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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sau hơn hai mươi năm thực hiện đường lối đổi mới của 
Đảng, nền nông nghiệp nước ta nói chung và huyện Đăk Hà nói riêng 
đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nước ta từ một nước phải nhập khẩu 
lương thực và các nông sản khác như: cà phê, cao su, hạt tiêu, rau 
quả…,các loại thực phẩm thiết yếu khác đều có năng suất, sản lượng, 
chất lượng thấp, không đủ tiêu dùng trong nước; giờ đã vươn lên xuất 
khẩu gạo đứng thứ hai thế giới và các sản phẩm khác như chè, cà 
phê, cao su…sản lượng xuất khẩu cũng ngày càng tăng.  

Với mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp- 
nông thôn, đưa nông nghiệp nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn 
lạc hậu, từ sản xuất tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng hóa lớn, thì vấn 
đề sử dụng đầy đủ và hiệu quả các yếu tố nguồn lực tự nhiên, kinh tế, 
xã hội trong nông nghiệp - nông thôn có vai trò hết sức quan trọng. 
Hiện nay, một trong những mô hình đang phát triển hiệu quả ở nông 
thôn trong cả nước đó là mô hình kinh tế trang trại. 

Kinh tế trang trại ở huyện Đăk Hà tuy thời gian phát triển 
chưa dài, nhưng những kết quả đạt được đã thể hiện là nhân tố mới 
trong nông nghiệp và nông thôn, góp phần tích cực chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của 
huyện. Bên cạnh đó, hiện nay các trang trại trên địa bàn huyện Đăk 
Hà còn có một số khó khăn cần phải giải quyết như: vốn đầu tư hạn 
hẹp, quy mô các trang trại nhỏ lẻ, công tác quản lý chưa tốt, thông tin 
thị trường kém...Đây chính là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm 
hiện nay của huyện Đăk Hà. Xuất phát từ thực tế này, tôi đã mạnh 
dạn chọn đề tài: “Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt ở huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum” làm luận văn Thạc sỹ kinh tế của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung 

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá thực trạng phát triển kinh 
tế trang trại, xác định vấn đề đặt ra trong sự phát triển kinh tế trang 
trại của huyện Đăk Hà.... 
2.2. Mục tiêu cụ thể 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 
3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Nghiên cứu quá trình phát triển, các mô hình kinh tế trang 
trại trồng trọt của huyện Đắk Hà.   
3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt không gian:Tập trung nghiên cứu kinh tế trang trại 
của tất cả các xã của huyện Đăk Hà. 

Về mặt thời gian: Nghiên cứu sự phát triển kinh tế trang trại 
ở các xã của huyện Đăk Hà từ năm 2005-2010. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1.  Xác định điểm nghiên cứu 

Chọn địa bàn huyện Đăk Hà làm địa bàn nghiên cứu thực 
trạng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt. 
4.2. Thu thập tài liệu 

Sử dụng nguồn tài liệu thứ cấp là chủ yếu. 
4.3. Xử lý số liệu 

Các tài liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Excel thông 
qua phân tổ thống kê theo các tiêu thức phù hợp, trình bày bằng đồ 
thị, các bảng thống kê. 
4.4. Phương pháp phân tích 
       Phương pháp phân tích thống kê mô tả; phân tích thực trạng phát 
triển kinh tế trang trại; đánh giá nhanh nông thôn (PRA) 
4.5. Hệ thống các chỉ tiêu 
 - Hệ thống chỉ tiêu phản ánh quy mô sản xuất của trang trại: 
Quy mô đất đai, vốn đầu tư… 
 - Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của trang 
trại trồng trọt… 
5. Những đóng góp khoa học và thực tiễn của đề tài 

KẾT CẤU LUẬN VĂN 
          Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển  KT trang trại  

Chương 2.  Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên 
địa bàn huyện Đăk Hà  

Chương 3: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm 
phát triển kinh tế TT trồng trọt trên địa bàn huyện Đăk Hà. 
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CHƯƠNG 1 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN  

KINH T Ế TRANG TRẠI  
1.1. Khái niệm, đặc trưng và các loại hình trang tr ại tr ồng trọt 
1.1.1.  Các khái niệm 
� Khái niệm về kinh tế trang trại trồng trọt 

 Trang trại trồng trọt là một nền sản xuất kinh tế trong nông 
nghiệp với nông sản hàng hóa là sản phẩm của trồng trọt cây hàng 
năm và cây lâu năm. Đó là tổng thể các mối quan hệ kinh tế của các 
tổ chức sản xuất hoạt động kinh doanh nông nghiệp, xét ở phạm vi 
trồng trọt. Bao gồm các hoạt động trước và sau sản xuất nông sản 
hàng hóa xung quanh các trục trung tâm là hệ thống các trang trại 
trồng trọt ở các vùng kinh tế khác nhau. 
1.1.2. Các đặc trưng của trang trại trồng trọt 

- Mục đích sản xuất của TT trồng trọt là sản xuất nông, lâm 
sản hàng hoá với qui mô lớn. 

- Mức độ tập trung hoá và chuyên môn hoá các điều kiện và 
yếu tố sản xuất cao hơn hẳn (vượt trội) so với sản xuất của nông hộ, 
thể hiện ở qui mô sản xuất như đất đai, lao động….  

- Chủ trang trại có kiến thức và kinh nghiệm trực tiếp điều 
hành sản xuất, biết áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất.  
1.1.3. Phân loại trang trại trồng trọt 

• Phân loại theo các hình thức tổ chức quản lý 
 Trang trại gia đình; Trang trại liên doanh; Trang trại hợp doanh; 
Trang trại uỷ thác; Phân loại theo cơ cấu sản xuất; Trang trại thuần 
nông; Trang trại kinh doanh tổng hợp; Trang trại sản xuất chuyên 
môn hoá  

• Phân loại theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất 
Chủ trang trại sở hữu toàn bộ tư liệu sản xuất; Chủ trang trại 

sở hữu một phần tư liệu sản xuất và phải đi thuê một phần; Chủ trang 
trại thuê hoàn toàn tư liệu sản xuất.  
1.1.4. Vai trò trang trại trồng trọt 
� Về kinh tế. 
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Phát triển kinh tế trang trại sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ 
tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiền đề để thực 
hiện các mục tiêu khác của phát triển kinh tế - xã hội; Góp phần vào 
thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trang trại tạo ra nhiều nông 
sản, trang trại góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế 
biến và dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở nông thôn; Có khả năng áp 
dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, cho 
phép huy động, khai thác đất đai, sức lao động và các nguồn lực khác 
một cách đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả nhất.  
� Về mặt xã hội. 

Có kinh tế trang trại là có hàng hoá, là có thu nhập để cải 
thiện đời sống của người lao động. Nếu sản phẩm hàng hoá nhiều, lợi 
nhuận cao, người lao động sẽ có thu nhập cao, cuộc sống ổn định. 
� Về mặt môi trường 

Với quy mô lớn trang trại có lợi thế trong việc ứng dụng 
nhanh các công nghệ sinh học, vừa nâng cao năng suất cây trồng vật 
nuôi ngay trên một đơn vị diện tích vừa gắn với sử dụng hợp lý các 
loại hóa chất (phân hóa học, thuốc trừ sâu dịch bệnh) không ảnh 
hưởng đến suy thoái tài nguyên đất và môi trường nước ở vùng nông 
thôn, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững. 
1.2. Các nội dung và tiêu chí phát triển của trang trại tr ồng trọt  
1.2.1. Nội dung phát triển kinh tế trang trại  

(1) Phát triển về quy mô kinh tế trang trại trồng trọt…  
(2) Nâng cao trình độ chuyên môn hóa sản xuất của kinh tế 

trang trại trồng trọt…  
(3) Nâng cao hiệu quả sản xuất của kinh tế trang trại TT… 

1.2.2. Tiêu chí phát triển kinh tế trang trại trồng trọt  
Giá trị sản xuất (Gross Output - GO): Là toàn bộ của cải vật 

chất và dịch vụ do TT tạo ra trong một thời gian, hay một chu kỳ sản 
xuất nhất định. Đối với TT thường người ta tính cho một năm. 

Về giá: Sản phẩm HH&DV bán ra tính theo giá bán thực tế... 
Tổng chi phí (Total Cost – TC): Tổng chi phí là toàn bộ chi 

phí trực tiếp SX trong quá trình sản xuất kinh doanh của trang trại. 
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� Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất của trang trại 
* Hi ệu quả sử dụng đất: Phản ánh giá trị sản xuất sản phẩm 

trên 1 ha diện tích đất canh tác  
* Hi ệu quả sử dụng lao động, năng suất lao động là giá trị 

sản xuất trên một lao động.  
* Chi phí tính trên đơn vị diện tích: mức độ đầu tư của trang 

trại trên một đơn vị diện tích. 
� Lợi nhuận của hoạt động kinh tế trang trại (Profit - P) 

Lợi nhuận (P) được tính bằng tổng số thu của các ngành sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ trừ đi tổng chi phí trong quá trình sản xuất 
kinh doanh của trang trại.  

Thu nhập lao động bình quân của hoạt động kinh tế trang 
trại (Average Labor Income – ALI):  Được tính từ thu nhập ròng của 
hoạt động kinh tế trang trại chia cho số lao động, trực tiếp tổ chức 
sản xuất 
� Tỉ suất lợi nhuận (Profit Cost Ratio - PCR) 
� Quy mô diện tích đất nông nghiệp của trang trại trồng trọt 
� Quy mô sản xuất: Theo tiêu chí để xác định kinh tế trang trại 

thực hiện theo Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

� Quy mô vốn đầu tư cho sản xuất KD của TT trồng trọt 
1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát tri ển của mô 
hình kinh tế trang tr ại 
1.3.1. Điều kiện tự nhiên:  

Tập trung nêu nội dung điều kiện tự nhiên ảnh đến phát triển 
kinh tế trang trại 
1.3.2 Cơ sở vật chất, hạ tầng:  

Tập trung nêu nội dung điều kiện tự nhiên ảnh đến phát triển 
kinh tế trang trại 
1.3.3. Chủ trang trại, đặc tính và ý đồ kinh doanh của chủ trang 
trại trong sự phát triển kinh tế trang trại 
1.3.3.1. Chủ trang-nhà kinh doanh nông nghiệp và đặc tính của chủ 
trang trại 
1.3.3.2. Ý đồ kinh doanh, phương pháp và nghệ thuật quản lý 
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1.3.4.  Thị trường đầu vào và đầu ra cho sản phẩm của trang trại. 
Mục đích sản xuất của trang trại là sản xuất hàng hóa. Do 

vậy thị trường là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của trang trại 
trong đó đặc biệt là thị  trường đầu ra cho sản phẩm. Nếu sản phẩm 
làm ra không bán được sẽ bị ứ đọng, không thể quay vòng sản xuất 
và dẫn đến thua lỗ. Ngược lại, nếu thị trường đầu ra ổn định, được 
tăng cường là điều kiện thuận lợi để chủ trang trại yên tâm đầu tư mở 
rộng sản xuất. 
1.3.5  Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến. 

Hoạt động chế biến nông sản, góp phần bảo quản, nâng cao chất 
lượng và  giá trị của sản phẩm. Điều này không những làm tăng giá bán, 
tăng doanh thu mà còn làm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Vì 
vậy sự phát triển của công nghiệp chế biến góp phần mở ra thị trường tiêu 
thụ rộng lớn và ổn định cho các trang trại. 
1.3.6. Khả năng và hiệu quả sử dụng nguồn lực 
� Công nghệ  
� Vốn  
� Lao động 

1.3.7  Các chính sách và sự quản lý của Nhà nước, địa phương. 
Chính sách, luật pháp của nhà nước cũng là một nhân tố quan 

trọng tác động tới sự hình thành và phát triển của kinh tế trang trại. Nếu 
luật pháp không thừa nhận thì kinh tế trang trại cũng không hình thành và 
phát triển được. Và mặc dù kinh tế trang trại đã được công nhận và hình 
thành nhưng trong quá trình phát triển nếu không có các chính sách của 
nhà nước hỗ trợ như chính sách tín dụng, chính sách đất đai, chính sách 
thuế... thì kinh tế trang trại cũng khó lòng để vượt qua nổi.  

Sau cải cách đổi mới, hàng loạt đường lối chủ trương, chính 
sách, pháp luật của nhà nước được thay đổi và điều chỉnh cơ bản, đặc 
biệt có chính sách phát triển kinh tế phát triển tự chủ của nông hộ. 

Như vậy sự tác động tích cực của nhà nước thông qua các 
chính sách, công cụ pháp luật đã góp phần quan trọng cho sự ra đời 
và phát triển của kinh tế trang trại, ngược lại sự tác động tiêu cực sẽ 
làm cho kinh tế trang trại chậm ra đời và khó phát triển. 
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CHƯƠNG 2 
 THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG TRẠI 

TRỒNG TRỌT Ở HUYỆN ĐĂK HÀ 
2.1.Các điều kiện tự nhiên, khí hậu và kinh tế xã hội ảnh hưởng 
đến sự hình thành phát triển kinh tế trang tr ại ở huyện Đăk Hà 
2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên 
 Nội dung của phần này tập trung giới thiệu vị trí địa lý, địa 
hình, điều kiện khí hậu, thời tiết, tài nguyên thiên nhiên của huyện. 
2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 
 Nội dung của phần này tập trung giới thiệu về tài nguyên đất 
và nước ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế trang trại  
2.1.3. Cơ sở vật chất, hạ tầng   
2.1.3.1. Giao thông 
 Nằm trên đầu mối các tuyến đường giao thông chính của vùng 
phía Bắc Tây Nguyên (quốc lộ 14) nên huyện Đăk Hà có nhiều lợi 
thế cho việc giao lưu kinh tế xã hội với các địa phương trong vùng và 
quốc tế. Đường tỉnh lộ 671, hệ thống đường liên thôn, liên xã phân 
bố rộng khắp trên địa bàn huyện là các tuyến đường giao thông vận 
chuyển vật tư, sản phẩm trong quá trình sx và sinh hoạt của huyện. 
2.1.3.2. Thủy lợi, Thủy điện 
 Toàn huyện có 192 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ gồm các loại: 
đập dâng đập tạm, đập bổi đảm nhiệm tưới cho 1.500 ha lúa nước và 
cây công nghiệp. Ngoài ra ra huyện còn có hồ chứa Đăk Uy, có năng 
lực tưới thực tế 300 ha lúa nước 2 vụ, 1700 ha cây công nghiệp. Hệ 
thống kênh dẫn nước với tổng chiều dài 76,7 km trong đó kênh được 
kiên cố hoá  20,1 km. Huyện có hồ thủy điện Pleikrông, với diện tích 
mặt hồ 54 km2, rất thuận lợi cho công tác tưới tiêu và xả lũ, đặc biệt 
là phát triển du lịch … 
2.1.3.3. Điện 
         Hệ thống điện lưới, quốc gia đã được phủ kín 9/9 xã, thị trấn.  
2.1.3.4. Hệ thống thông tin. Toàn huyện có 9/9 xã, thị trấn có máy 
điện thoại, mạng lưới bưu chính viễn thông. 
2.1.4. Đặc điểm về kinh tế- xã hội của huyện  
2.1.4.1. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện: 
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Kinh tế của huyện giữ được mức độ tăng trưởng cao, ổn 
định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chuyển sang sản xuất hàng 
hóa. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2009 (theo giá cố định 
năm 1994) là 914,81 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 
15,92%. Cơ cấu kinh tế của huyện về nông lâm thủy sản chiếm 
48,79%; Công nghiệp-xây dựng 31,29%; Thương mại-dịch vụ chiếm 
19,92%. Bình quân lương thực đầu người 276,05 kg/người/năm. Thu 
nhập bình quân đầu người là 10,26 triệu đồng/người/năm. 
2.1.4.2. Tình hình xã hội  
 - Dân số 
 Dân số của huyện đến năm 2010 là 63.226 người mật độ dân 
số là 74,75 người/km2. Toàn huyện có 8 xã và 1 thị trấn. Là một 
trong những huyện có dân số và mật độ dân số lớn của tỉnh. Dân số 
trung bình năm 2010 là 63.226 người trong đó thành thị là 16.413 
người chiếm 25,96% và nông thôn là 46.813 người chiếm 74,04%.  

- Lao động, việc làm. 
 Tỷ lệ lao động so với dân số  tăng đều theo hàng năm. Năm 
2005 toàn huyện có 27.840 lao động, chiếm 50,09% dân số, năm 
2010 có 34.845 lao động chiếm 55,11% dân số. Tổng số lao động 
đang làm việc trong các ngành kinh tế (25.953 lao động) so với lao 
động trong độ tuổi chiếm 93,22% năm 2005 và 32.659 lao động 
chiếm 94,3% năm 2010.  
2.1.4.3 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 
 (1) Nông – Lâm nghiệp 
 Kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, hợp lý 
và bền vững; các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được 
khẳng định: cà phê hơn 7.000 ha, cao su hơn 5.000 ha, bời lời, lúa, 
rau, màu v.v..góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp.  
 (2) Công nghiệp, xây dựng 
 Hệ thống giao thông từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, đến 
nay đã có 9/9 xã, thị trấn có đường nhựa đến trung tâm xã; 91/93 
thôn làng có đường ô tô đi lại thông suốt cả 2 mùa, các công trình 
thủy lợi, hệ thống kênh mương được đầu tư xây dựng kiên cố.
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 Hiện nay, có hơn 125 cơ sở chế biến thực phẩm, đồ uống, thức 
ăn gia súc, gia cầm, sơ chế mủ cao su, cà phê... 
 (3) Thương mại và dịch vụ: 
 Các doanh nghiệp thu mua các sản phẩm nông nghiệp ngày 
càng tăng lên về số lượng và quy mô. Các cửa hàng phân bón và 
cung cấp vật tư đáp ứng nhu cầu của người dân. 

(4) Cây trồng chiến lược 
- Cây cà phê 

Diện tích trồng cây cà phê giảm đáng kể, từ 7.314 ha (năm 
2004) chỉ còn 6.481,5 ha (năm 2007) (bình quân trong 4 năm giảm 
15,16%).  

- Cây cao su 
Là loại cây có giá trị kinh tế cao trong giai đoạn hiện nay nên 

diện tích gieo trồng không ngừng tăng lên, từ 2.571 ha (năm 2004) 
tăng thêm 972,2 ha trong 4 năm đạt 3.478,4 ha (năm 2007), chiếm 
32,74 % cơ cấu nhóm cây lâu năm, bình quân tăng 6,8% giai đoạn 
2004 - 2007, sản lượng bình quân đạt 930 tấn (năm 2004) tăng lên 
2.323 tấn (năm 2007). 

- Kết quả kinh doanh 
Qua số liệu điều tra, ta thấy, thu nhập bình quân 1 ha của cây 

cà phê là 52,71 triệu đồng; của cao su 57,51 triệu đồng là cây mang 
lại hiệu quả kinh tế cao được gọi là cây trồng chiến lược. Chi phí đầu 
tư trên 1 ha của cây cà phê và cao su tương đối lớn, trong đó cao su 
(18,46 triệu) lớn hơn cây cà phê (15,83 triệu) và thu nhập cũng lớn 
hơn. Nguyên nhân là do ngành công nghiệp phát triển nên nhu cầu 
thị trường trong nước và thế giới về cao su ngày càng cao.  
2.1.4.4 Điều kiện thị trường, tiềm năng, lợi thế SX nông lâm nghiệp  
 (1) Điều kiện về thị trường 
 Đăk Hà là một trong những huyện có thị trường tiêu thụ 
tương đối lớn của tỉnh Kon Tum. Các loại nông sản mà người dân 
trong huyện làm ra đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong huyện và 
tỉnh từ các loại lương thực cho đến thực phẩm, đặc biệt là một số loại 
nông sản có giá trị xuất khẩu cao như cà phê, cao su. Các nông sản 
cũng được phân phối lượng lớn tới các trung tâm thương mại như 
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khu vực thành phố Kon Tum, tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, nguồn nông 
sản sản xuất ra còn mở rộng thị trường ra các tỉnh trong khu vực 
miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh… cũng như XK ra nước ngoài. 

(2) Tiềm năng 
Địa hình đồng bằng lượn sóng: Đây là dạng địa hình thích 

hợp để phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và thực hiện 
mô hình nông lâm kết hợp, mô hình vườn đồi, kinh tế trang trại. 

Địa hình bằng – trũng: Thích hợp với thảm thực vật chủ yếu 
là cà phê, cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày. 

 (3) Lợi thế 
Huyện nằm trên quốc lộ 14, nối đường Hồ Chí Minh và cửa 

khẩu Bờ Y thuận lợi cho việc giao thương. Đất đai, khí hậu ở địa 
phương thích hợp với trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như: 
cà phê, cao su…quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn còn lớn thuận lợi 
cho việc phát triển kinh tế TT trên quy mô lớn. 
2.1.5. Đánh giá chung về tình hình cơ bản của huyện 
2.1.5.1. Thuận lợi 
2.1.5.2 Khó khăn 
2.2. Tình hình phát triển kinh tế TT tr ồng trọt huyện Đăk Hà 
2.2.1. Quy mô TT trồng trọt và sử dụng đất đai trong sản xuất 
2.2.1.1.Quy mô, cơ cấu trang trại trồng trọt 
� Quy mô trang trại trồng trọt 

Bảng 2.7. Thống kê số lượng các trang trại huyện Đăk Hà qua các năm 
     Đvt: Trang trại 

TT Tiêu chí 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Trang trại trồng trọt 64 76 90 108 127 131
A  TT trồng cây HN 2 1 1 1 1 1
B TT trồng cây LN 62 75 89 107 126 130
- TT trồng cà phê 56 59 69 90 110 114
- TT trồng cao su 6 16 16 16 16 16

                                Nguồn: Cục Thống kê Kon Tum. 
Qua bảng 2.7 cho ta thấy: số lượng trang trại tăng lên qua 

các năm, trong đó trang trại trồng trọt có số lượng lớn nhất, năm 
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2005 chỉ có 64 nhưng đến năm 2010 là 131 trang trại. Năm 2008 số 
lượng trang trại cà phê tăng 30,43% so với năm 2007, 2009 tăng 
22,22% so với năm 2008 và năm 2010 tăng 3,64% so với năm 2009.  
� Cơ cấu loại hình trang trại trồng trọt 

 
Hình 2.11 Cơ cấu các loại hình TT trồng cây LN(2010) 

2.1.1.2. Tình hình sử dụng đất đai trong trang trại trồng trọt 
� Quy mô, diện tích đất  

 Theo số liệu điều tra, diện tích trang trại trồng trọt diện tích 
đất trồng cây lâu năm (cà phê, cao su) tăng lên đều qua từng năm. 
Năm 2005 chỉ có 503 ha đến năm 2010 là 787 ha. Diện tích chủ yếu 
của trang trại trồng trọt là cà phê và cao su. Trong trại trại trồng trọt, 
diện tích đất trồng cây lâu năm (2010) chiếm tỷ trọng rất lớn (97%), 
trong lúc đó diện tích đất trồng cây hàng năm chỉ 3%, điều này nói 
lên, trang trại cà phê, cao su ngày càng phát triển và có hiệu quả cao. 
2.2.2 Tình hình sử dụng lao động 
� Chủ trang trại.  

   Chủ trang trại phải là người giám nghỉ, giám làm, có ý chí, 
quyết tâm làm giàu từ nghề nông; phải có tích lũy nhất định kinh 
nghiệm sản xuất, tri thức và năng lực tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, 
năng lực đó không được hội tụ ngay từ đầu mà được hoàn thiện dần 
trong quá trình sản xuất.  
� Lao động trong trang trại 

Lao động của các trang trại trên địa bàn huyện đã có những 
bước phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng trong những 
năm gần đây. Ngoài lao động của gia đình, lao động thường xuyên, 
các trang trại chủ yếu còn thuê thêm lao động thời vụ; chính vì vậy 
đã giải quyết việc làm khá lớn trên địa bàn huyện. 
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2.2.3 Nguồn vốn sử dụng 
Vốn đầu tư của các trang trại chủ yếu là vốn tự có (chiếm 

60%), vốn vay và vốn khác chiếm 30%, còn lại là từ các nguồn khác 
(bảng 2.16) 
             Bảng 2.16. Vốn sản xuất của các trang trại qua các năm 
          Đơn vị tính:Triệu đồng 

Các tiêu chí 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Trang trại TT 14.892 16.891 16.891 89.284 128.375 137.267 

 TT cây HN 161 200 200 380 380 780 

 TT cây LN 14.731 16.691 16.691 88.904 127.995 136.487 

 TT cà phê 13.329 13.989 13.642 72.924 72.147 111.993 

 TT cao su 1.402 2.702 3.049 15.980 16.757 24.494 
Nguồn: Cục Thống kê Kon Tum 

2.2.4. Thu nhập của các trang trại 
        Bảng 2.19.  Thu nhập của các TT trồng trọt huyện Đăk Hà 
                                                                       Đơn vị tính : Triệu đồng 

Thu nhập của các trang trại 
Các tiêu chí 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TT trồng trọt 5.354 7.414 32.032 35.560 47.027 34.582 

TT cây HN 58 260 264 370 270 193 

TT cây LN: 5.296 7.154 31.768 35.190 46.757 34.389 

TT trồng cà phê 3.859 5.134 24.938 26.392 34.928 21.792 

TT trồng cao su 1.437 2.020 6.830 8.798 11.829 12.597 

Nguồn: Cục Thống kê Kon Tum 
Qua số liệu bảng 2.19 ta thấy: Mỗi loại hình trang trại có sự 

biến đổi về phần trăm thu nhập trong giá trị sx là khác nhau. Trang 
trại trồng cây lâu năm  thu nhập cao nhất. Hiệu quả này thu được 
trong hoạt động sản xuất trồng cây lâu cà phê và cao su.  
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2.2.5. Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật 
 Qua số liệu tổng hợp báo cáo tổng kết chuyên ngành Nông – 
Lâm nghiệp của huyện, có thể nói rằng, việc áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật ở các trang trại trên địa bàn huyện là chưa đạt yêu cầu. 
Các trang trại cà phê, cao su đã áp dụng được các quy trình trồng, 
chăm sóc, khai thác, thu hoạch có hiệu quả…  
2.2.6.. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 

Các trang trại trồng cây lâu năm chiếm số lượng chủ yếu 
trong số những trang trại trên địa bàn huyện. Sản phẩm chủ yếu của 
mô hình kinh tế trang trại này là cà phê, trái cà phê khi phơi khô hoặc 
sơ chế thành cà phê nhân thì có thể bảo quản rất lâu. Các doanh 
nghiệp tư nhân thu mua nông sản này tương đối nhiều. Nhưng do giá 
cà phê, cao su biến đổi liên tục theo từng ngày nên các trang trại gặp 
không ít khó khăn trong việc quyết định thời điểm bán sản phẩm. 
2.2.7. Kết quả kinh doanh của các TT trồng trọt so với yêu cầu phát 
triển kinh tế của địa phương 

Tính đến năm 2010 toàn huyện đã có 140 trang trại với tổng 
diện tích nông, lâm nghiệp, mặt nước thủy sản là 863,92 ha, chiếm 
1,02% diện tích tự nhiên  và chiếm 4,41% diện tích đất nông nghiệp 
của huyện, trong đó trang trại trồng trọt là 812 ha chiếm phần lớn 
diện tích trong các loại hình trang trại. Bình quân mỗi trang trại trồng 
trọt sử dụng 6,25 ha đất. Về cơ cấu sản xuất, phần lớn các trang trại 
kinh doanh cây lâu năm cà phê, cao su còn trang trại cây hàng năm 
chiếm tỷ lệ nhỏ… 
2.2.8. Qui mô tổng GTSL hàng hóa & DV và đóng góp của các 
trang trại TT trong ngành nông nghiệp 
2.2.8.1.Quy mô giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ 

Qua bảng 2.21 và hình 2.17, ta thấy: Năm 2009 đạt tỷ trọng 
cao nhất, tổng giá trị 56.983 triệu đồng, trang trại cây lâu năm đóng 
góp 44.064 triệu đồng, chiếm 92,1%;Thấp nhất là Năm 2006, tổng 
giá trị 21.284 triệu đồng, trang trại cây lâu năm đóng góp 15.096 
triệu đồng, chiếm 70,9%. 

16 

Bảng 2.21.  Giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ các trang trại 
                                                                       Đơn vị tính : Triệu đồng 

Giá tr ị sản lượng hàng hóa và dịch vụ 
Các tiêu chí 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TT trồng trọt 10.927 15.590 41.976 46.960 53.112 48.730 

  -TT cây hàng năm 219 494 525 570 655 547 

  -TT cây lâu năm: 10.708 15.096 41.451 46.390 52.457 48.183 

   +TT trồng cà phê 8.354 11.419 32.429 34.916 3.9371 32.128 

   +TT trồng cao su 2.354 3.677 9.022 11.474 13.086 16.055 
Nguồn: Cục Thống kê Kon Tum. 

Cơ cấu của các trang trại trồng trọt, thì các trang trại trồng 
cây lâu năm chiếm ưu thế, do tích chất khí hậu và nông hóa thổ 
nhưỡng ở Đăk Hà phù hợp với cây cà phê và cao su. 

 
Hình 2.17. Cơ cấu tổng giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ 

2.2.8.2.Đóng góp của giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ trang 
trại trồng trọt vào ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà  

Ngành nông nghiệp của huyện trong những năm qua phát 
triển nhanh và tương đối ổn định, giá trị sản lượng hàng hóa và dịch 
vụ không ngừng tăng lên, trong sự gia tăng đó có sự đóng góp của 
kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn. 

Qua số liệu trên, chúng ta có thể thấy mức đóng góp giá trị 
hàng hóa và dịch vụ của trang trại trong tổng GTSX ngành nông 
nghiệp của huyện còn quá nhỏ, năm 2005 là 3,8%, đến năm 2007 
tăng lên 9,2% và năm 2010 là 5,7% nguyên nhân là do tập quán sản 
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xuất của nông dân còn manh mún, nhỏ lẽ.., một phần do giá cà phê 
những năm trước không ổn định, thêm vào đó giá vật tư, phân bón, 
bảo vệ thực vật tăng cao. 
2.2.9. Hiệu quả sản xuất của kinh tế trang trại trồng trọt và xu 
hướng phát triển 
� Hiệu quả sử dụng đất 

Với số liệu bảng 2.24 và hình 2.19, ta thấy rằng hiệu quả sử 
dụng đất của các trang trại trồng trọt tăng lên qua các năm, điều này 
nói lên các chủ trang trại đã quan tâm đến đầu tư vào đất để tăng 
năng suất cây trồng, cụ thể: Năm 2005 bình quân trên 1 ha đất trồng 
cây hàng năm là 9,13 triệu đồng, đất trồng cây lâu năm là 21,29 triệu 
đồng. đến năm 2009 con số này là đất trồng cây hàng năm là 26,2 
triệu đồng, đất trồng cây lâu năm là 70,22 triệu đồng. 
� Hiệu quả  sử dụng lao động 

Năng suất LĐ bình quân của các trang trại không đồng đều qua 
các năm. Năm 2006 là 6,08 triệu đồng/lao động, sang năm 2007 tăng lên 
16,38 triệu đồng và liên tục tăng đến năm 2009 là 23,46 triệu đồng.  
� Thu nhập bình quân của trang trại trồng trọt 

         Bảng 2.26.  Thu nhập bình quân của các TT trồng trọt  
                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng/ha 

Thu nhập của các loại hình trang trai/ha 
Các tiêu chí 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tr.trại trồng trọt: 10,16 11,94 49,05 48,32 60,92 42,59 

    TT cây hàng năm 2,4 10,4 10,56 14,80 10,8 7,7 

    TT cây lâu năm: 10,5 12,02 50,59 49,49 62,6 44,2 

     TT trồng cà phê 8,50 10,52 49,64 45,50 58,02 34,05 

     TT trồng cao su 29,33 18,88 54,21 67,16 81,58 85,69 

                  Nguồn: Cục Thống kê Kon Tum 
Theo kết quả điều tra của bảng 2.26 ta thấy, thu nhập bình 

quân trang trại trồng trọt tăng qua các năm 2005-2008, sang năm 
2009-2010 lại giảm xuống, cụ thể năm 2007 thu nhập bình quân của 
trang trại cây lâu năm 66,03 triệu đồng/ha/năm, 466 triệu đồng/trang 
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trại/năm, cây hàng năm 22,6 triệu đồng/ha/năm, 564 triệu đồng/trang 
trại/năm, tăng vượt bậc so với năm 2006.  
� Hiệu quả sử dụng vốn 
Qua số liệu điều tra ta thấy vốn bình quân/ha của trang trại trồng 

cây lâu năm tương đối lớn so với các tỉnh khác và có xu thế tăng lên 
qua các năm. Vốn bình quân cây hàng năm thấp nhất là 6,71 triệu 
đồng/ha (2005) và cao nhất là 31,2 triệu đồng (2010). Đối với cây lâu 
năm có vốn đầu tư bình quân lớn hơn rất nhiều so với cây hàng năm, 
năm 2010 vốn đầu tư lớn nhất 173,43 triệu đồng và nhỏ nhất năm 
2007 (26,57 triệu đồng). 
�  Hiệu quả xã hội(5 vấn đề) 

2.3. Đánh giá chung về thành tựu, những mặt đạt được và những 
hạn chế của các TT trên địa bàn  
2.3.1. Đánh giá mức độ khai thác tiềm năng của địa phương 

Toàn huyện có khoảng 14.016,9 ha đất sử dụng là tiềm năng 
cho phát triển nông – lâm nghiệp - thủy sản. Trong đó tổng diện tích 
đất nông nghiệp là 5.362,54 ha, đất có khả năng lâm nghiệp là 
8.648,36 ha. Trong khi đó tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn 
huyện 19.557,52. Đất đai, khí hậu trên địa bàn rất hợp để trồng các 
cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Hệ thống sông, suối, ao, hồ 
phù hợp với phát triển nuôi trồng thủy sản. 

Các trang trại mới sử dụng 864 ha, trang trại trồng trọt 812 
ha. Mức độ khai thác hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có 
của huyện. Qua tìm hiểu nhận thấy những vùng đất có khả năng 
nhưng chưa được khai thác chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, vùng của 
người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chưa phát triển cơ sở hạ tầng, 
nơi đây còn thiếu nhiều yếu tố để  khai thác hết các tiềm năng phục 
vụ sản xuất nông nghiệp phát triển. Đây cũng là yếu tố tiềm năng 
thách thức các chủ trang trại có tiềm lực và hoài bảo làm giàu từ 
nông nghiệp. 
2.3.2. Những mặt đã đạt được ở các trang trại 

Kinh tế trang trại hình thành và phát triển đã tạo ra vùng sản 
xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
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nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần cải 
thiện đời sống của các hộ nông dân; thúc đẩy việc khai thác diện tích 
đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá vào sản xuất nông nghiệp, mô hình 
sản xuất ở các trang trại tương đối đa dạng, phong phú, thích ứng với 
đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội từng vùng; thu hút một khối lượng 
lớn tiền vốn trong nhân dân nói chung và nông dân nói riêng vào 
phát triển sản xuất nông nghiệp…. 

• Nguyên nhân của những thành quả trên: 
- Nhờ có chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đã 

định hướng đúng. 
- Cơ chế chính sách của nhà nước (nhất là chính sách đất đai, 

vay vốn) là yếu tố kích thích quyết định để trang trại trồng trọt yên 
tâm đầu tư phát triển sản xuất; 

- Nhiều tiến bộ khoa học công nghệ đã được áp dụng trong 
sản xuất kinh doanh của các trang trại. 

- Các chủ trang trại trồng trọt đã có ý thức vươn lên làm giàu 
trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Nhiều chủ trang trại trồng trọt đã có kinh nghiệm trong 
quản lý kinh tế, áp dụng được nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
2.3.3. Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển KTTT 

Thứ nhất, Chính sách và chủ trương của Đảng và Nhà nước 
chưa cụ thể hoá nhằm khuyến khích các chủ trang trại yên tâm SX.  

Thứ hai, chưa có quy hoạch tổng thể về sản xuất nông nghiệp 
nên các trang trại phát triển một cách manh mún, phân tán, nhỏ lẻ… 

 Thứ ba, các huyện và các xã trong tỉnh chưa kịp thời rút 
kinh nghiệm để nhân ra diện rộng các trang trại kinh doanh có hiệu 
quả mà còn dừng lại ở dạng mô hình.  

 Thứ tư, việc giao đất cho chủ trang trại chưa tiến hành kịp 
thời, thời hạn cho thuê đất còn quá ngắn so với đầu tư để phát triển 
kinh tế trang trại... 

 Thứ năm, vấn đề môi trường của trang trại chưa được quan 
tâm đúng mức, còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường… 

• Nguyên nhân của những tồn tại trên: 
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- Do kinh tế trang trại phát triển tự phát trước, công tác quy 
hoạch mới theo sau nên chưa đồng bộ… 

- Các cấp, các ngành chậm sơ kết, tổng kết và đánh giá rút 
kinh nghiệm đối với sự phát triển kinh tế trang trại trồng trọt. 

- Một số chính sách của nhà nước đối với kinh tế trang trại 
chưa đồng bộ, chưa thông thoáng… 

- Kinh nghiệm phát triển kinh tế hàng hoá của phần lớn chủ 
trang trại trong cơ chế thị trường còn hạn chế;- Tư tưởng ỷ lại, trông 
chờ vào chính sách và hỗ trợ của nhà nước còn nặng nề; - Chính sách 
quản lý, sử dụng đất đai chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chính sách tích 
tụ ruộng đất để chủ trang trại đầu tư phát triển trang trại trồng trọt ở 
những vùng gò đồi, vùng ngập úng … trong sản xuất nông nghiệp 
chưa được định hướng hoặc ban hành.  
2.3.4. Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế trang trại 

 (1) Chính sách đổi mới là cơ sở đầu tiên làm “thức dậy” 
nhiều vùng đất hoang hóa, đất trống đồi núi trọc…  

(2) Người chủ trang trại có vị trí quyết định trong việc tạo 
lập, phát triển và quản lý trang trại, quyết định năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao hay thấp…  

(3) Thị trường có tính chất quyết định đối với sản xuất, thực 
tế đã chứng minh rằng thị trường và biến động thị trường trong và 
ngoài nước có tính chất quyết định đối với nội dung có tính chất 
chiến lược về sản phẩm….  

(4) Việc lựa chọn địa điểm để tạo lập trang trại có ý nghĩa 
kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, nó quyết định lợi thế so sánh 
trong cạnh tranh (gần chợ, đường quốc lộ, suối nước chảy, địa hình, 
đất đai tốt…). 

(5) Phương hướng kinh doanh phổ biến của hầu hết các trang 
trại là chuyên môn hóa sản xuất hàng hóa phối hợp hợp lý các ngành 
nhằm giảm tính thời vụ, tận dụng được đất đai, khí hậu, tiền vốn, 
TLSX, sức lao động để sản xuất nhiều sản phẩm hàng hóa. 

(6) Quy mô diện tích chỉ là chỉ tiêu gián tiếp, còn chỉ tiêu 
trực tiếp là tổng sản phẩm và sản phẩm hàng hóa SX ra trong năm… 

(7) Linh hoạt trong việc sử dụng vốn kinh doanh …. 
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(8) Áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để tăng năng suất lao động, 
tăng chất lượng sản phẩm… 

(9) Sử dụng Lao động và trả công lao động hợp lý và có hiệu 
quả góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh… 

(10) Nhóm nhà kinh doanh hợp tác lập trang trại và liên 
doanh với hộ nông dân để tái sx mở rộng là một thực thể khách quan.  

 
CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
NHẰM PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT 

Ở HUYỆN ĐĂK HÀ TRONG TH ỜI GIAN T ỚI 
3.1 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tồn tại cần trao đổi của 
kinh t ế trang tr ại 
 Về lý luận: Thực chất của kinh tế nông hộ (hay kinh tế hộ gia 
đình) là kinh tế tiểu nông, là hình thức kinh tế của thành phần kinh tế 
sản xuất nhỏ của nông dân… 
 Về thực tiễn: Trong nền kinh tế thị trường, các loại nông hộ 
có những điều kiện và phương pháp sản xuất, dịch vụ khác nhau dẫn 
đến chênh lệch thu nhập, có người giàu (tạo lập trang trại mới), 
người nghèo và tất yếu có người thuê mướn lao động và người làm 
thuê.  
3.2.  Định hướng và mục tiêu phát triển KTTT tr ồng trọt  
3.2.1. Quan điểm 

- Kinh tế trang trại trồng trọt là loại hình kinh tế quan trọng 
trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa.  

- Nhà nước cần phải khuyến khích phát triển và bảo hộ cho 
kinh tế trang trại trồng trọt. 

- Khuyến khích đầu tư khai thác và sử dụng có hiệu quả đất 
trống, đồi trọc, đất hoang hoá, đất chưa sử dụng...  

- Khuyến khích nông dân tích tụ, chuyển đổi, chuyển 
nhượng, thuê đất, khai hoang phục hoá, cải tạo đất để phát triển kinh 
tế trang trại trồng trọt.  

- Nhà nước có chính sách hỗ trợ: đào tạo, vay vốn, KHKT và 
công nghệ, lồng ghép các chương trình dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.  
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3.2.2. Định hướng phát triển kinh tế trang trại trọt 
- Xác định kinh tế trang trại trồng trọt là loại hình kinh tế 

quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, là xu hướng tất yếu để sản 
xuất ra nông sản hàng hoá với số lượng lớn, giá thành hạ, chất lượng 
tốt và có sức cạnh tranh cao trên thị trường. 

- Quy mô trang trại trồng trọt: phát triển đa dạng các mô hình 
trang trại nhỏ, vừa, lớn tuỳ vào quỹ đất, nguồn vốn và năng lực quản 
lý của các chủ trang trại. 

- Loại hình trang trại trồng trọt: phát triển các loại hình trang 
trại chuyên canh cây hay tổng hợp phải phù hợp với quy hoạch phát 
triển tổng thể của huyện và phát huy được thế mạnh, điều kiện tự 
nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng, từng địa phương.  
3.2.3. Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại trồng trọt cho đến 2015 
3.2.3.1. Mục tiêu tổng quát 

- Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt nhằm tận dụng tối đa 
và huy động có hiệu quả mọi nguồn lực về quỹ đất, lao động, vốn để 
sản xuất các nông sản hàng hóa theo nhu cầu thị trường. 

- Phát triển trang trại trồng trọt đồng thời cũng góp phần 
chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng…tiến tới sản xuất nông nghiệp hàng hoá với quy mô, 
chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường và lợi 
nhuận của trang trại. 

- Đảm bảo môi trường sống cho cộng đồng.  
3.2.3.2. Mục tiêu cụ thể 

Đến năm 2020, số TTTT đạt tiêu chí là 300 TT, b/quân tăng 
mỗi năm 15 TT, TN b/quân 180 trđ/ha, TN người LĐ tăng 2,5 lần so 
với 2010. 

* Các loại hình trang trại trồng trọt… 
*  Thu nhập của trang trại… 
*  Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất… 

3.3. Một số giải pháp thúc đẩy sự phát tri ển kinh tế trang tr ại 
tr ồng trọt  
3.3.1. Đổi mới tư duy và nhận thức đúng về vai trò của kinh tế 
trang trại trồng trọt trong thời kỳ mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 
Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà 

nước về phát triển kinh tế trang trại trồng trọt, để mọi người dân mà 
đặc biệt là các chủ trang trại yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Thông 
tin kịp thời những cơ hội và thách thức khi hội nhập nền kinh tế thế 
giới, về thị trường, về phát triển nông sản hàng hoá để không bị thụ 
động trong cơ chế thị trường.  
3.3.2. Giải pháp quy hoạch đất đai  

Tạo điều kiện tập trung đất đai hình thành trang trại; đưa đất đai 
hoang hóa vào phát triển kinh tế trang trại; hợp pháp hóa về mặt pháp lý 
để các chủ trang trại yên tâm bỏ vốn vào sản xuất; tăng cường công tác 
quản lý đất đai; khắc phục tình trạng manh mún…; mở các lớp đào tạo 
nghề phi nông nghiệp để từng bước chuyển các hộ không có khả năng SX 
nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất.  
3.3.3.Chính sách ưu đãi đầu tư, vốn và tín dụng  

Đầu tư là động lực và là điều kiện tiên quyết để các trang trại 
có thể đem về lợi nhuận, từ đó là cơ sở cho sự phát triển. Có chính 
sách ưu đãi về đầu tư cơ sở hạ tầng, giống, phân bón, công nghệ … 

Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt đòi hỏi phải có nguồn 
vốn tương đối lớn cho xây dựng cơ sở vật chất, cây giống, đầu tư cho 
công nghệ kỹ thuật mới,… Vốn là điều kiện cần của quá trình phát 
triển sản xuất. Để giải quyết vấn đề này, trước hết là chính sách khơi 
dậy nguồn vốn trong dân, khuyến khích thực hiện “ti ết kiệm là quốc 
sách” để đầu tư tạo lập trang trại, mở rộng quá trình kinh doanh.   

Mở rộng chính sách tín dụng của Nhà nước và của nhân dân, 
đồng thời khuyến khích các hình thức tín dụng hợp tác tự nguyện sao 
cho có thể đảm bảo đủ và kịp thời vốn vay kinh doanh của chủ trang 
trại. Chính quyền địa phương cần linh hoạt hơn, gọn nhẹ hơn trong 
thủ tục cho vay vốn, thuê đất… 
3.3.4. Giải pháp về lao động. 

Lao động trong nông nghiệp nói chung và trong các trang trại 
trồng trọt nói riêng nhìn chung có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
thấp. Mở rộng lớp tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp, kỷ thuật canh 
tác, thu hái chế biến cà phê, cao su…cho người lao động, chủ trang 
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trại, cung cấp nhu cầu lao động của huyện; giáo dục ý thức người lao 
động thông qua các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự giáo dục từ chủ 
trang trại.  
3.3.5. Chính sách đẩy mạnh công tác khuyến nông và Tăng cường, 
cải thiện áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ mới vào hoạt 
động sản xuất trang trại trồng trọt. 

Tổ chức khuyến nông thành hệ thống mạnh và đa dạng từ 
huyện đến xã. Khuyến khích thành lập các tổ khuyến nông tự 
nguyện. Có chính sách thu hút sự đóng góp các tổ chức trong và 
ngoài huyện tài trợ cho công tác khuyến nông. 

Công tác thông tin khoa học và CN cho các chủ trang trại… 
Tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công 

nghệ giống mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản 
xuất tại các trang trại….  
3.3.6. Về thị trường và xúc tiến thương mại. 

Trang trại sản xuất sản phẩm trong nông nghiệp chủ yếu là 
để cung cấp cho thị trường. Chính vì vậy, yếu tố thị trường cũng 
rất quan trọng cho sự phát triển trang trại.  

Về thông tin thị trường 
Tăng cường công tác thông tin thị trường và xúc tiến 

thương mại nhằm cung cấp kịp thời cho chủ trang trại về giá cả 
nông sản, nhu cầu thị trường. Thường xuyên dự báo về xu hướng 
cho kinh tế trang trại phát triển đúng hướng và bền vững. 

Về lưu thông hàng hóa 
Đa dạng hóa các hình thức liên kết giữa thương nghiệp, Nhà 

nước và các thành phần kinh tế, giữa viện nghiên cứu và các cơ sở 
sản xuất ở địa phương, gắn kết việc cung ứng vật tư và bao tiêu sản 
phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế. 
3.3.7. Đề phòng các rủi ro do thiên tai, dịch bệnh 

Một là, nâng cao nhận thức của người chủ trang trại để họ 
thấy được sự cần thiết của việc bảo hiểm cây trồng, vật nuôi chính là 
sự giảm thiểu những thiệt hại cho họ khi gặp phải những rủi ro lớn, 
giúp họ sớm vực dậy, tái sản xuất.  
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Hai là, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi cần trở thành chính sách 
của Nhà nước và địa phương… 

Ba là, dù áp dụng mô hình bảo hiểm nào, thì bảo hiểm cây 
trồng, vật nuôi vẫn rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương 
như vai trò một nhà bảo hiểm cuối cùng để bảo vệ người nông dân 
trước mọi thảm họa... 

Bốn là, nhất thiết phải có sự tham gia của tất cả các ngành, 
các cấp và toàn xã hội, vì đây không phải là một nghiệp vụ kinh 
doanh đơn thuần, mà mang tính xã hội rất cao.. 
3.3.8. Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn có ý nghĩa hết sức quan 
trọng, là tiền đề cho việc sử dụng và khai thác hiệu quả các nguồn lực 
của địa phương.  

- Cần hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giao thông trong vùng, 
nhất là giao thông nông thôn. Giải pháp nâng cao đường giao thông 
phải coi trọng chất lượng hơn số lượng 
    - Nâng cấp các công trình thủy lợi trong vùng.  
3.3.9. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông hộ và sự liên kết các nhà 

Kinh tế trang trại của huyện trong thời gian qua phát triển 
tương đối nhanh, nhưng nhìn chung phát triển không đều. Vì vậy cần 
phải có chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông hộ, chú trọng 
phát triển công nghiệp-dịch vụ về nông thôn theo hướng phát triển 
mạnh, vững chắc và có hiệu quả.  

Tăng cường liên kết giữa Nhà nước, Nhà nông (chủ trang 
trại), Nhà ngân hàng, Nhà khoa học và Nhà doanh nghiệp (nhà cung 
cấp và tiêu thụ sản phẩm) bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ 
chức hội thảo, hội chợ, học tập và chuyển giao công nghệ; Nâng cao 
vai trò của Nhà ngân hàng và Nhà doanh nghiệp trong phát triển 
trang trại. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
Kết luận 

Kinh tế trang trại trồng trọt là một hìh thức kinh tế mới có 
hiệu quả phù hợp với điều kiện nông nghiệp nước ta hiện nay cũng 
như trên địa bàn huyện. Nó mang tính tự cung tự cấp của hộ gia đình 
chuyển sang sản xuất hàng hóa. Kinh tế trang trại đã góp phần phủ 
xanh đất trống, bảo vệ nguồn tài nguyên đất đồng thời tạo ra nhiều 
hàng hóa và việc làm cho xã hội. Kinh tế trang trại đã huy động và sử 
dụng các nguồn lực một cách hiệu quả là nhân tố tích cực, đi đầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn hiện nay. Thực tế đã được chứng minh ở các trang trại trồng trọt 
huyện Đăk Hà. 
Ki ến nghị 
Đối với các bộ ngành trung ương 
 - Có chính sách vay vốn đối với các chủ trang trại thông 
thoáng và đơn giản hơn… 
 - Sớm có chủ trương và chỉ đạo các địa phương tiến hành 
nhanh việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 
chính sách quản lý đất nông nghiệp phù hợp để các chủ trang trai yên 
tâm đầu tư sản xuất 

- Cần bổ sung tiêu chí về trang trại cho phù hợp với điều kiện 
thực tế hiện nay.  
Đối với huyện Đăk Hà 
 Cần kết hợp hợp lý giữa chất lượng với việc mở rộng quy mô 
diện tích có hiệu quả hai loại cây chủ lực xuất khẩu là cà phê, cao su.  
 Tổ chức chỉ đạo các ngành liên quan mở các hội chợ, hội thi 
sản phẩm nông nghiệp để các chủ trang trại có cơ hội truyền bá kinh 
nghiệm, học hỏi…Nên chỉ đạo thành lập các hiệp hội TT trồng trọt.  

Cần có chính sách bảo hiểm đối với từng loại cây trồng, 
nhằm giảm bớt tối đa những thiệt hại cho các trang trại khi có thiên 
tai dịch bệnh xẩy ra, giúp trang trại ổn định và phát triển sản xuất. 

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ trang trại là người đồng 
bào, họ sẽ là tấm gương để các hộ đồng bào khác noi theo, nhằm 
thực hiện tốt nhất xóa đói giảm nghèo bền vững ở vùng sâu vùng xa.  


