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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài: 

Trong bất kỳ xã hội nào nông nghiệp cũng là ngành sản xuất 

vô cùng quan trọng. Bởi ñây là ngành cung cấp những sản phẩm 

lương thực - thực phẩm cho người tiêu dùng và nguyên liệu ñầu vào 

cho công nghiệp chế biến. Sự ñóng góp của ngành nông nghiệp và 

khu vực nông thôn vào hoạt ñộng kinh tế thông qua các hình thức cơ 

bản như: cung cấp sản phẩm cho sản xuất và xuất khẩu; là thị trường 

tiêu thụ sản phẩm công nghiệp; cung cấp lao ñộng cho các khu vực 

kinh tế; xuất khẩu sản phẩm tạo nguồn ngoại tệ cho công nghiệp hoá 

và góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn ñề xã hội cho 

ñất nước. 

Do vậy, nông nghiệp luôn chiếm sự quan tâm ñặc biệt trong 

nền kinh tế của mọi ñất nước dù nó không phải là ngành hấp dẫn ñầu 

tư, do lợi nhuận mà ngành nông nghiệp ñem lại thường thấp hơn các 

ngành khác. 

 Hòa Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố, năm 

2009 diện tích ñất nông nghiệp là 66.097,7ha chiếm 89,7%, giá trị 

sản xuất nông nghiệp chiếm 38,1% tổng giá trị sản xuất toàn huyện. 

Lao ñộng nông nghiệp huyện chiếm 53% tổng số lao ñộng. Nhìn 

tổng quát bức tranh chung của ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang 

có thể thấy, quá trình tăng trưởng sản xuất ñang phải ñương ñầu với 

thử thách ngày càng gay gắt về tính hiệu quả và bền vững. Vì vậy, 

phải áp dụng các chính sách mới ñể chuyển từ sản xuất theo quy mô 

rộng, chạy theo diện tích và sản lượng sang phát triển sản xuất theo 

chiều sâu, lấy giá trị gia tăng và chất lượng sản phẩm làm mục tiêu. 

Chú trọng vấn ñề vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ ñạo kịp thời, cương 

quyết ñể bà con sản xuất theo quy hoạch nhằm khống chế dịch bệnh; 
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tăng cường ñưa các giống cây - con sạch bệnh, rõ nguồn gốc vào sản 

xuất. Đồng thời huyện Hòa Vang là nơi cung cấp lượng lương thực 

thực phẩm lớn và ñược xem là vành ñai xanh của thành phố, việc 

phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa trên ñịa bàn huyện là chính 

sách không chỉ phát triển kinh tế ñịa phương mà còn là cách thức giải 

quyết hàng loạt các vấn ñề xã hội khác như giải quyết công ăn, việc 

làm, an sinh xã hội cho người dân nông thôn. Do vậy, ñể nâng cao 

giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp cũng như tìm ra hướng ñi mới 

phù hợp với tình hình thực tiễn trên ñịa bàn huyện, cùng với những 

lý do trên và những kiến thức, kinh nghiệm của mình tôi chọn ñề tài 

‘Phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng” 

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

Đề tài ñược xây dựng ñể làm rõ một số vấn ñề : 

- Trên cơ sở nguồn lực của ñịa phương thì trong thời gian qua 

việc phát triển nông nghiệp của huyện ñã mang lại hiệu quả như thế 

nào? 

- Với thực trạng ñó thì trong thời gian ñến cần phát triển nông 

nghiệp theo hướng nào, lựa chọn mô hình nào? 

- Để phát triển theo kế hoạch ñã ñề ra thì cần thực hiện cách 

làm gì ñể ñạt ñược? 

3. Cách tiếp cận:  

Trên cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp và thực trạng phát 

triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện tác giả ñề xuất các chính sách 

cần thiết và phương hướng phát triển phù hợp cho nông nghiệp 

huyện Hòa Vang trong thời gian ñến. 
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4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Sử dụng phương pháp thống kê mô tả ñể mô tả thực trạng 

phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang. 

- Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp trong việc phân 

tích các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển nông nghiệp. 

5. Phạm vi nghiên cứu:  

Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp huyện giai ñoạn 

2005 ñến năm 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020. 

6. Điểm mới của ñề tài: 

- Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn 

huyện Hòa Vang giai ñoạn 2005-2010. 

- Đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp huyện theo 

hướng công nghệ cao nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông 

nghiệp. 

- Đây là lần ñầu tiên một nghiên cứu phát triển nông nghiệp 

toàn diện ñược áp dụng ở huyện . 

7. Một số kết quả nghiên cứu:  

8. Kết cấu luận văn: Ngoài lời mở ñầu, kết luận và tài liệu 

tham khảo, luận văn chia làm 3 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan về lý luận phát triển nông nghiệp 

Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2005 ñến năm 2010. 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp 

trong thời gian ñến 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.1 Các khái niệm, vai trò và ñặc ñiểm của nông nghiệp  

1.1.1. Khái niệm về nông nghiệp 

Nông nghiệp (agriculture) theo nghĩa hẹp ñược hiểu là các 

hoạt ñộng liên quan ñến việc trồng cấy và ñầu tư canh tác trên ñất 

nhằm mục ñích sản xuất ra sản lượng lương thực, thực phẩm phục vụ 

nhu cầu của con người.  

1.1.2. Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản giữ vai trò to 

lớn trong việc phát triển kinh tế ở hầu hết cả nước, nhất là ở các nước 

ñang phát triển. ở những nước này còn nghèo, ñại bộ phận sống bằng 

nghề nông.  

Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các yếu 

tố ñầu vào cho công nghiệp và khu vực thành thị.  

Nông nghiệp và nông thôn có vai trò to lớn, là cơ sở trong sự 

phát triển bền vững của môi trường.  

1.1.3 Những ñặc ñiểm của sản xuất nông nghiệp. 

1.2. Nội dung và tiêu chí phát triển nông nghiệp 

1.2.1 Nội dung phát triển nông nghiệp 

(1) Phát tri ển về quy mô sản xuất nông nghiệp 

“Phát triển nông nghiệp thể hiện quá trình thay ñổi của nền nông 

nghiệp ở giai ñoạn này so với giai ñoạn trước ñó và thường ñạt ở mức 

ñộ cao hơn cả về lượng và về chất. Rõ ràng phát triển nông nghiệp phải 

bắt ñầu từ tăng trưởng nông nghiêp: “Tăng trưởng nông nghiệp chỉ thể 

hiện rằng ở thời ñiểm nào ñó, nền nông nghiệp có nhiều ñầu ra so với 

giai ñoạn trước, chủ yếu phản ánh sự thay ñổi về kinh tế và tập trung 

nhiều về mặt lượng. Nhưng muốn tăng trưởng nông nghiệp hay gia tăng 
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quy mô thì thường gia tăng nguồn lực cho nông nghiệp.  

(2) Phát tri ển các ngành trong nông nghiệp 

Mỗi hoạt ñộng kinh tế bao gồm các bộ phận cấu thành của nó. 

Khi cấu thành ñó thay ñổi thì hoạt ñộng ñó cũng thay ñổi. Nếu là một 

sự thay ñổi có tính chất tích cực sẽ tạo ra sự tích cực chung. Sự phát 

triển của nông nghiệp cũng không năm ngoài quy luật chung ñó, 

nghĩa là sự phát triển của nông, lâm và thủy sản sẽ quyết ñịnh sự 

phát triển chung.    

(3) Tăng cường ñầu tư thâm canh nông nghiệp 

Thâm canh nông nghiệp là quá trình kinh tế rất ña dạng và 

phức tạp, ñặc biệt trong ñiều kiện sản xuất hiện ñại, khi cuộc cách 

mạng khoa học – công nghệ và ñang diễn ra một cách mạnh mẽ trên 

phạm vi rộng lớn. Vì vậy giải thích ñúng ñắn thâm canh nông nghiệp 

chính có ý nghĩa hết sức to lớn cả về lý luận cũng như thực tiễn. 

(4) Hoàn thiện tổ chức sản xuất nông nghiệp 

Tổ chức sản xuất theo mô hình nào quyết ñịnh mức sản lượng 

ñầu ra hay quy mô sản xuất nông nghiệp. Các mô hình phát triển 

nông nghiệp ñặc biệt là mô hình của Todaro (1990) ñã chỉ ra rằng 

quá trình này gắn với quá trình thay ñổi tổ chức sản xuất nông 

nghiệp từ sản xuất tự cấp tự túc của hộ gia ñình chuyển dần tới  mô 

hình trang trại chuyên môn hóa cao.  

(5) Nâng cao thu nhập của lao ñộng nông nghiệp 

Sự phát triển nông nghiệp phải bảo ñảm khai thác nguồn lực 

con người ở nông thôn ñồng thời tạo ra nhiều việc làm cũng như tăng 

thu nhập của lao ñộng ở khu vực này.  

 1.2.2. Các tiêu chí phát triển nông nghiệp. Việc ñánh giá 

phát triển trong nông nghiệp có thể khái quát là theo chiều rộng và 

theo chiều sâu như sau: 
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(1) Nhóm tiêu chí phản ánh phát triển quy mô sản xuất nông nghiệp 

(2) Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của các ngành 

(3) Nhóm chỉ tiêu phản ánh phát triển theo chiều sâu 

(4) Nhóm nhân tố phản ảnh trình ñộ tổ chức sản xuất 

(5) Nhóm nhân tố về gia tăng thu nhập và việc làm từ chăn nuôi  

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát tri ển nông nghiệp 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Sử dụng và huy ñộng các yếu tố nguồn lực cho phát 

triển nông nghiệp 

1.3.2.1. Nguồn nhân lực 

 1.3.2.2. Khả năng huy ñộng vốn 

1.3.2.3. Tiến bộ khoa học công nghệ  

1.3.2.4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

1.3.3. Quá trình ñô thị hóa  

1.3.3.1. Quá trình ñô thị hóa tạo ra thị trường nông sản với 

quy mô ngày càng lớn và ña dạng hóa các kênh tiêu thụ 

a) Quá trình ñô thị hóa làm tăng quy mô thị trường tiêu thụ 

nông sản hàng hóa. 

b) Quá trình ñô thị hóa làm thay ñổi cơ cấu thị trường tiêu thụ 

nông sản 

c) Quá trình ñô thị hóa tác ñộng tích cực tới sự phát triển của 

kênh tiêu thụ nông sản hàng hóa. 

1.3.3.2. Thâm canh sản xuất nông nghiệp 

1.3.4. Các chính sách phát triển nông nghiệp 

1.3.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1 . Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát tri ển nông nghiệp 

huyện Hòa Vang. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện 

2.1.1.1. Vị trí ñịa lý, ñịa hình 

Vị trí ñịa lý 

Địa hình, ñất ñai 

2.1.1.2. Khí hậu, thuỷ văn 

2.1.1.3. Tài nguyên  

Tài nguyên ñất 

Tài nguyên rừng 

Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên nước 

2.1.1.4. Đánh giá chung quá trình sử dụng các ñiều kiện tự nhiên 

2.1.2. Sử dụng các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp 

2.1.2.1. Quỹ ñất ñai 

Địa hình huyện Hòa Vang phân bố không ñồng ñều, có 3 vùng 

rõ rệt, vùng ñồng bằng với 3 xã Hòa Châu, Hòa Tiến và Hòa Phước, 

vùng trung du gồm các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa 

Sơn, Hòa Liên; vùng miền núi gồm các xã Hòa Ninh, Hòa Phú và 

Hòa Bắc. Đất ñai khá màu mỡ, có nhiều sông hồ 

Đất của huyện Hòa Vang ñược phù sa của các sông Cu Đê, 

sông Cầu Đỏ cung cấp cho ñồng ruộng. 
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Bảng 2.1:  Tình hình biến ñộng ñất trên ñịa bàn huyện 

2006 2009 
Tăng, 

giảm Thứ 

tự 
Chỉ tiêu 

Diện tích 

 (ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

 (ha) 

Cơ cấu 

 (%) 

Diện tích 

 (ha) 

 
TỔNG DIỆN TÍCH  

TỰ NHIÊN 
73.691 100,00 70.735  2.956 

1 NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP 66.097,7 89,7% 59.973,5 84,8% 6.124,2 

6.527,9 9,9% 6288,4 10,5% - 239,5 

5.266,6 8% 4.946,7 8,2% - 319,9 1.1 

 Đất SXNN 

  - Đất trồng cây hằng năm 

  - Đất trồng cây lâu năm 1.451,3 2,2% 1,259,7 2,1% -191,6 

1.2 Đất lâm nghiệp 51.255,2 77,5% 51.106,3 89% -148,9 

1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 106,6 0,2% 111,4  + 4,8 

2 NHÓM ĐẤT PHI NN 6.666,8 9% 6.807,1  + 5979,7 

2.1 Đất ở 2.361,4 35,4% 2.595,2  + 233,8 

2.2 Đất chuyên dùng 1.425,2 21,4% 1.817,1  + 391,9 

2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa ñịa 487,23 7,3% 511,3  + 24,07 

2.5 Đất sông suối và MNCD 1.695,5 25,4% 1.701,9  + 6,4 

2.6 Đất tôn giáo, tín ngưỡng   37,7   

3 
NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ 

DỤNG 
4.754,2 6,5% 2480,5 3,5% - 2273,7 

2.1.2.2. Nguồn nhân lực 

Tính ñến 31/12/2009, dân số của huyện Hòa Vang là 117.790 

người, chiếm 17,2% dân số toàn thành phố. Với diện tích tự nhiên 

736,91km2, mật ñộ dân số của huyện là 159 người/km2 là huyện có 

mật ñộ dân số thấp nhất trong các quận, huyện của thành phố (không 

kể huyện ñảo Trường Sa). 
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Bảng 2.2: Dân số và nguồn nhân lực trên ñịa bàn  

giai ñoạn 2005-2009 

Nội dung ĐVT 2005 2006 2007 2008 2009 
Tăng bq  

05-09 (%) 

I. Dân số        

DS trung bình người 104.93 105.84 106.91 108.25 117.79 2,8 

DS trong ñộ tuổi lao ñộng ‘’ 62.35 62.74 64.00 66.05 70.76 3,2 

II.  Nguồn LĐ người 64.83 65.86 67.05 68.28 71.01 2,3 

Lực lượng LĐ ‘’ 53.00 55.60 56.72 57.76 59.98 3,1 

LĐ có việc làm ‘’ 51.28 53.32 54.19 54.94 57.01 2,7 

Tỷ lệ thất nghiệp  % 3,2 4,1 4,4 4,8 4,9  

Nguồn: Niên giám thống kê Hòa Vang. 

Về cơ cấu lao ñộng chia theo ngành kinh tế, hiện tại lao ñộng 

nông nghiệp của Hòa Vang chiếm tỷ lệ khoảng 53,2% lực lượng lao 

ñộng toàn huyện.  

Bảng 2.3:  Cơ cấu lao ñộng theo ngành nghề 

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nông lâm, thủy sản 62,65 60,7 58,7 56,3 53,2 50,1 

Công nghiệp, xây dựng 10,89 17,6 18,8 19,8 21 23 

Thương mại, dịch vụ 14,35 21,7 22,5 23,9 25,8 26,9 

2.1.2.3. Khả năng huy ñộng vốn cho phát triển nông nghiệp 

Nguồn vốn ñầu tư cho phát triển nông nghiệp trong thời gian 

qua ở huyện Hòa Vang ñã ñược mở rộng và ña dạng hóa, số lượng 

vốn tăng lên ñáng kể. Tổng vốn ñầu tư phát triển nông nghiệp giai 

ñoạn 2005-2011 ñạt 89,196 tỷ ñồng, bình quân mỗi năm thực hiện 

ñược 14,86 tỷ ñồng, chiếm 19,79% vốn ñầu tư toàn xã hội.   
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Bảng 2.4: Vốn ñầu tư cho nông nghiệp 

                                           Đơn vị tính: Triệu ñồng 

Vốn ñầu tư nông nghiệp Nguồn vốn 

Năm 

Vốn ñầu 

tư hàng 

năm Giá trị Tỷ trọng NSNN 
Hộ dân, 

NV khác 

2005 65.275 10.266 15,72 2,312 10,266 

2006 67.702 12.071 17,82 2,545 9,526 

 2007 70.108 14.242 20,31 2,580 11,662 

2008 73.492 15.920 21,66 2,85 13,07 

2009 72.687 17.437 23,98 2,18 15,257 

2010 101.401 19.260 22,049 2,915 16,345 

Cộng 450.665 89.196 19,79 15,328 73,868 

 

2.1.2.4.  Khả năng áp dụng khoa học công nghệ 

Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 

hướng phát huy lợi thế của từng vùng, ñã chuyển ñổi ñược 150 ha 

ñất lúa kém hiệu quả sang sản xuất bắp, dưa hấu, nuôi trồng thuỷ 

sản, nâng tổng diện tích trồng bắp ở các xã miền núi lên 800 ha/năm.  

* Về áp dụng các thiết bị, công nghệ phục vụ cho nông 

nghiệp: 

Trong thời gian qua, việc áp dụng khoa học công nghệ ñược 

nhân dân, các hộ nông dân cũng như  sự quan tâm của các ngành, các 

ñơn vị nhà nước ñược chú trọng, số lượng các loại máy chuyên dùng 

phục vụ cho nông nghiệp như máy cày, máy kéo, máy gặt ñập liên 

hợp, máy sấy lúa không ngừng tăng lên ñể dần thực hiện chủ trương 
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hạn chế sức người, sức ñộng vật trong sản xuất góp phần thực hiện 

công tác công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong sản xuất nông nghiệp. 

2.1.2.5. Hệ thống cơ sở hạ tầng 

a. Mạng lưới giao thông 

b. Cấp ñiện 

c. Cấp nước 

d. Hệ thống thuỷ lợi. 

 Nhận xét chung về kết cấu hạ tầng 

* Những mặt ñạt ñược: Đã giải quyết tình trạng mất cân ñối 

nghiêm trọng giữa cung và cầu. Đã mở rộng diện phục vụ tới ñông 

ñảo người tiêu dùng cũng như việc mở rộng ñịa bàn phục vụ. Chất 

lượng phục vụ từng bước ñược nâng cao. Cơ sở vật chất ñã ngày 

càng ñược củng cố. Đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo xu 

hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. 

* M ột số hạn chế: Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa phát triển 

ñồng bộ với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chưa ñáp ứng 

ñược các diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết (mưa bão với 

cường ñộ lớn trong thời gian dài). Trình ñộ khoa học kỹ thuật còn 

thể hiện sự yếu kém về cơ sở vật chất. Quá trình phân bố hệ thống 

kết cấu hạ tầng chưa ñồng ñều, còn tập trung ở khu vực ñồng bằng 

và các khu dân cư mới.  

2.1.3. Quá trình ñô thị hóa 

Quá trình ñô thị hóa trong thời gian qua trên ñịa bàn huyện 

Hòa Vang ñã có những ảnh hưởng tích cực cũng như bộc lộ những 

mặt trái của quá trình này ñó là: Quá trình ñô thị hóa làm gia tăng dân 

số ñô thị và chính sự gia tăng ñó tạo ra thị trường nông sản hàng hóa 

càng lớn. Với những yếu tố ñó sẽ tác ñộng và thúc ñẩy việc hình 
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thành các vùng sản xuất chuyên canh trên ñịa bàn huyện như vùng 

rau sạch ở Hòa Tiến, vùng trồng hoa, cây cảnh ở Hòa Châu, vùng 

chăn nuôi tập trung ở Nam Sơn, Diêu Phong hay vùng nuôi trồng 

thủy sản ở Hòa Khương…  

Bên cạnh ñó, quá trình ñô thị hóa làm giảm nhanh diện tích ñất 

canh tác - tư liệu sản xuất cơ bản và không thể thay thế ñược của sản 

xuất nông nghiệp.  

2.1.4. Các chính sách phát triển nông nghiệp: 

Chính sách ñất ñai 

Chính sách hỗ trợ phát tri ển sản xuất 

   Chính sách khuyến nông, khuyến lâm 

2.1.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

Trong thời gian qua hàng hóa nông sản ñược tiêu thụ trên ñịa 

bàn thành phố ñược nhập và phân phối, tiêu thụ bởi các ñịa phương 

khác còn huyện Hòa Vang chỉ cung cấp một số lượng nhỏ tập trung 

chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, rau xanh, 

ngũ cốc…. . 

2.2. Tình hình phát triển nông nghiệp  

2.2.1. Tốc ñộ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp 

Tăng trưởng khá, bình quân tăng 5,4%/năm, trong ñó nông 

nghiệp tăng 4,0% (trồng trọt và chăn nuôi), lâm nghiệp tăng 11,1% 

và thủy sản tăng 13% (biểu 13) cụ thể năm 2006 tăng 4,8%, năm 

2007 tăng 5,2% và ñặc biệt năm 2010 tăng  5,8 %. 
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BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP
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Bảng 2.7: Giá trị SX nông lâm thuỷ sản từ năm 2006-2010 

Nội dung 2006 2007 2008 2009 2010 
Tăng trưởng 

bq 05-10 (%) 

Giá tr ị NLTS (tỷ ñồng) 253,5 267 280,8 295,3 312,5 5,4 

 a- Nông nghiệp 214,2 223 233,4 241,5 250,9 4,0 

   + Trồng trọt 142,5 146,8 151,8 145,9 149,5 1,2 

   + Chăn nuôi 71,7 76,2 81,6 95,6 101,4 9,1 

 b- Lâm nghiệp 23,5 25,1 27,6 31,3 35,8 11,1 

 c- Thủy sản 15,8 18,9 19,8 22,5 25,8 13,0 

Tốc ñộ tăng trưởng  4.8 5.3 5.2 5.2 5.8 5,56 

                      Nguồn số liệu: Niên giám thống kê huyện 2010 
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BIỂU ĐỒ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP
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Biểu ñồ 2.2: Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp 

Cơ cấu nông nghiệp của huyện ñã có sự chuyển dịch tích cực, có 

hiệu quả kinh tế, từng bước hình thành các vùng chuyên canh sản xuất 

hàng hoá phù hợp với ñiều kiện phát triển sản xuất của huyện ñó là tăng 

giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp giảm giá 

trị sản xuất ngành trồng trọt , cụ thể: Tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt 

giảm từ 56,2% năm 2006 xuống còn 47,8% vào năm 2010; lâm nghiệp 

tăng từ 9,3% năm 2006 lên 11,5% năm 2010; nuôi trồng thuỷ sản tăng từ 

6,2% năm 1997 lên 8,3% năm 2010.   

2.2.2. Phát triển các ngành trong nông nghiệp 

2.2.2.1 Ngành trồng trọt:  

Để tăng giá trị sản xuất trên một ñơn vị diện tích, ñồng thời 

ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của cư dân thành phố và 

huyện, cơ cấu cây trồng thời gian qua chuyển dịch theo hướng tăng 

diện tích các loại rau, quả thực phẩm, giảm diện tích trồng lúa năng 

suất thấp, cây có bột và cây công nghiệp ngắn ngày.  
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Bảng 2.8: Tỷ trọng các ngành nông nghiệp giai ñoạn 2006-2010 

Năm 2006 2007 2008 2009 2010 

Cơ cấu (%) 100 100 100 100 100 

Trồng trọt 56,2 55 54,1 49,4 47,8 

Chăn nuôi 28,3 28,5 29,1 32,4 32,4 

Lâm nghiệp 9,3 9,4 9,8 10,6 11,5 

Thủy sản 6,2 7,1 7,1 7,6 8,3 

 

Bảng 2.9: Tình hình sản xuất lương thực của huyện qua các năm  

TT Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Cây lúa        

 Diện tích ha 6136,3 6.056,1 6,007,4 5.958,3 5873,3 5790 

 Năng suất tạ/ha 53 57,4 56,9 54 54,24 55,3 

 Sản lượng Tấn 32.518 39.015 38,467,4 36,669 36.420,7  

2 Cây ngô        

 Diện tích Ha 735 770,5 749 802 798  

 Năng suất tạ/ha 54,5 55,5 57 54,5 57,19  

  Sản lượng Tấn 4.004 4.276 4,272,3 4.369,1 4.563,4  

Nguồn phòng thống kê huyện 

* Cây chất bột lấy củ và thực phẩm:  

 * Cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm: 

2.2.2.2.  Chăn nuôi Tổng ñàn giá súc tăng từ 61.147 con năm 

2006 lên 68.800 con năm 2010. Giá trị SX ngành chăn nuôi ngày 

càng ñóng góp nhiều hơn cho sản xuất nông nghiệp của huyện, giai 

ñoạn 2006-2010 tăng bình quân 9,1%/năm, tỷ trọng ngành chăn nuôi 

ước năm 2010 ñạt 32,4% giá trị NLTS, chiếm 40,4% giá trị nội bộ 

ngành nông nghiệp (biểu 13).   
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Bảng 2.11: Số lượng gia súc, gia cầm của huyện qua các năm 

                                                                                        ĐVT: Con 

Tổng ñàn gia súc 
Tổng ñàn 

gia cầm Năm 

Tổng Trâu Bò Heo  

2005  1.920 17.752 78000 612.000 

2006  2.201 18.100 82.000 604.000 

2007  2.202 18.800 90.000 650.000 

2008  2.100 18.850 92.000 660.000 

2009  2.000 19.000 95.000 820.000 

2010  2000 19000 95000 850.000 

                                                                  Nguồn thống kê hằng năm 

 Ngành lâm nghiệp 

Tổng diện tích ñất lâm nghiệp của huyện Hòa Vang năm 

2009 là 51.297,6 ha chiếm 88,9% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện.  

Công tác quản lý bảo vệ rừng ñã ñược tập trung chú trọng, 

trong công tác quản lý ñã có sự tham gia tích cực của nhân dân và 

các cơ quan, ñơn vị. Công tác trồng rừng ñã ñược tập trung và có 

nhiều ñóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

2.2.2.4.  Ngành thủy sản 

Giá trị sản xuất tăng từ 15,8 tỷ ñồng năm 2006 lên 25,8 tỷ 

ñồng ước năm 2010 ñạt tốc ñộ tăng trưởng 13,0%. Sự phát triển của 

ngành ñã ñóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành 

nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.  

Tổ chức sản xuất NN 

a. Thực trạng kinh tế trang tr ại 
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Bảng 2.15: Số lượng và cơ cấu loại hình trang tr ại của huyện 

Loại hình trang tr ại 
Số lượng 

 

Cơ cấu 

(%) 

Tổng cộng 157 100 

Trang trại, lâm nghiệp  cây công nghiệp lâu năm 33 31 

Trang trại chăn nuôi 30 19,1 

Trang trại nuôi trồng thủy sản 15 9,6 

Trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp 79 50,3 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hòa Vang) 

Tuy nhiên, kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện cũng còn 

những  tồn tại hạn chế, yếu kém: 

-  Kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện hầu như ñược phát triển 

theo kiểu tự phát, thiếu qui hoạch và ñịnh hướng, qui mô trang trại 

còn nhỏ. 

- Chưa có sự liên kết, hợp tác giữa các chủ trang trại. 

- Nguồn lực tài chính của các chủ trang trại còn ñơn ñiệu . 

  b. Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác xã 

Trong thời gian qua, HTX ñóng vai trò quan trọng trong việc 

thực hiện kế hoạch KT - XH ở ñịa phương, tham gia khắc phục hậu quả 

thiên tai, bảo vệ sản xuất, tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật. 

2.2.5.  Đánh giá chung 

a. Những mặt ñạt ñược 

Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phù hợp, 

giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, 

thủy sản.Giá trị sản xuất của các ngành sản xuất nông nghiệp không 

ngừng tăng lên bình quân giai ñoạn 2006 - 2010 tăng 5,371%/ năm; 
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trong ñó giá trị ngành trồng trọt bình quân tăng 3,330%/năm, ngành 

chăn nuôi tăng bình quân 5,739%/năm.  

  b. Những mặt tồn tại, hạn chế 

 Sản xuất chủ yếu tự cung tự cấp, chưa gắn sản xuất với chế biến 

và thị trường tiêu thụ, việc ứng dụng tiến bộ khoa học, ñặc biệt là ứng 

dụng công nghệ sinh học trên ñịa bàn huyện triển khai còn mang tính tự 

phát do ñó chưa phát huy ñược hiệu quả cao, lao ñộng hoạt ñộng trong 

nông nghiệp chưa có chuyển biến mạnh chủ yếu vẫn là người lớn tuổi.  

Sản xuất nông nghiệp tuy ñạt nhiều kết quả song chưa ổn ñịnh. Sản xuất 

nông nghiệp quy mô còn nhỏ, manh mún, thiếu quy hoạch thiếu các 

chương trình mang tính ñột phá. Tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sản xuất 

tương ñối thấp, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch còn thô 

sơ lạc hậu, ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến chất lượng hàng nông sản. 

 

 

Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN NÔNG 

NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

3.1.  Định hướng phát triển 

3.1.1.  Một số dự báo cơ hội và thách thức. 

3.1.1.1.  Các yếu tố bên ngoài 

a.  Sự phát triển của khoa học công nghệ 

b. Quá trình ñô thị hoá và công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp, 

nông thôn 

c.  Sự biến ñổi của khí hậu và thiên tai, dịch bệnh 

3.1.1.2. Các yếu tố bên trong  

a. Tác ñộng quy hoạch phát triển kinh tế vùng 

b. Tác ñộng  quy hoạch phát triển của thành phố 
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c. Dự báo quy hoạch sử dụng ñất nông nghiệp 

3.1.2. Quan ñiểm phát triển 

3.1.3. Định hướng phát triển 

3.1.3.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

3.1.3.2.  Định hướng phát triển các vùng 

3.1.3.3. Định hướng trên các lĩnh vực 

3.2 Một số giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang: 

3.2.1 Tổ chức lập quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng 

ñô thị. 

3.2.1.1. Sự cần thiết tổ chức lập quy hoạch: 

3.2.1.2. Nội dung quy hoạch: 

a. Quy hoạch bố trí ñất cho vùng sản xuất tập trung 

- Vùng trồng lúa thâm canh năng suất cao, chất lượng phù 

hợp: 2.000 ha, tập trung ở huyện Hoà Vang, các ñịa phương: 

+ Cụm  Hoà Châu, Hoà Phước, Hoà Tiến : 600 ha 

+ Cụm Hoà Khương, Hoà Nhơn, Hoà Phong: 800 ha 

+ Cụm Hoà Sơn, Hoà Liên: 400 ha  

- Vùng trồng rau tập trung: Hòa Tiến, Hòa Phong, Hoà 

Khương, Hòa Nhơn.  

- Vùng trồng hoa cây cảnh: Hình thành các làng trồng hoa cây 

cảnh ở Hoà Tiến, Hoà Phước, Hoà Châu. 

- Vùng trồng cây ăn quả, trồng cỏ chăn nuôi: Các xã Hoà Sơn, 

Hoà Ninh, Hoà Phú, Hoà Bắc, Hoà Liên, Hoà Khương. 

b. Quy hoạch sản xuất trồng trọt: 

* Cây lương thực 

*  Cây thực phẩm 

* Cây công nghiệp hàng năm: 

*  Các loại cây màu: 
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* Các loại cây hàng năm khác: 

* Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả:  

c. Quy hoạch ngành chăn nuôi: 

Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghiệp gắn 

với việc thực hiện chặt chẽ các quy ñịnh về phòng chống dịch ñảm 

bảo chăn nuôi phát triển bền vững.  

d. Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại 

Phát triển nền nông nghiệp theo hướng sạch, hình thành vùng 

chuyên canh nông nghiệp phục vụ công nghiệp, du lịch và xuất khẩu, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế về tài nguyên 

và thị trường, phát triển chiều sâu, tăng năng suất, chất lượng sản 

phẩm, khai thác diện tích ñất trống ñồi trọc ñể phát triển sản xuất, 

tăng hiệu quả kinh tế trên một ñơn vị diện tích ñất canh tác. 

3.2.2. Thu hút vốn ñầu tư cho phát triển nông nghiệp. 

3.2.2.1. Vốn ngân sách 

3.2.2.2. Vốn tín dụng 

3.2.2.3. Vốn nhân dân và nguồn vốn khác 

3.2.3. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo 

hướng chất lượng cao 

Chuyển ñổi cơ cấu cây trồng nhằm ñem lại lợi ích thiết thực 

cho người nông dân, ñáp ứng ñược yêu cầu của thị trường, phù hợp 

với xu hướng phát triển nền sản xuất nông nghiệp trong ñô thị. 

Chuyển ñổi cơ cấu cây trồng ñúng hướng sẽ tạo ra ñộng lực kích 

thích sức sản xuất, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 

3.2.4. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng 

công nghệ khoa học vào sản xuất ñể ñẩy mạnh thâm canh  

Nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi cần ñẩy mạnh việc áp 

dụng các công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất.   
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* Các vấn ñề cần giải quyết trong quá trình thực hiện: 

(1) Tăng lượng vốn ñầu tư trực tiếp cho khoa học-công nghệ 

nông nghiệp ñể nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, sạch, sinh học. 

(2) Tổng kết các mô hình thực tiễn về phát triển nông nghiệp 

theo hướng nông nghiệp ñô thị, sinh thái. (3) Tăng cường tiềm lực về 

ñiều kiện vật chất, trình ñộ cán bộ và cơ chế chính sách cho các trung 

tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. (4) Xây dựng và thực 

hiện các chính sách liên doanh liên kết giữa các trung  tâm khuyến 

nông và ñơn vị sản xuất ñịa phương.  (5) Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của người dân về vai trò của khoa học và công nghệ.  

3.2.5. Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp. 

+ Đối tượng ñào tạo:  

+ Nội dung ñào tạo:  

+ Hình thức ñào tạo:  

+ Nguồn vốn cho ñào tạo:   

+ Chính sách khuyến khích hỗ trợ ñào tạo và việc làm 

3.2.6. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Thực tế là nhu cầu của người tiêu dùng ñối với các sản phẩm 

nông nghiệp an toàn như rau sạch ngày càng tăng nhưng các ñiều 

kiện ñể ñảm bảo gắn kết người tiêu dùng có nhu cầu với sản phẩm 

sạch còn yếu kém. Các ñiều kiện ñó có thể bao gồm: (1) Các kênh 

thông tin phân biệt sản phẩm sạch làm cho người tiêu dùng yên tâm, 

tin tưởng khi mua hàng, (2) Các kênh tiêu thụ rau sạch thông suốt, 

ñều ñặn ñến tận các siêu thị, cửa hàng trong thành phố, và (3) Mức 

giá cả phải hợp lý ñể vừa ñảm bảo lợi ích cho người sản xuất vừa  

phù hợp với thu nhập thực tế của người tiêu dùng.  
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3.2.7. Giải pháp về chính sách phát triển nông nghiệp 

3.2.7.1. Chính sách ñất ñai: 

Hạn chế tối ña lấy ñất nông nghiệp trồng lúa và cây lương thực 

cho mục ñích công nghiệp và ñô thị hoá. Việc chuyển ñổi mục ñích 

sử dụng ñất nông nghiệp ở quy mô tương ñối lớn, cần phải ñược 

Quốc hội cho phép. Khuyến khích chuyển ñổi hay mua bán ñất nông 

nghiệp nhằm tích tụ ruộng ñất, mở rộng quy mô sản xuất nông 

nghiệp; cấm mua bán ñể chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất nông 

nghiệp. Thực hiện tốt việc quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng 

ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện. Thực hiện việc giao ñất, giao 

rừng ñảm bảo ñúng hạn mức cho các hộ ñồng bào dân tộc trồng 

rừng, phát triển sản xuất.  

3.2.7.2. Chính sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư 

Tăng cường nguồn lực ñầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế ñầu tư cơ sở hạ tầng các 

vùng chuyên canh, vùng nuôi trồng thuỷ sản. Có chính sách thu 

hút nguồn vốn ñầu tư cho phát triển sản xuất. Triển khai thực hiện 

tốt các chính sách tín dụng nhằm giúp người dân, các thành phần 

kinh tế tiếp cận các nguồn vốn vay.  

3.2.7.3.  Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - 

dịch vụ nông thôn.  

Thực hiện chuyển dịch mạnh việc ñầu tư hình thành các cơ sở 

gia công, doanh nghiệp tư nhân ñầu tư. Phát triển mạnh mẽ thị 

trường dịch vụ nông thôn ñể tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phát 

triển kinh tế nông thôn.  
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KẾT LUẬN 

Phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang theo hướng nông 

nghiệp ñô thị công nghệ cao là con ñường tất yếu của sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện ñại hoá ở huyện trong thời gian ñến. Trong những 

năm qua, ñặc biệt là từ năm 2005 trở lại ñây, nông nghiệp huyện ñã 

có sự phát triển kinh tế ñáng khích lệ. Cơ cấu ngành ñã chuyển dịch 

ñúng hướng, tạo ñược những nét ñột phá cho phát triển nông nghiệp 

theo hướng sinh thái ñô thị. Tỷ trọng ngành trồng trọt giảm ñi, tỷ 

trọng ngành chăn nuôi và thuỷ sản tăng lên. Một số vùng sản xuất tập 

trung các sản phẩm mũi nhọn và mô hình nông nghiệp du lịch sinh 

thái ñã ñược hình thành, góp phần ñáp ứng yêu cầu cung cấp các 

nông sản hàng hoá cho thành phố. Khoa học công nghệ ñã bắt ñầu 

ñược biết ñến với vai trò then chốt cho chuyển dịch cơ cấu qua việc 

nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch 

và công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. 

Tuy nhiên, so với các ñiều kiện và yêu cầu phát triển cụ thể 

trong giai ñoạn hiện nay ở huyện Hòa Vang, phát triển kinh tế 

nông nghiệp thời gian qua còn chậm và chưa rõ nét, chưa ñạt yêu 

cầu về tốc ñộ và chất lượng phát triển, khoa học -công nghệ chưa 

ñủ sức tạo nên sự thay ñổi cơ bản mặt chất lượng và cơ cấu các 

yếu tố, ñáp ứng thực sự ñòi hỏi của một nền nông nghiệp ñô thị 

sạch, an toàn và bền vững. 

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

nghiệp huyện trong hai giai ñoạn 2005-2010, ñã rút ra các ñánh giá 

chung về thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện theo 

hướng nông nghiệp công nghiệp hóa. Từ các ñánh giá chung ñó, có 8 

vấn ñề cần ñược giải quyết nhằm thúc ñẩy phát triển nông nghiệp 

huyện theo hướng ñô thị, công nghệ cao trong giai ñoạn tới là: ; (1) 
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Công tác quy hoạch và xây dựng chính sách; (3) Tác ñộng của ñô thị 

hoá; (3)Thị trường tiêu thụ nông sản phẩm; (4) Hoạt ñộng nghiên 

cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; (5) Vốn ñầu tư cho 

phát triển; (6) Đào tạo nguồn nhân lực; (7) Vấn ñề tổ chức chỉ ñạo và 

phối hợp thực thi các cơ chế, chính sách. 

Trên cơ sở chủ chương chính sách chỉ ñạo của Nhà nước, các 

dự báo xu thế phát triển kinh tế huyện, dựa vào phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng về ñiều kiện tự nhiên- kinh tế-xã hội của Hòa Vang, các bài 

học kinh nghiệm có thể áp dụng và các nghiên cứu về thực trạng 

chuyển dịch, luận văn cũng ñã ñưa ra một cách cụ thể xu thế phát triển 

kinh tế nông nghiệp ở huyện ñến năm 2020 theo ngành và theo vùng 

chuyên môn hoá . 

Để mô hình phát triển ñã ñược ñề ra trở thành hiện thực, nông 

nghiệp huyện trong giai ñoạn tới nhất thiết phải thực hiện tốt 7 nhóm 

giải pháp cơ bản, ñó là các giai pháp về: (1) Quy hoạch sản xuất; (2) 

Thu hút vốn ñầu tư (3) Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng 

ñô thị; (4) Tăng cường các hoạt ñộng khoa học- công nghệ và 

khuyến nông; (5) Tăng cường ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ 

chuyển dịch cơ cấu; (6) Phát triển và mở rộng thị trường; (7) Đổi 

mới và hoàn thiện các chính sách. Các nhóm giải pháp trên ñây phải 

ñược thực hiện ñồng bộ và có hiệu quả, trong ñó coi quy hoạch là 

giải pháp hoa tiêu, thị trường là huyết mạch, cơ chế chính sách và 

khoa học-công nghệ là nền tảng và then chốt, các giải pháp khác là 

những ñòn bẩy quan trọng của quá phát triển nông nghiệp huyện theo 

hướng nông nghiệp công nghệ cao, ñô thị trong xu thế ñô thị hoá. 

 

 

 


