431 

-Chăn nuôi khác 0,203 0,285 0,360 0,458 0,390 0,330 
-Sản phẩm phụ 
chăn nuôi 

0,95 
 

0,112 0,210 0,822 0,849 0,775 

III-Các hoạt động 
dịch vụ NN 

4,080 
 

4.173 4.559 4.241 4.678 4.370 

-Làm đất 0,650 0,774 0,874 0,776 0,880 0,945 
-Thủy lợi, thủy 
nông 

0,840 
 

0,856 0,900 0,815 0,915 0,925 

-Cung ứng giống 
cây, con 

2,220 
 

2,291 2,530 2,385 2,383 2,230 

-Bảo vệ thực vật 0,370 0,252 0,255 0,265 0,500 0,270 

(Nguồn: Niên gíam thống kê và phòng nông nghiệp phát triển nông 

thôn huyện Nghĩa Hành ) 

Nội bộ ngành nông nghiệp cũng có những chuyển biến tích cực, 

gía trị sản xuất ngành chăn nuôi từ 24,7% năm 2005 tăng lên 34,04% 

năm 2010; ngành  trồng trọt giảm từ 72,58% xuống còn 63,58% và 

ngành dịch vụ  nông nghiệp không tăng (từ 2,71% năm 2005 xuống còn 

2,41%). 

2.2.1.2. Tình hình phát triển sản xuất  ngành trồng trọt 

Sản xuất lương thực năm 2010 đạt 47.290 tấn, tăng bình quân 
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4,4%/năm giai đoạn 2001-2010. 

+Cây lúa: Diện tích giảm dần theo thời gian, nhưng trong 

những năm gần đây diện tích, năng suất và sản lượng khá ổn định và là 

cây trồng chính. Giai đoạn 2001-2005 năng suất chỉ đạt 43,55 tạ/ha vào 

năm 2001 và 58,6 tạ/ha vào năm 2005 thì giai đoạn 2006-2010 năng 

suất lúa tăng lên đáng kể và luôn đạt trên mức 60 tạ/ha 

+Cây ngô: Bên cạnh cây lúa, sản lượng ngô tăng lên đáng kể; 

sản lượng ngô từ 2.815 tấn năm 2000 lên 9.570 tấn năm 2010, trong đó 

28% sản lượng tăng là do tăng diện tích và 72% là do tăng năng suất.  

+Rau đậu và cây công nghiệp các loại:  Mười năm 2001-2010, 

sản lượng cây đậu tương tăng 9,8%/năm, cây lạc tăng 7,8%/năm và đặc 

biệt, các loại cây rau đậu đã tăng 22%/năm.   

+Cây mía;: Những năm gần đây diện tích mía giảm mạnh nên 

mặc dù năng suất cây mía tăng hơn trước, từ 50 tấn/ha năm 2000 lên 

65,6 tấn/ha năm 2009 nhờ đưa một số giống mía mới được trồng khảo 

nghiệm vào sản xuất như ROC 10, M755-14,... 

2.2.1.3 Tình hình phát triển sản xuất ngành chăn nuôi 

+ Đàn bò: Sản lượng thịt hơi tăng bình quân 16,26%/năm trong 

10 năm 2001-2010; 5 năm gần đây (2006-2010) có xu thế giảm mạnh 

chỉ còn tăng bình quân 6,87%/năm. Đàn bò lai tăng mạnh bình quân 

10,4%/năm. 

+ Đàn lợn tăng bình quân 7,31%/năm trong 10 năm (2001-

2010), nhưng giai đoạn 2005-2010 giảm mạnh chỉ còn 4,57%, năm 

2010 giảm trên 400 con so với năm 2007. 

+ Đàn trâu tăng không nhiều trong những năm gần đây. 

+ Đàn gia cầm giảm từ 455.000 con năm 2000 xuống còn 

254.000 con năm 2004 và 233.000 con năm 2010.  

2.2.1.4 Tình hình sản xuất các ngành lâm nghiệp và ngư nghiệp 

2.2.1.5. Thực trạng sử dụng các nguồn lực 

a)Nguồn lực lao động ngành nông nghiệp 
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Năm 2010 nguồn lao động xã hội chiếm tỷ lệ 60,52% trên tổng 

dân số toàn huyện; trong đó số người trong độ tuổi lao động chiếm 

89,3% và người ngoài độ tuổi vẫn tham gia lao động chiếm 10,7%. 

Người dưới độ tuổi nhưng vẫn tham gia lao động chiềm một tỷ lệ rất 

nhỏ 4% trong tổng nguồn. 

b)Về  lao động và cơ cấu lao động các ngành kinh tế 

Lao động nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng rất cao và có xu 

hướng giảm dần, lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ 6,27%; cơ cấu lao 

động trong ngành nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng rất lớn. Năm 

2010 lao động ngành nông nghiệp chiếm 79%. 

c)Nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp  

Tốc độ tăng vốn đầu tư  chung của giai đoạn 2006-2010 này là 

12,97% , trong khi đó tốc độ tăng vốn đầu tư của ngành nông nghiệp là 

19,64%, ngành CN-XD là 10,4% và ngành dịch vụ là 21%;  

d) Đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, ứng dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất 

- Kết cấu hạ tầng nông thôn:  

+ Giao thông 

+ Hệ thống điện 

+ Hạ tầng kinh tế khác 

- Đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông 

nghiệp 

+ Chuyển giao khoa học công nghệ. 

+ Công tác khuyến nông. 

2.2.2. Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội 

a) Dân số 

Tính đến 31/12/2010, dân số toàn huyện là 89.900 người, trong 

đó nữ 46.134 người, chiếm 51,31% dân số, mật độ 383 người/km2 .Tỉ lệ 

tăng dân số tự nhiên bình quân các năm là 1,32%.  

b) Xóa đói, giảm nghèo và mức hưởng thụ y tế, giáo dục  
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Bình quân giai đoạn 2005-2010 số hộ nghèo giảm từ 2-2,5% 

mỗi năm. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cũng giảm từ 18,72% năm 2006 

đến nay chỉ còn 10,5%; tuổi thọ bình quân của người dân trong huyện 

đạt mức 74,8  tuổi; tỷ lệ dân số dùng nước sạch đạt 95,3% và tiếp cận 

với hệ thống y tế, vệ sinh và môi trường ngày càng được nâng lên rõ rệt; 

tỷ lệ dân số biết chữ ở người lớn đạt 92,2%; tỷ lệ phổ cấp giáo dục bậc 

tiểu học và trung học cơ sở đạt 100%, đang phấn đấu đạt phổ cập trung 

học phổ thông vào năm 2015; tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại và được 

xem truyền hình đạt trên 95,8%, dịch vụ internet đạt trên 25%. 

c)Về việc làm và thu nhập 

- Việc làm: Mỗi năm lực lượng lao động trong lĩnh vực nông 

nghiệp tăng từ 1500-2000 người, số lao động cần sắp xếp việc làm ngày 

càng tăng.  

-Về thu nhập của người lao động  

Năm 2010, mức thu nhập bình quân 1 nhân khẩu của tỉnh Quảng 

Ngãi là 13,5 triệu đồng, trong khi Nghĩa Hành chỉ ở mức khiêm tốn là 

10,49 triệu đồng. 

d) Các vấn đề xã hội khác  

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thề dục thể thao được tổ chức 

rộng khắp, phát triển sâu rộng và đạt được thành tích cao ở các giải 

trong tỉnh và quốc gia. Các hoạt động phong trào được đông đảo nhân 

dân tham gia tích cực, các tổ chức hội, đoàn thể đã hoạt động khá hiệu 

quả. Hơn 95% địa phương trong huyện có điểm sinh hoạt văn hoá ở 

thôn, xóm. Công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết các chế độ chính sách 

đối với người có công, chính sách an sinh xã hội đã được triển khai thực 

hiện nghiêm túc. 

2.2.3. Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về môi 

trường  

Việc sử dụng phân bón vô cơ, hóa chất, thuốc trừ sâu.v.v. không 

đúng quy trình kỹ thuật, tình trạng phá rừng làm nương rẫy, chặt phá 
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rừng tự nhiên lấy gỗ, cộng với việc sử dụng quá nhiều hóa chất trong 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã làm cho môi trường sinh thái bị hủy 

hoại nghiêm trọng; đất đai bị xói mòn; thảm họa thiên tai, sạt sụt lỡ đất, 

đất đai bị xói mòn, cạn kiệt dinh dưỡng; dịch bệnh, dịch hại cây trồng 

và vật nuôi .v.v.  

-Tình trạng ô nhiễm môi trường nước 

-Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí  

-Tình trạng ô nhiễm môi trường đất 

Kết luận Chương 2 

Là một huyện trung du, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông 

nghiệp là chính, với thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua đã có những bước chuyển biến 

tích cực, kinh tế tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, 

dịch vụ và giảm dần cơ cấu ngành nông nghiệp; cơ sở vật chất kỹ thuật, kết 

cấu hạ tầng được nâng lên đáng kể, ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất, làm cho năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất không 

ngừng tăng lên, đời sống của đại đa số nhân dân không ngừng được cải 

thiện và từng bước nâng lên rõ rệt; đời sống văn hóa tinh thấn ngày càng 

phong phú; nền chính trị ổn định, công tác quốc phòng an ninh được củng 

cố vững chắc; niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền được 

củng cố hơn bao giờ hết. 

Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và thật 

sự chưa bền vững; năng lực cạnh tranh yếu, năng suất lao động và hiệu quả 

sản xuất chưa cao, cơ chế chính sách và môi trường đầu tư chưa thuận lợi. 

Cơ chế chính sách chưa thông thoáng. cơ cấu kinh tế tuy có chuyển dịch 

nhưng còn chậm. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên đe doa; 

công tác đền bù giải phóng mặt  
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG 

NGHIỆP HUYỆN NGHĨA HÀNH, T ỈNH QUẢNG NGÃI THỜI 

GIAN TỚI 

3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp  

3.1.1 Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội huyện Nghĩa Hành 

giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 

3.1.1.1. Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thực hiện 

chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2001-2010 

a)Thành tựu  

Nghĩa Hành đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%/năm, và có 

xu thế tăng dần; 5 năm 2001-2005 tăng 10,4%, 3 năm 2006-2008 tăng 

bình quân 11,7%/năm. Tăng trưởng trong khu vực nông-lâm-thủy sản 

bình quân tăng 5,02%/năm; về cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo 

hướng ngày càng giảm tỷ trọng trong toàn nền kinh tế; năm 2006 là 

41,6% giảm còn 33,7% năm 2010. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 

tăng bình quân 4,53%/năm, tỷ trọng ngành trồng trọt từ 74,6% năm 

2006 giảm còn 66,7% năm 2010, chăn nuôi từ 35,4% năm 2006 lên 

33,4% năm 2010. Đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi theo 

hướng tăng chất lượng và hiệu quả. Diện tích  lúa bình quân hàng năm 

đạt 6.027ha, năng suất bình quân 62tạ/ha, cây ngô năm 2010 là 9.534 

tấn, năng suất 62,01 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực năm 2010 đạt 

khá cao 46.162 tấn. Vùng cây nguyên liệu tập trung phục vụ công 

nghiệp chế biến đã hình thành và phát triển tốt như cây mì, cây mía, cây 

keo .v.v. Về chăn nuôi tăng bình quân 11,65%/năm; tỷ trọng chăn nuôi 

trong nông nghiệp từ 25,43% năm 2006 lên 33,4% năm 2010.  

Kinh tế hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) sau chuyển đổi tiếp tục ổn 

định. Kinh tế trang trại phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.  

Về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp đã tăng lên đáng kể. 

Về môi trường đã được cải thiện; nguồn nước, không khí trong 

lành, việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu …thân thiện với môi trường. 
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Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp hơn 2 lần(theo giá so sánh) 

từ 5,02 triệu năm 2001 tăng lên 10,49 triệu năm 2010. 

b) Những hạn chế, yếu kém:  

-Cơ cấu kinh tế đã chuyển biến tích cực, nhưng quy mô còn nhỏ. 

-Chất lượng nguồn nhân lực thấp, kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập, 

năng suất cây trồng, vật nuôi thấp; tăng trưởng nặng về yếu tố chiều rộng. 

 - Các doanh nghiệp, các HTX chưa chuẩn bị tốt lộ trình để hội nhập. 

- Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư chưa cao, quản lý đầu tư còn nhiều yếu 

kém. 

- Đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. 

-Môi trường sống ô thiễm; việc quản lý, khai thác đất đai hiệu quả 

kém. 

c) Bài học chủ yếu rút ra từ thực hiện chiến lược 2001-2010  

Một là: Coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát 

triển. 

Hai là: Phát huy và khai thác tốt mọi nguồn lực cho phát triển. 

Ba là: Xác định được cơ cấu kinh tế hợp lý. 

Bốn là: Chú trọng đến yếu tố môi trường để tăng trưởng theo chiều 

sâu. 

3.1.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội huyện Nghĩa Hành giai 

đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 

a) Bối cảnh chung: 

b) Những yếu tố tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện  

c)Mục tiêu của chiến lược phát triển 

- Mục tiêu tổng quát  

- Mục tiêu cụ thể 

* Phấn đấu đạt mức giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 13-

14%. Thu nhập bình quân đầu người từ 23-23,5 triệu/ người/năm. 
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* Giá trị sản xuất: nông lâm-thủy sản tăng bình quân từ  9 - 

9,5%/năm, TTCN-XD tăng 14-14,5%/năm; thương mại-dịch vụ tăng 18,5-

19%/năm. 

* Cơ cấu kinh tế: Nông lâm thủy sản 29-30%., TTCN-XD 37-38%, 

Thương mại-dịch vụ 34-35%. 

* Tổng sản lượng lương thực 49.120 tấn; đàn bò 38.000 con,  trong 

đó bò laisin chiếm 85%, đàn trâu 3550 con, đàn heo 108.500 con, trong đó 

60% là heo ky (lai giữa lợn bản địa với lợn rừng), đàn dê 15.000 con (dê 

nhốt chuồng). 

* Thu ngân sách bình quân trên địa bàn : 35 tỷ/ năm. 

+ Về xã hội:  

* Tạo việc làm mới mỗi năm từ  4200-4500 lao động; giảm tỷ lệ hộ 

nghèo bình quân hàng năm từ 1-1,5%, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ còn 

8%. 

*Đạt 100% phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, 80% phổ cập trung 

học phổ thông, trường chuẩn quốc gia đạt 100%, có 95% thôn, tổ dân phố, 

100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 6/12 xã đạt chuẩn xã văn hóa, tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên còn dưới 0,1%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuối 

phấn đấu còn dưới 8%; 

* 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ. 

+ Về tài nguyên và môi trường: 

* Độ che phủ của rừng đạt 46%; tỷ lệ dân số dùng nước sạch hợp vệ 

sinh100%; khu vực thị trấn, thị tứ thu gom rác thải đạt 100% 

* Hoàn thành 98% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, 

100% đất rừng. 

+ Về an ninh- quốc phòng: Tuyển quân hàng năm đạt 100%, xã, thị 

trấn vững mạnh toàn diện đạt 90-95%, tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ đạt 

1,6% dân số. 

3.1.2 Xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Nghĩa 

Hành thời gian tới 
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3.1.2.1 Cơ hội và thách thức 

a)  Những cơ hội chính cần nắm bắt cho giai đoạn tới 

b) Thách thức 

3.1.2.2. Xu hướng cơ bản sản xuất nông nghiệp dựa trên khai thác 

những cơ hội, khắc phục những thách thức trong thời gian tới  

3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp 

a) Phát triển kinh tế-xã hội phải đồng bộ. 

b) Tận dụng tối đa những lợi thế về điều kiện tự nhiên. 

c) Phát triển nông nghiệp phải mang lại hiệu quả kinh tế. 

d) Phát triển nông nghiệp bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng 

trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ và tái tạo môi 

trường sinh thái. 

e) Tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất. 

g) Kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh. 

3.2. Các giải pháp cụ thể để phát tri ển bền vững nông nghiệp 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

3.2.1 Giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế 

a)Chính sách đất đai và sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên thiên 

nhiên 

b) Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần  

c) Thực hiện dồn điền, đổi thửa để tập trung chuyên canh và thực 

hiện khâu cơ giới hóa trong nông nghiệp. 

d) Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn. 

e) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển 

f) Bố trí lại sản xuất và định hướng mô hình phát triển một số cây 

con chủ yếu có giá trị kinh tế cao. 

g) Cần gắn phát triển nông nghiệp với vấn đề nông dân, nông thôn 

và môi trường sinh thái. 

h)Chú trọng khâu gia công, chế biến các sản phẩm nông nghiệp. 

3.2.2 Giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội 



 25 

a)Đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật. 

b)Bố trí hợp lý lực lượng lao động nông nghiệp. 

c)Tích cực tạo ra nhiều việc làm mới. 

d)Thực hiện triệt để chủ trương dân số, kế hoạch hóa gia đình gắn 

với chương trình xói đói, giảm nghèo của Chính phủ. 

e)Đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho người dân. 

3.2.3 Giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường  

a)Lựa chọn và đưa vào sản xuất cây trồng, vật nuôi có khả năng 

kháng bệnh tốt, chịu đựng với thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng. 

b)Nghiên cứu, sản xuất và sử dụng các chế phẩm sinh học có tác 

dụng phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi. 

c) Quan tâm chăm sóc, bảo vệ nguồn tài nguyên đất, nước, không khí  

d) Nâng cao nhận thức của cộng đồng. 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

* KẾT LUẬN 

Với mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi trên cơ sở những điều kiện tự nhiên, xã hội và môi trường hiện 

nay của huyện; luận văn đã đề ra những định hướng lớn và những giải pháp 

cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Luận văn đã thực hiện nghiên cứu, hệ thống và vận dụng lý thuyết 

phát triển kinh tế nói chung, phát triển bền vững nói riêng vào trong 

nghiên cứu phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa Hành trong 

thời gian tới. Việc đánh giá sự phát triển bền vững nông nghiệp của địa 

phương dựa trên 3 yếu tố cơ bản: bền vững về kinh tế, bền vững về xã 

hội và bền vững về môi trường; trong đó tăng trưởng kinh tế, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế hợp lý sẽ tạo ra những điều kiện vật chất cần thiết để 

thực hiện mục tiêu phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là dấu hiệu 

phản ánh sự biến đổi về chất của nền kinh tế và các chỉ tiêu xã hội, môi 

trường chính là mục tiêu cuối cùng cần đạt tới. Đi đôi với mục tiêu phát 
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triển bền vững nông nghiệp, cần quan tâm thực hiện mục tiêu công bằng 

xã hội ngay từ đầu nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện, bền vững mà 

mọi người trong xã hội đều được hưởng từ thành quả của phát triển bền 

vững, nhất là người nông dân, 

Phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa Hành trong điều 

kiện Nghĩa Hành là địa phương duy nhất được tỉnh lựa chọn thực hiện 

thí điểm chương trình nông thôn mới của tỉnh sẽ là một lợi thế không 

nhỏ để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn . 

* KI ẾN NGHỊ: 
- Chính phủ cần có chính sách quốc gia quy định rõ việc chấp hành 

nghiêm túc công tác quy hoạch, công tác quản lý, khai thác và sử dụng 

đất một cách có hiệu quả; tránh tình trạng sử dụng đất tùy tiện, sai mục 

đích, hiệu quả kinh tế thấp. 

- Chính phủ cần có chương trình quốc gia về phát triển nông nghiệp 

bền vững; trong đó có định hướng quy hoạch vùng, miền và chính sách 

ưu đãi phù hợp cho từng địa phương; tránh tình trạng cạnh tranh không 

lành mạnh, tự phát, thiếu tính thống nhất, nhất là việc tự ý chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi khi giá cả thị trường thay đổi; không chấp 

hành định hướng quy hoạch phát triển của từng địa phương, khu vực. 

- Tỉnh và các sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi cần tạo mọi điều kiện 

thuận lợi về đầu tư kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho sản xuất 

nông nghiệp, xem đây là chiến lược lâu dài cho chính sách an ninh 

lương thực và phát triển bền vững của quốc gia, của tỉnh và huyện; 

đồng thời tỉnh cần có hướng ưu tiên cho Nghĩa Hành về việc đào tạo đội 

ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác quản lý, hướng dẫn kỹ thuật, 

chuyển giao công nghệ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào 

sản xuất nông nghiệp nhằm đem lại hiệu qủa kinh tế cao, góp phần phát 

triển nông nghiệp bền vững./. 

 


