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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nông nghiệp huyện Điện Bàn những năm qua có những bước 

phát triển khá rõ nét. Các nông sản đã được đa dạng hóa, năng suất, 

chất lượng được nâng cao và sản xuất hướng vào những sản phẩm có 

giá trị kinh tế, bước đầu đã hình thành vùng sản xuất phù hợp với đặc 

điểm từng địa phương, tạo nên khối lượng hàng hóa đáp ứng được 

yêu cầu của thị trường, làm cơ sở định hướng cho việc phát triển 

nông nghiệp của tỉnh trong những năm tới. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được thì nông nghiệp của huyện 

vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần giải quyết như sản xuất nông 

nghiệp còn lạc hậu, quỹ đất ngày càng thu hẹp nhưng lại chưa khai 

thác hết lợi thế trong sản xuất, chưa chú trọng đến bảo vệ môi 

trường, đời sống một bộ phận dân cư sống bằng nghề nông còn thấp. 

Vì vậy, tôi chọn đề tài “Phát tri ển nông nghiệp bền vững ở huyện 

Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam” nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu 

đưa nông nghiệp của huyện phát triển bền vững, đúng với tiềm năng 

của nó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển 

nông nghiệp bền vững. 

- Phân tích thực trạng về phát triển nông nghiệp huyện Điện Bàn 

- Tỉnh Quảng Nam. 

 - Nghiên cứu một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nông 

nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

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

nghiệp bền vững huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. 

3.2.  Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số vấn đề về sản 

xuất nông nghiệp huyện Điện Bàn. 

- Về mặt không gian: đề tài chỉ nghiên cứu các nội dung ở phạm 

vi một huyện, ở đây là huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. 

- Thời gian: các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa 

trong những năm trước mắt. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

- Căn cứ vào những cơ sở lý luận duy vật biện chứng của chủ 

nghĩa Mác - Lênin đứng trên quan điểm hệ thống. 

- Phương pháp thống kê, phân tích kinh tế. 

- Phương pháp tổng hợp thống kê để hệ thống hóa các tài liệu. 

- Và các phương pháp khác 

5. Bố cục và nội  dung nghiên cứu của đề tài 

Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững. 

Chương 2. Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện 

Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua. 

Chương 3. Một số giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở 

huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. 

 Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN CHUNG VỀ PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG VÀ 

PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
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1.1. Khái niệm về phát tri ển nông nghiệp bền vững 

1.1.1. Tăng trưởng, phát triển và phát triển bền vững 

1.1.1.1. Tăng trưởng và phát triển 

Tăng trưởng được đánh giá bằng tỷ lệ tăng thu nhập quốc dân 

(GNP) và sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm. 

Sự phát triển được đánh giá không những chỉ bằng GNP hoạc 

GDP tính bình quân trên đầu người dân mà còn bằng một số chỉ tiêu 

phản ánh sự tiến bộ xã hội. 

1.1.1.2. Phát triển bền vững 

Phát triển bền vững là sự phát triển trong đó kết hợp chặt chẽ, 

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

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

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

1.1.2. Phát triển nông nghiệp bền vững 

Phát triển nông nghiệp bền vững là sự quản lý và bảo tồn sự 

thay đổi về tổ chức và kỹ thuật nhằm đảm bảo thoả mãn nhu cần 

ngày càng tăng của con người cả cho hiện tại và mai sau. Sự phát 

triển như vậy của nền nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp và 

nuôi trồng thủy sản,) sẽ đảm bảo không tổn hại đến môi trường, 

không giảm cấp tài nguyên, sẽ phù hợp về kỹ thuật và công nghệ, có 

hiệu quả kinh tế và được chấp nhận vè phương diện xã hội". 

1.2. Nội dung của phát triển bền vững nông nghiệp  

1.2.1. Phát triển bền vững về kinh tế 

Bền vững về kinh tế phải bảo đảm phát triển kinh tế nhanh và 

duy trì tốc độ ấy  trong một thời gian dài. Ngành nông nghiệp được 

coi là phát triển bền vững phải đạt được các yêu cầu sau đây: có tốc 

độ tăng trưởng GDP cao và ổn định; GDP/đầu người của ngành cao 

và thường xuyên tăng lên; có cơ cấu GDP hợp lý, các phân ngành, 
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thành tố của GDP phải ổn định và phát triển để làm cho tổng GDP 

của ngành ổn định và tăng lên; tránh được sự suy thoái và đình trệ 

trong tương lai, tránh để lại gánh nặng nợ nần cho thế hệ mai sau. 

1.2.2. Phát triển bền vững về xã hội 

Xã hội bền vững là một xã hội có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, 

đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, chính trị ổn định và quốc 

phòng an ninh được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nông 

dân ngày càng nâng cao.  

1.2.3. Phát triển bền vững về môi trường trong nông nghiệp  

Phát triển bền vững về môi trường là khai thác hợp lý, sử dụng 

tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng ngừa, ngăn chặn, 

xử lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường. 

Phát triển bền vững về môi trường phải đảm bảo các yếu tố sau: 

- Duy trì độ màu mỡ của đất 

- Độ ô nhiễm của không khí 

- Độ ô nhiễm của nguồn nước 

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững 

1.3.1. Chỉ tiêu bền vững về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp (%) 

- Tỷ lệ GDP nông nghiệp/GDP (%) 

- Thu nhập bình quân / người bằng tiền tệ 

- Biến động thu nhập bình quân / người, so với năm trước % 

- Diện tích đất nông nghiệp / người, tăng giảm / năm % 

- Tỷ lệ diện tích được cơ giới hóa/tổng diện tích canh tác (%) 

1.3.2. Chỉ tiêu bền vững về xã hội 

- Tỷ lệ dân số nông thôn/tổng dân số (%) 

- Tỷ lệ hộ nghèo trong dân số 

- Tỷ lệ lao động thiếu việc làm 
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- % dân được sử dụng nước sạch 

- % dân được sử dụng điện 

- % hộ có điện thoại. 

1.3.3. Chỉ tiêu bền vững về môi trường. 

- Tỷ lệ diện tích được tưới tiêu/tổng diện tích canh tác (%) 

- Sử dụng phân bón/1 ha đất canh tác (kg/ha) 

- Thuốc sâu nhập khẩu/1 ha đất canh tác (đồng/ha) 

- Tỷ lệ che phủ rừng (%) 

- Tỷ lệ rừng trồng/tổng diện tích rừng (%). 

1.4. Các yếu tố tác động đến phát tri ển nông nghiệp bền vững 

1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên  

1.4.1.  Nhóm nhân tố kinh tế - kỹ thuật  

1.4.2.  Nhóm nhân tố nguồn lực xã hội 

1.4.3. Nhóm nhân tố kinh tế đối ngoại 

1.5. Kinh nghiệm của một số nước về phát tri ển bền vững 

nông nghiệp 

Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP BỀN 

VỮNG HUYỆN ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM 

2.1. Tình hình cơ bản của huyện Điện Bàn ảnh hưởng đến 

quá trình phát tri ển nông nghiệp bền vững. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên  

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Điện Bàn là vùng có tài nguyên đất đai phì nhiêu, gần đầu 

mối giao thông và các trung tâm kinh tế, văn hoá lớn của khu vực.  

2.1.1.2. Địa hình, địa thế 
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Điện Bàn có địa hình tương đối bằng phẳng, mức độ chia cắt 

trung bình, phát sinh từ sản phẩm phù sa sông biển, thuận lợi cho 

việc sản xuất nông nghiệp. 

 2.1.1.3. Khí hậu, thời tiết 

Huyện Điện Bàn nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. Mỗi 

năm bão thường xuất hiện  kết hợp với các trận lũ lụt làm ảnh hưởng 

rất lớn đến quá trình sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của huyện. 

2.1.1.4. Hệ thống thủy văn 

Hệ thống thuỷ văn Điện Bàn chủ yếu là các con sông phân bố 

tương đối đồng đều, thuận lợi cho việc cung cấp nước tưới cho các 

cánh đồng là nguồn nước tưới chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp.  

2.1.1.5. Đất đai 

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 21.471 ha, hiện nay đất 

nông nghiệp là 10.207 ha chiếm 47,54%  tổng diện tích đất tự nhiên. 

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Điện Bàn 

2.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế 

- Về mặt số lượng: 

Nền kinh tế Điện Bàn trong những năm qua có xu hướng 

chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng 

dần tỷ trọng của công nghiệp - xây dựng cơ bản và thương mại. 

Ngành nông nghiệp năm 2010 chiếm 6,6% thấp hơn nhiều so với 

toàn tỉnh (21,4%),  

- Về mặt chất lượng: 
Năng suất lao động của huyện ngày càng cao, giá trị kim ngạch 

xuất khẩu hàng năm của huyện cũng tăng lên rõ rệt đến năm 2010 đạt 

109,2 triệu USD với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 35,8%. 

2.1.2.2. Dân số và lao động 

Điện Bàn có dân số chủ yếu sống bằng nông nghiệp với tỷ trọng 
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chiếm 40,67% tổng dân số của huyện và có xu hướng giảm dần. 

2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng 
Huyện Điện Bàn đã từng bước đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống của nhân dân nói chung và phục 

vụ nông nghiệp nói riêng. 

2.1.2.4. Tình hình xã hội 

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện đã từng 

bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc. 

2.1.3. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở huyện Điện Bàn 

Hiện nay, huyện Điện Bàn tồn tại ba hình thức tổ chức sản xuất nông 

nghiệp chính là: hộ gia đình, trang trại và hợp tác xã nông nghiệp. 

2.1.3. Đánh giá chung về tình hình cơ bản và tiềm năng phát 

triển nông nghiệp huyện Điện Bàn 

2.1.3.1. Thuận lợi 

Từ đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường, 

cho thấy Điện Bàn có những lợi thế về tiềm năng để phát triển thủy 

sản cả nuôi trồng, chế biến, khai thác và xuất khẩu như vị trí địa lý, 

đặc điểm đất nông nghiệp, hệ thống sông ngòi, lao động, cơ sở hạ 

tầng khá phát triển. 

2.1.3.2. Khó khăn 

 Điện Bàn nằm trong khu vực thời tiết, khí hậu có những biến 

động phức tạp như mưa bão thường xuất hiện sớm, tình trạng thiếu 

nước và nguồn nước bị nhiễm mặn làm ảnh hưởng rất lớn đến sản 

xuất nông, lâm, ngư nghiệp của huyện. 

2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở Điện Bàn 

trong thời gian qua. 

2.2.1. Về mặt kinh tế 

2.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
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Tuy nông nghiệp chỉ đóng góp phần không lớn trong tổng thu 

nhập kinh tế quốc dân (13%) nhưng nó có tính quyết định lớn đến sự 

bình ổn nền kinh tế của huyện vì phần lớn dân số Điện Bàn sống 

trong nông thôn, sống dựa vào nông nghiệp. Nông nghiệp Điện Bàn 

giai đoạn 2006 - 2010 phát triển rất ổn định, tăng trưởng đều. Giá trị 

sản phẩm nông nghiệp tính theo giá cố định năm 1994 tăng bình 

quân hàng năm 3,2%. 

Cùng với sự tăng trưởng giá trị sản xuất của toàn huyện thì thu 

nhập của hộ dân ở Điện Bàn ngày càng tăng cao, bình quân thu 

nhập/người/năm năm sau cao hơn năm trước, cụ thể năm 2006 là 8,68 

triệu đồng, đến năm 2010 tăng lên 18,55 triệu. 

2.2.1.2. Năng suất lao động ngành nông nghiệp 

Năng suất lao động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp có xu 

hướng tăng dần, đến năm 2010 tăng lên 8,96 triệu đồng với tốc độ 

phát triển bình quân là 5,2%. Tuy nhiên đây là ngành có trình độ kỹ 

thuật thấp chủ yếu là lao động thủ công, sản xuất lại phụ thuộc nhiều 

vào thiên nhiên, giá bán sản phẩm thấp so với các ngành khác nên 

năng suất lao động thấp nhất. 

2.2.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

Trong nội bộ ngành nông lâm thủy sản, nông nghiệp tăng đều 

qua các năm và chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu của ngành, tốc độ tăng 

bình quân hàng năm là 2,8%, thủy sản cũng tăng 9%, đây là ngành 

đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao thu nhập của người dân vì 

lợi nhuận của ngành này đem lại tương đối cao. 

a. Nông nghiệp: 

Xu hướng chuyển dịch cũng như tốc độ tăng trưởng trong nội bộ 

ngành nông nghiệp diễn ra còn chậm, trồng trọt vẫn còn chiếm tỷ 

trọng lớn, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 2,9%. Ngành chăn nuôi 
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hàng năm qua vẫn có sự gia tăng mặc dù không đáng kể, năm 2006 

là 100,4 tỷ đồng đến năm 2010 đạt 112,6 tỷ đồng với tốc độ tăng 

bình quân hàng năm là 2,9%.  

Dịch vụ nông nghiệp không được chú trọng phát triển nên ít có 

sự biến động và có xu hướng giảm. 

* Trồng trọt: 

Là ngành sản xuất chính của huyện, tổng giá trị sản xuất của 

trồng trọt tăng dần qua từng năm và đạt 237,5 tỷ đồng vào năm 2010 

với tốc độ tăng bình quân 2,9%. 

Cây lúa: hầu hết bố trí giống lúa kỹ thuật vào sản xuất và áp 

dụng các tiến bộ khoa học như chương trình “3 giảm, 3 tăng”, 

chương trình bảo tồn và phát triển nguồn gen... đồng thời tăng cường 

chương trình xây dựng mạng lưới BVTV cơ sở nên giảm được chi 

phí vào sản xuất, hạn chế được sâu bệnh, tăng giá trị sản xuất trên 

đơn vị diện tích đất lúa. 

Cây ngô: Song song với việc tăng diện tích sản xuất, việc bố trí các 

giống ngô lai có năng suất cao, ngô giống kết thử nghiệm các giống ngô 

mới nhằm tìm ra những giống có năng suất cao, thích nghi với điều 

kiện sinh thái bố trí vào đồng ruộng. 

Cây loại cây trồng khác: Nhiều địa phương đã áp dụng công thức 

luân canh, xen canh, gối vụ với cây công nghiệp ngắn ngày, cây 

lương thực, đồng thời bố trí nhiều giống mới vào sản xuất, chế độ 

đầu tư thâm canh nên tăng năng suất, sản lượng cây trồng   

* Chăn nuôi 

Đàn gia súc của huyện chủ yếu là bò và lợn, đàn bò qua 5 năm 

có xu hướng giảm với tốc độ giảm bình quân hàng năm là 5,4%, tuy 

nhiên số lượng bò lai sind lại chiếm tỷ lệ lớn (71,1%) và tăng qua 

từng năm. Đây là sự chuyển dịch từ chăn nuôi lấy sức kéo sang chăn 
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nuôi hàng hóa, việc chú trọng phát triển chất lượng. Đàn lợn cũng 

giảm dần nhưng nông dân chú trọng đến heo siêu nạc đáp ứng nhu 

cầu thị trường. 

Tổng đàn gia cầm trong giai đoạn này có tăng lên nhưng vẫn còn 

chậm, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 0,5%. 

Qua số liệu trên ta thấy ngành chăn nuôi qua từng năm chịu 

nhiều thiệt hại do dịch bệnh nhưng đã có sự thay đổi theo hướng tiến 

bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành nông nghiệp. 

b. Lâm nghiệp 

Điện Bàn là huyện đồng bằng nên giá trị sản xuất của ngành lâm 

nghiệp không lớn và cùng với sự giảm dần về diện tích thì giá trị sản 

xuất của ngành cũng có xu hướng giảm. Toàn huyện có 328,6 ha đất 

lâm nghiệp, trong đó đất rừng trồng sản xuất 78,9 ha chiếm 24%. Giá 

trị lâm nghiệp có xu hướng giảm dần, đến năm 2010 giá trị này đạt 

8,38 tỷ, với tốc độ giảm bình quân là 0,8%. Trong đó giá trị khai thác 

chiếm 99,88% tổng giá trị sản xuất của ngành, giá trị ươm và trồng 

mới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và ngày càng có  xu hướng giảm. 
Qua số liệu phân tích, ta thấy rằng trong lâm nghiệp huyện Điện 

Bàn mới chỉ tập trung khai thác, chưa chú trọng đến vấn đề tăng 

cường phục hồi và trồng mới rừng để tăng giá trị rừng trong tương 

lai không chỉ về mặt kinh tế mà còn lợi ích rất lớn về mặt sinh thái, 

môi trường.  

 c. Thủy sản 

Sản lượng khai thác thủy hải sản hàng năm đều tăng, đánh bắt 

hải sản bình quân hàng năm tăng 0,8%, khai thác thủy sản nước ngọt 

tăng mạnh, với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 10,9%. 

Về nuôi trồng thuỷ sản: Sản lượng cá thu hoạch tăng nhanh qua 

từng năm với tốc độ tăng bình quân là 33,5%.  
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Giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản tiếp tục tăng với tốc độ tăng 

bình quân hàng năm là 9,1 %. 

Tóm lại, thuỷ sản được đầu tư phát triển trên nhiều mặt và chú 

trọng nhiều hơn đến hiệu quả nhưng diện tích nuôi trồng vẫn còn 

thấp. Thời gian đến, huyện cần quan tâm hơn nữa đến việc mở rộng 

các diện tích mặt nước có khả năng nuôi cá, tôm vào sản xuất và vấn 

đề ô nhiễm môi trường do nuôi trông thủy hải sản gây ra. 

2.2.1.4. Thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp từ tự cung 

tự cấp sang sản xuất hàng hóa ngày càng lớn, gắn với thị trường 

Từ sản xuất tự cấp, tự túc đến nay sản xuất nông lâm thủy sản 

huyện Điện Bàn đã định hướng vào một số hàng nông sản có sức 

cạnh tranh như gạo, ớt...Các vùng sản xuất nông sản tập trung được 

hình thành các vùng chuyên canh có giá trị thu nhập cao. 

2.2.1.5. Tình hình sử dụng đất đai, áp dụng cơ giới hóa, khoa 

học công nghệ, giống mới vào sản xuất nông nghiệp. 

- Tỷ lệ đất canh tác so với tổng diện tích tự nhiên có xu hướng 

giảm nhưng chậm,  bình quân đất canh tác/đầu người ngày càng thấp, 

đến năm 2010 giảm xuống 0,041 ha. Những năm gần đây, một số 

diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp với tốc độ 

cao trong khi các ngành nghề các ngành nghề phi nông nghiệp ở 

nông thôn Điện Bàn chưa phát triển. Hệ số sử dụng đất của huyện 

ngày càng tăng thể hiện được người dân đã biết khai thác, sản xuất 

tối đa diện tích đất canh tác. 

- Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đã được huyện quan tâm đầu 

tư phát triển và có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ diện tích được cơ 

giới hóa/tổng diện tích canh tác tăng dần qua các năm nhưng còn ở 

mức thấp (năm 2006 là 35,1% đến năm 2010 tăng lên 60,22%). 

- Áp dụng giống mới: gần đây việc áp dụng công nghệ sinh học 
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nhất là đưa các loại giống lai vào trong sản xuất nhằm nâng cao năng 

suất và chất lượng đã được huyện từng bước thực hiện tốt mặc dù 

còn ở mức thấp.  

Nhìn chung, mức độ công nghiệp hóa nông nghiệp ở huyện diễn 

ra theo hướng tích cực nhưng vẫn còn rất thấp. Tác động của công 

nghiệp vào nông nghiệp chưa rõ nét, trình độ cơ giới nông nghiệp 

còn hạn chế, các khâu làm đất, vận chuyển, thu hoach vẫn còn sử 

dụng nhiều công cụ thủ công và lao động sống. Vì vậy huyện cần có 

nhiều chủ trương, chính sách từng bước thực hiện đưa cơ giới hóa 

vào đồng ruộng nhằm nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả sản 

xuất, giải phóng sức lao động cho người dân. 

2.2.1.6.  Thị trường tiêu thụ 

a. Thị trường đầu vào 

Hệ thống cung ứng dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp rất 

phong phú và đa dạng.  

b. Thị trường đầu ra 

Thị trường đầu ra cho nông sản nói chung vẫn đang là nỗi lo lắng 

của người sản xuất. Các nông sản chủ yếu tiêu thụ trong huyện và 

các vùng lân cận như huyện Duy Xuyên, Thành phố Đà Nẵng, chỉ có 

các loại giống như lúa giống, ngô giống do các HTX nông nghiệp 

làm trung gian ký kết hợp đồng, tổ chức cho xã viên sản xuất giống.  

2.2.1.7. Sự quản lý của chính quyền với phát triển nông nghiệp. 

a. Công tác khuyến nông 

Trong những năm gần đây công tác khuyến nông ở Điện Bàn đã 

được coi trọng cả về chất lượng và số lượng. Đến nay đã xây dựng ở 

mỗi xã 1 khuyến nông viên nhằm giúp cho bà con nông dân nắm bắt 

kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tuy vậy hiệu quả không 
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cao do cán bộ kỹ thuật chưa theo sát được nhu cầu của người dân, 

chưa đáp ứng được yêu cầu hiểu biết cho bà con.  

b. Công tác dự báo thị trường nông sản 

Điện Bàn hầu như chưa có cơ quan chuyên trách phục vụ cho 

công tác dự báo thị trường nông sản làm cho bà con nông dân gặp 

nhiều khó khăn, những sản phẩm được sản xuất ra không thể tiêu thụ 

được. Việc dự báo ngư trường cho ngư dân còn chưa được chú trọng.  

Tóm lại, trong thời gian qua nông nghiệp Điện Bàn thể hiện khá 

rõ nét xu hướng chuyển dịch phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp của huyện và phù hợp với xu thế phát triển 

nông nghiệp bền vững, tuy nhiên chất lượng tăng trưởng của nông 

nghiệp vẫn còn hạn chế, đó là: 

Một là, sản xuất một số nông sản, thủy sản hiện nay chủ yếu 

hoặc “lấy công làm lãi” hoặc có đem lại hiệu quả chưa cao. 

Hai là, nông nghiệp tăng trưởng thiếu bền vững và khả năng rủi 

ro cao. 

2.2.2. Về xã hội 

2.2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp và vấn 

đề giải quyết việc làm cho người lao động 

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở huyện 

Điện Bàn trong 5 năm (2006 - 2010) cũng có sự biến đổi tương ứng. 

Đó là lực lượng tham gia lao động sản xuất ở ngành nông nghiệp có 

hướng giảm dần và chuyển mạnh sang ngành công nghiệp - XDCB, 

thương mại - dịch vụ và các ngành nghề khác. 

Xét trong nội bộ ngành nông lâm ngư nghiệp thì nông nghiệp 

chiếm tỷ trọng lớn nhất và có xu hướng giảm dần nhưng rất chậm  

năm 2010 giảm xuống 44.430 lao động (96,2%).  

Chất lượng nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp còn thấp, 
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không đồng đều. Lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học, chiếm 

0,93% tổng số lao động, trong khi trên 89,9% lao động chưa qua đào 

tạo, thậm chí có lao động bị mù chữ. Để đáp ứng nhu cầu lao động 

đủ về số lượng và chất lượng cho ngành nông nghiệp trong thời kỳ 

hội nhập, vấn đề đặt ra cho Điện Bàn cần có nhiều chính sách hơn 

nữa để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, cơ cấu ngành nghề ở khu vực nông thôn có sự thay 

đổi nhanh theo đúng định hướng, đó là giảm tỷ trọng nhóm hộ nông, 

lâm, thủy sản và tăng tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp và dịch vụ, tỷ lệ 

hộ nông lâm thủy sản vẫn còn tương đối lớn (47,7%). 

Theo số liệu phân tích trên, ta thấy rằng số lao động nông nghiệp 

ngày càng giảm và chuyển sang lĩnh vực công nghiệp, thương mại và 

dịch vụ, như vậy một bộ phận lao động đã được giải quyết việc làm. 

Tuy nhiên, hàng năm vẫn còn một lượng lao động trong độ tuổi vẫn 

chưa có việc làm. Đây là vấn đề huyện cần quan tâm hơn nữa trong 

công tác đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm cho người dân. 

2.2.2.2. Xóa đói giảm nghèo (XĐGN) 

Số hộ thuộc diện đói nghèo năm 2006 có 6.084 hộ, chiếm 26 % 

tổng số hộ làm nông nghiệp, năm 2010 số hộ nghèo đã giảm xuống 

còn 2.109 hộ, chiếm 9% tổng số hộ nông nghiệp. Như vậy, nhờ phát 

triển sản xuất nông nghiệp các hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, 

cải thiện đời sống gia đình. Thế nhưng, tính bền vững trong xóa đói 

giảm nghèo của huyện chưa cao, số hộ tái nghèo ngày càng tăng do 

Điện Bàn là huyện thường xuyên chịu thiên tai, mất mùa.  

2.2.2.3. Sản xuất lương thực đã giải quyết được vấn đề đảm bảo 

nhu cầu cơ bản của dân cư. 

Bình quân lương thực/đầu người trong giai đoạn ổn định và tăng 

dần, đến năm 2010 đạt 390kg/người với tốc độ tăng bình quân hàng 
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năm là 5,1%. Đây là nhân tố quyết định đến sự ổn định, bền vững về 

chính trị, xã hội của huyện trong suốt những năm qua. 

2.2.2.4. Cải thiện điều kiện sống của người dân 

Theo số liệu kết quả Phòng Thống kê huyện Điện Bàn, vốn tích 

lũy bình quân một hộ nông thôn là 7,5 triệu đồng (tăng 2,5 triệu đồng 

so với năm 2006). Vì vậy, đời sống người dân ngày càng được cải 

thiện một cách đáng kể.  

 2.2.3. Về môi trường 

Tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn tăng đều qua từng năm và đạt 

tỷ lệ tương đối cao. Đến năm 2010, toàn huyện có đến 96,35% hộ sử 

dụng nước sạch. Có được kết qua khả quan này do trong những năm 

qua, huyện triển khai mạnh chương trình nước sạch nông thôn đến 

từng thôn, xã. 

Tổng diện tích đất được tưới tiêu trên địa bàn huyện có xu hướng 

tăng dần, năm 2006 chiếm 83,9% tổng diện tích đất canh tác, đến 

năm 2010 là 89,4%. Tốc độ mở rộng diện tích đất có tưới đã chứng 

tỏ rằng nguồn nước bị cạn kiệt. Song, hàng năm một số diện tích đất 

canh tác thường xuyên bị nhiễm mặn làm suy thoái đất nghiêm trọng. 

Vấn đề ảnh hưởng của phân bón đến môi trường và sức khỏe con 

người là điều cần quan tâm trong phát triển nông nghiệp bền vững. 

Nhờ thực hiện chương trình “ba giảm ba tăng” nên trong những năm 

qua, lượng phân bón hóa học sử dụng bình quân/ha có giảm dần 

nhưng còn ở mức  quá cao, bình quân 800 kg/ha đã gây áp lực lớn 

cho môi trường đất.  

Tỷ lệ che phủ  rừng của huyện hàng năm có tăng nhưng không 

đáng kể, so với toàn tỉnh vẫn còn ở mức thấp, năm 2010 là 36,80% 

(toàn tỉnh là 43,50%). Như vậy, huyện cần chú trọng việc bảo về và 
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phát triển rừng để tăng tỷ lệ che phủ, chống xói mòn đất, tạo chất 

hữu cơ nuôi đất và giảm thiên tai xảy ra. 

Chất thải từ chăn nuôi cũng đang là vấn đề gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng nhưng huyện vẫn chưa có hướng xử lý triệt để. 

Mặc dù áp dụng các phương pháp để bảo vệ môi trường như áp dụng 

quy trình chăn nuôi khép kín, sử dụng mô hình Biôga để xử lý chất 

thải, mô hình chế biến phân vi sinh từ chất thải nông nghiệp... Tuy 

nhiên các mô hình này chưa sử dụng rộng rãi và hiệu quả chưa cao. 

Vấn đề khai thác thủy sản quá mức trong vùng ven bờ và sử dụng 

những phương tiện đánh bắt có tính huỷ diệt cũng là vấn đề báo động 

của huyện. Nhiều loài cá và sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng, trong 

đó có nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Việc đánh bắt trái phép là nguyên 

nhân chính gây suy giảm các loài cá, các rạn san hô và các sinh vật biển 

khác, dẫn tới suy giảm đa dạng sinh học. Chương trình đánh bắt xa bờ 

tuy có đầu tư và quan tâm, nhưng chưa đem lại hiệu quả cao do sự tăng 

lên của chi phí nhiên liệu, thiên tai. Cuối cùng ngư dân quay lại đánh bắt 

gần bờ, hậu quả là sức ép của các hoạt động phát triển ven bờ không 

giảm và tình trạng khai thác quá mức ngày càng nặng nề. 

Vì vậy, vấn đề môi trường là điều cần được quan tâm đặc biệt 

trong chiến lược phát triển bền vững nông nghiệp ở Điện Bàn.  

2.3. Một số vấn đề rút ra t ừ phân tích thực trạng phát triển 

nông nghiệp bền vững huyện Điện Bàn trong những năm qua 

Điện Bàn đến nay vẫn là một huyện nông nghiệp, nông nghiệp  

giữ tốc độ tăng trưởng bền vững, ổn định. 

Giá trị sản xuất của nông nghiệp Điện Bàn còn thấp so với quy 

mô, tốc độ tăng trưởng vẫn còn chậm (3,47%), công tác chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng diễn ra còn chậm chạp. Việc dồn điền đổi thửa triển 

khai không đồng bộ, làm cho sản xuất lâm vào tình cảnh manh mún, 
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nhỏ lẻ, khó áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Sản xuất nông 

nghiệp theo tính tự phát, phong trào và làm một cách ào ạt. 

Tác động của thiên nhiên đến nông nghiệp thường xuyên xảy ra, 

giá vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng giá nông sản thấp và bị tư 

thương ép giá làm giảm thu nhập của người dân. 

Lao động nông nghiệp dôi thừa, thiếu việc làm trong khi các 

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển mạnh. 
Trong khi đó, nông nghiệp Điện Bàn có nhiều thuận lợi để phát 

triển. Tài nguyên đất đai phì nhiều, màu mỡ, hằng năm lượng phù sa 

bồi đắp tương đối lớn. Thị trường nông sản phong phú, vận chuyển 

vật tư, nông sản thuận lợi.  

Năng suất ngành nông nghiệp có tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn còn thấp. Đó là dấu hiệu của sự phát triển không bền vững. Cơ 

cấu nông nghiệp của Điện Bàn cho thấy sự tăng trưởng vẫn dựa chủ 

yếu tài nguyên như đất đai, rừng, biển, thiếu ổn định để chuyển sang 

cơ cấu hiện đại có khả năng tăng trưởng theo chiều sâu.  

2.4. Nguyên nhân của việc chưa bền vững trong phát tri ển 

nông nghiệp ở huyện Điện Bàn 

Từ thực tiễn phát triển nông nghiệp của huyện Điện Bàn cho 

thấy: Nông nghiệp có tăng trưởng chưa vững chắc, chủ yếu vẫn dựa 

vào khai thác tiềm năng sẵn có, những yếu tố rủi ro về tính bền vững 

kinh tế là rất lớn. Về mặt môi trường còn tiềm ẩn nhiều thách thức, 

chưa đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý, kiểm soát và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. Nhiều vấn đề xã hội vẫn tồn tại và nẩy sinh trong 

quá trình phát triển thủy sản. Những hạn chế trên đây xuất phát từ 

nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân cơ bản sau:  

- Tác động của thiên nhiên đến kinh tế. 
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- Sự quản lý của chính quyền và cơ chế chính sách: 

Bộ máy chính quyền quản lý sản xuất nông nghiệp ở Điện Bàn 

hiệu quả không cao. Sự quản lý của chính quyền với thị trường tiêu 

thụ hầu như bị bỏ lỏng, thị trường nông sản chưa được quản lý tốt.  

 Tác động môi trường do sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện chưa được quan tâm đúng mức. Việc sử dụng các hóa chất 

trong sản xuất một cách tùy  tiện dẫn đến dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật, vượt quá mức cho phép  nhất là trong sản xuất rau, màu có vòng 

quay ngắn đang là vấn đề  bức xúc trong dư luận xã hội.  

Các chính sách nông nghiệp của chính quyền nói trên hầu như 

chưa thể hiện được vai trò chủ đạo trong định hướng cho nông 

nghiệp huyện phát triển bền vững.    

- Khoa học công nghệ. 

Tình hình áp dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất nông 

nghiệp tại Điện Bàn vẫn còn nhiều bất cập. 

-   Nguồn vốn cho phát triển. 

Chính sách tín dụng cho nông dân để phục vụ nông nghiệp còn 

nhiều điều bất cập.   

- Các doanh nghiệp đầu tư vào lỉnh vực nông nghiệp đầu tư còn 

chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP BỀN 

VỮNG HUYỆN ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM 

3.1. Quan điểm, phương hướng phát triển bền vững ngành 

nông nghiệp của huyện Điện Bàn giai đoạn 2011 - 2015 

3.1.1. Quan điểm 

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao đông theo hướng phát triển 
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công nghiệp- dịch vụ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn; tiếp tục hoàn thành huyện công nghiệp, đồng thời 

đẩy nhanh quá trình đô thị hóa gắn với quá trình xây dựng nông thôn 

mới. 

3.1.2. Phương hướng 

1.2.6.1.  Về kinh tế 

Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, lấy hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững làm mục tiêu. Trọng 

tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với 

điều kiện sinh thái, theo yêu cầu thị trường và có hiệu quả kinh tế.  

.2.6.2.  Về xã hội 

Tiếp tục tăng cường hệ thống cơ  sở  hạ tầng, đào tạo nguồn 

nhân lực ở nông thôn, trước hết tăng cường đào tạo cán bộ quản lí 

và cán bộ chuyên môn kỹ thuật, kinh tế cho vùng nông thôn có đủ 

năng lực đáp ứng cho tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế. 

1.2.6.3. Về môi trường 

- Xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài 

nguyên nước, đất đai;  

- Tăng cường biện pháp chống suy thoái đất; sử dụng tiết 

kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất. 

- Rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo hướng phát triển bền 

vững.  

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

- Tăng cường công tác nghiên cứu thu thập và bảo tồn nguồn 

gen giống cây trồng, vật nuôi, hạn chế dư lượng hoá chất nông 

nghiệp trong sản phẩm nông nghiệp, trong môi trường đất, nước. 

3.2. Giải pháp phát tri ển bền vững ngành nông nghiệp ở 

huyện Điện Bàn. 
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3.2.1. Giải pháp về công tác quy hoạch và xây dựng các vùng 

chuyên canh 

Trong thời gian tới cần chỉ rõ loại cây trồng, vật nuôi, số lượng, 

quy mô diện tích... ở từng khu vực cụ thể tập trung xây dựng các 

vùng chuyên canh, gồm: 

Vùng trọng điểm lúa: tập trung các xã vùng Tây - Bắc sông Thu 

Bồn, hình thành vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao. 

Vùng chuyên canh cây rau màu, thực phẩm và hoa cây kiểng ở 

các xã vùng cát. 

Vùng chuyên canh cây nguyên liệu ở vùng gò đồi, sản xuất ngô 

giống ở các xã vùng và bãi bồi ven sông. 

- Đẩy mạnh chương trình “dồn điền đổi thửa” mà huyện đã triển 

khai điểm ở một số địa phương bước đầu đã có những chuyển biến 

tích cực. 

- Lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp thấp, vì vậy nông dân cần 

được hỗ trợ nhiều hơn nữa để sản xuất các mặt hàng chiến lược trên 

nguyên tắc nông dân phải làm đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, môi trường.  

3.2.2. Đẩy mạnh chương trình liên kết 4 nhà: nhà quản lý, nhà 

khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp 

Để khắc phục phương thức sản xuất quá nhỏ lẻ, manh mún như 

hiện nay, cần đẩy mạnh liên kết 4 nhà.  

3.2.3. Giải pháp về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa 

học công nghệ mới vào sản xuất và khuyến nông, tạo sự đột phá 

trong phát triển sản xuất nông nghiệp 

Đối với trồng trọt: Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

đến với hộ nông dân, mở rộng mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở... 

Triển khai, nhân rộng mô hình phân hữu cơ vi sinh đối với từng hộ 
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gia đình nhằm hạ chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và giải 

quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường. Kiểm tra hiệu quả các mô hình, 

chương trình đã thực hiện nhằm rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, 

đưa ra biện pháp kỹ thuật phù hợp áp dụng cho từng vùng khác nhau.  

Đối với chăn nuôi: đẩy nhanh chương trình cải tạo đàn bò, nạc 

hoá đàn heo, xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo 

phướng thức công nghiệp, bán công nghiệp .. 

Đối với nuôi trồng thuỷ sản: Chuyển giao qui trình công nghệ về 

sản xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản và xử lý môi trường nuôi... trình 

diễn, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. 

3.2.4. Giải pháp về chính sách thị trường, tiêu thụ sản phẩm và 

chế biến nông sản 

Cần mở rộng diện tích sản xuất lúa thơm có chất lượng tốt, giá 

trị kinh tế cao đang được thị trường ưa chuộng. 

Khôi phục và đẩy mạnh hệ thống thương mại quốc doanh trên 

địa phương, đẩy mạnh hình thức tiêu thụ sản phẩm theo các hợp 

đồng kinh tế.  

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản 

phẩm nông nghiệp của địa phương, xây dựng thương hiệu. Tăng 

cường công tác quản lý thị trường chống gian lận thương mại đảm 

bảo lưu thông hàng hoá thông suốt, bình ổn thị trường. 

3.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ thuật cho 

nguồn nhân lực nông nghiệp   

- Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ của cán bộ kỹ thuật phục vụ nông nghiệp và người dân. 

- Tập trung đào tạo cán bộ quản lý ngành nông nghiệp giỏi kiến 

thức chuyên môn, xã hội để có thể quản lý ngành phát triển bền 

vững. 
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- Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên gia tư vấn, các nhà quản lý 

doanh nghiệp giỏi, năng động, hiểu biết chuyên môn sâu rộng trực 

tiếp kinh doanh hay sản xuất nông nghiệp. 

- Đào tạo đội ngũ thanh tra kiểm soát viên trong mọi lĩnh vực từ 

thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp đến vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nông nghiệp bằng hình 

thức kết hợp đào tạo cho nông dân vừa có trình độ kỹ sư vừa có trình 

độ quản lý, theo một nội dung mới hiệu quả hơn và thời gian ngắn 

hơn. 

Bên cạnh đó, rà soát, huy động, bổ sung và sử dụng nguồn nhân 

lực một cách có hiệu quả. 

3.2.6. Phát triển mạnh các ngành nghề, doanh nghiệp ở  nông 

thôn, đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ 

có hiệu quả  

Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các nghề truyền thống, thủ 

công nhằm giải quyết việc làm, kiếm thêm thu nhập trong thời vụ 

nông nhàn. 

Tạo cơ chế thông thoáng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào 

khu vực nông thôn. 

+ Phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại: 

+ Phát triển kinh tế tập thể: 

3.2.7. Giải pháp về vốn 

Tiếp nhận và giải quyết tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn cho 

người sản xuất, tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội tiếp cận với 

nhiều nguồn vốn thông qua các Hiệp hôi, đoàn thể. 

3.2.8. Giải pháp về phát triển và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

nông nghiệp 
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Các địa phương đẩy mạnh triển khai xây dựng các công trình 

phục vụ nông nghiệp: thuỷ lợi hoá đất màu, kiên cố hoá kênh 

mương, hệ thống tưới tiêu... theo kế hoạch phân bổ hàng năm, các 

công trình chuyển tiếp...  

Đầu tư nhân rộng mô hình cánh đồng giống lúa chuyên canh, sản 

xuất lúa chất lượng cao; tiếp tục xây dựng các điểm giết mổ tập trung 

đã được qui hoạch. 

3.2.9. Đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp 

 - Sản xuất và sử dụng rộng rãi các loại giống cây trồng và con 

vật nuôi có khả năng kháng bệnh và sâu rầy.  

- Áp dụng biện pháp canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ dại 

mang tính tích cực 

- Sử dụng rộng rãi các chế phẩm sinh học, thảo dược để phòng 

chống sâu bệnh, kích thích sinh trưởng cây trồng, vật nuôi. Giảm đến 

mức tối đa việc sử dụng các chế phẩm hoá học, nếu dùng thì phải 

đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng. 

- Tăng cường công tác phát triển và bảo vệ rừng, hạn chế khai 

thác rừng nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn đất và thiên tai xảy 

ra. 

3.2.10. Giải pháp về nâng cao công tác tổ chức, chỉ đạo 

 Chính quyền cần có định hướng rõ ràng về phát triển nông 

nghiệp trong tương lai, phải xác định được sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực của mình, từ đó có các biện pháp cụ thể. 

Cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở thực 

hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện vào trong cuộc sống để quá trình 

sản xuất đạt hiệu quả cao.  
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Đầu tư phát triển nền nông nghiệp sạch, nền nông nghiệp hữu cơ. 

Tăng cường kiểm soát lưu thông trên các chế phẩm hoá học có tính 

chất độc hại.  

Tiếp tục hoàn thiện về chính sách đất đai, tài nguyên nước, 

khoáng sản, môi trường và đưa các quy định pháp luật này vào cuộc 

sống 

Khai thác thuỷ sản một cách hợp lý. 

Chú trọng việc trồng và bảo vệ rừng để tăng độ che phủ và giảm 

nhẹ thiên tai. 

KẾT LUẬN 

 

Sau quá trình phân tích và đánh giá về nông nghiệp của huyện 

Điện Ban hiện nay có thể thấy nông nghiệp của huyện đã đạt được 

một số thành tựu nhất định tuy vậy vẩn còn vấp phải không ít khó 

khăn và tồn tại, kiềm hãm sự phát triển của nông nghiệp như tốc độ 

đô thị hóa nhanh dẫn đến thu hẹp diện tích đất cho nông nghiệp, tác 

động của thiên tai, lạm phát, cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào 

sản xuất còn chậm... Chất lượng sản phẩm nông nghiệp huyện còn 

chưa cao, năng suất lao động thực tế vẫn còn thấp, thương hiệu của 

sản phẩm chưa được biết đến nhiều trên thị trường, tác động môi 

trường của ngành diễn biến phức tạp, chính sách quản lý và định 

hướng phát triển của chính quyền địa phương chưa đồng bộ... đã tác 

động đến sự  phát triển của ngành và định hướng phát triển bền vững 

nông nghiệp của huyện. Vì vậy trong tương lai, để có thể phát triển 

bền vững nông nghiệp của huyện cần có được sự quan tâm ủng hộ và 

đồng lòng của chính quyền, người dân địa phương để nổ lực phát 

huy những kết quả đã đạt được và khắc phục khó khăn gặp phải để  

nâng cao giá trị, chất lượng nông nghiệp, phát triên bền vững nông 
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nghiệp huyện phù hợp với định hướng phát triển Điện Bàn bền vững 

trong tương lai.  

 

 

 

  


