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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Huyện Đạ Tẻh nằm ở phía Nam tỉnh Lâm Đồng, cách quốc lộ 20
từ ngã 3 Mađagui 18km. Với diện tích tự nhiên 524,2 km2, dân số là
44.205 người. Là một huyện nông nghiệp (kinh tế nông nghiệp chiếm
53,52% GDP toàn huyện), đại bộ phận dân cư của huyện phân bố ở
khu vực nông thôn (trên 64%), và trên 75% dân số có thu nhập chính
từ nông nghiệp. Chính vì vậy, nông nghiệp có vai trò hết sức quan
trọng và là tiền đề để phát triển KT-XH huyện. Tuy nhiên, phát triển
nông nghiệp nhưng năm qua trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó
khăn và thách thức: chưa khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong
phát triển nông nghiệp; cơ cấu cây trồng ở đây còn mang tính tự phát,
hiệu quả kinh tế thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của
huyện; chưa quan tâm đúng mức cho đầu tư phát triển nông nghiệp.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từng
bước nâng cao đời sống của dân, giảm nghèo bằng cách khai thác các
lợi thế tiềm năng khí hậu, đất đai, lao động ngay trên địa bàn huyện là
việc làm thiết thực. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài phát triển nông
nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng.
2. Mục tiêu của đề tài
- Làm rõ nội hàm về phát triển nông nghiệp. Xác định tiêu chí
phát triển nông nghiệp.
- Đánh giá thực trạng việc phát triển nông nghiệp của huyện Đạ
Tẻh giai đoạn 2000 – 2010.
- Đề xuất những giải pháp thực hiện đảm bảo sự phát triển
nhanh ngành nông nghiệp trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế,
đảm bảo phát triển hài hoà giữa kinh tế - xã hội - môi trường.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
3.1 Ý nghĩa khoa học
- Xây dựng phương pháp luận và cơ sở khoa học để xây dựng
chiến lược phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh về các yếu tố kinh tế,
xã hội và môi trường.
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- Đánh giá tính hợp lý, hiệu quả và đề xuất việc sử dụng hợp lý
các nguồn lực.
- Thúc đẩy phát triển công nghệ chế biến và bảo quản sau thu
hoạch, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, ứng dụng rộng rãi
KHCN, nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trên một đơn
vị diện tích đất nông nghiệp. Xây dựng các loại hình liên kết, hợp tác
trong phát triển sản xuất nông nghiệp.
3.2 Ý nghĩa thực tiễn
- Góp phần đưa ra những căn cứ và cơ sở khoa học cũng như
những giải pháp cụ thể giúp cho ngành nông nghiệp của huyện phát
triển.
- Thông qua kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để
xây mô hình, chương trình giúp nông dân áp dụng những tiến bộ khoa
học, công nghệ, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân
trong vùng.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở để xây dựng chiến
phương hướng phát triển nông nghiệp của huyện từ nay đến năm 2020.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
- Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và việc sử dụng các nguồn
tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp.
- Các điều kiện kinh tế, xã hội và ảnh hưởng của cộng đồng đối
với phát triển nông nghiệp.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
+ Về không gian: Ranh giới hành chính huyện Đạ Tẻh - tỉnh
Lâm Đồng
+ Lĩnh vực nghiên cứu: Các vấn đề về nông nghiệp (nông - lâm
- ngư nghiệp), nông thôn.
+ Về thời gian: Giai đoạn 2000 -2010 và định hướng 2020
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp luận duy vật biện chứng và biện chứng lịch sử.
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- Phương pháp thống kê.
- Tổng hợp đánh giá đất đai (Land Evaluation FAO, 1983).
- Kế thừa các kết quả tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước về
các lĩnh vực có liên quan đã được công bố.
6. Bố cục đề tài nghiên cứu
Ngoài phần mở đầu, kết luận; đề tài nghiên cứu gồm các nội
dung sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông
nghiệp
Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
Chương 3: Định hướng và những giải pháp phát triển nông
nghiệp huyện Đạ Tẻh
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP
1.1 Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
1.1.1 Khái niệm về nông nghiệp
Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm tất cả những ngành sản
xuất có đối tượng tác động là những cây trồng, vật nuôi (kể cả lâm
nghiệp, thuỷ sản) gắn liền tất yếu với tự nhiên; có thời gian sản xuất
bằng với thời gian lao động cộng với thời gian phát triển của cây trồng
vật nuôi dưới sự tác động của điều kiện tự nhiên. Trong nông nghiệp
cũng có hai loại chính là nông nghiệp thuần nông (tự cung tự cấp) và
nông nghiệp chuyên sâu.
1.1.2 Vị trí, vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
- Cung cấp lương thực, thực phẩm, sức lao động, nguyên liệu
cho công nghiệp phát triển và đảm bảo an ninh lương thực.
- Cung cấp yếu tố đầu vào cho công nghiệp và khu vực thành thị.
- Nông nghiệp làm thị trường tiêu thụ của công nghiệp và dịch vụ
- Nông nghiệp tham gia vào xuất khẩu
- Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường.
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Vai trò của nông nghiệp có hai loại đóng góp là đóng góp về
thị trường và đóng góp về nhân tố diễn ra khi có sự chuyển dịch các
nguồn lực (lao động, vốn v.v...) từ nông nghiệp sang khu vực khác.
1.1.3 Đặc điểm của nông nghiệp
- Sản xuất nông nghiệp có tính vùng.
- Trong nông nghiệp, ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu
không thể thay thế được.
- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cơ thể sống - cây
trồng và vật nuôi.
- Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao
1.2 Phát triển nông nghiệp
1.2.1 Khái niệm về tăng trưởng, phát triển và phát triển nông nghiệp
1.2.1.1 Khái niệm về tăng trưởng và phát triển
Theo nghĩa chung nhất, tăng trưởng là nhiều sản phẩm hơn, còn
phát triển không những nhiều sản phẩm hơn mà còn phong phú hơn về
chủng loại và chất lượng, phù hợp với cơ cấu và phân bố của cải. Tăng
trưởng chưa phải là phát triển mà chỉ là điều kiện cần cho sự phát
triển. Phát triển là một quá trình vận động đi lên, là một quá trình lâu
dài, luôn thay đổi và sự thay đổi đó theo hướng ngày càng hoàn thiện.
(1) Phải duy trì được tăng trưởng kinh tế ổn định trong dài hạn;
(2) Cơ cấu kinh tế thay đổi theo xu hướng tích cực; tỷ trọng
các ngành dịch vụ, công nghiệp tăng, đặc biệt là ngành dịch vụ và giảm
dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.
(3) Cải thiện được chất lượng cuộc sống của đại bộ phận dân cư;
(4) Giữ gìn, cải thiện và bảo vệ môi trường.
(5) Phát là một quá trình tiến hoá theo thời gian và do những nhân
tố nội tại (bên trong) quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển đó.
1.2.1.2 Khái niệm về phát triển nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp là quá trình phát triển trong lĩnh vực
nông nghiệp, trong đó ngành nông nghiệp có sự tăng trưởng ổn định và
lâu dài, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo xu hướng tích cực,
chất lượng cuộc sống của nông dân và dân cư nông thôn được cải thiện,
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môi trường sinh thái được giữ gìn. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển sản
xuất hàng hoá, công nghiệp hoá, thì phát triển nông nghiệp còn mang
tính rộng lớn hơn, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.
1.2.1.3 Phát triển bền vững trong nông nghiệp
Phát triển bảo đảm hài hoà giữa kinh tế, xã hội và môi trường.
1.2.1.4 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển nông nghiệp.
1.2.3 Nội dung và tiêu thức phát triển nông nghiệp
1.2.3.1 Nội dung phát triển nông nghiệp
- Nhịp độ tăng trưởng ngành nông nghiệp ổn định, hiệu quả
+ Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực;
+ Mở rộng quy mô sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng
hoá tập trung, gia tăng sản lượng và chất lượng hàng hoá nông sản;
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng
tích cực;
+ Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến
và nhu cầu thị trường.
+ Mở rộng hệ thống dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp.
- Giải quyết có hiệu quả các vấn đề về mặt xã hội trong khu
vực nông nghiệp, nông thôn.
- Phát triển nông nghiệp kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái.
Cụ thể là:
(1) Về quy mô sản xuất nông nghiệp: Khối lượng, giá trị và
chuyển dịch cơ cấu giá trị sản phẩm nông - lâm - thuỷ sản; tình hình
huy động và sử dụng các nguồn lực; ứng dụng KHCN cho phát triển
nông nghiệp; một số chính sách đã và đang áp dụng cho phát triển
nông nghiệp trên địa bàn.
(2) Tổ chức sản xuất nông nghiệp: kinh tế hộ, trang trại,
HTX...; cung ứng dịch vụ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
(3) Nghiên cứu về đầu tư kết cấu hạ tầng cho sản xuất nông
nghiệp: Thuỷ lợi; giao thông; điện; cơ sở chế biến; hạ tầng dịch vụ...
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(4) Những tác động của phát triển nông nghiệp đến xã hội và
môi trường
1.2.2.2 Tiêu thức phản ánh phát triển nông nghiệp
- Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp
- Diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp/1 đơn vị diện tích
- Số lượng nguồn lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực
- Ứng dụng KHCN vào các khâu sản xuất; tiêu thụ sản phẩm.
- Các hình thức tổ chức sản xuất
- Các cơ chế chính sách tác động đến phát triển nông nghiệp.
Các chỉ tiêu liên quan đến phát triển nông nghiệp như sau:
(a) Các chỉ tiêu kinh tế
(b) Các chỉ tiêu về nguồn lực lao động
(c) Các chỉ tiêu về bố trí sử dụng nguồn lực đất đai
(d) Các chỉ tiêu về phát triển cơ sở hạ tầng và áp dụng kỹ thuật.
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp
1.3.1 Nguồn lực tự nhiên
1.3.2 Nguồn lực kinh tế - xã hội
1.3.3 Môi trường
1.4 Bài học kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp
1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp
(1) Kinh nghiệm của Hàn Quốc: Áp dụng kỹ thuật sản xuất
mới và thay đổi cơ chế chính sách nông nghiệp.
(2) Kinh nghiệm của Trung Quốc:Quan tâm đầu tư và lựa chọn
công nghệ cao làm khâu đột phá trong việc phát triển ngành nông nghiệp.
(3) Kinh nghiệm của Thái Lan: Xây dựng cơ cấu kinh tế toàn
diện; phát triển cây hàng hoá mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh, có thị
trường; phát triển các vùng nông nghiệp sinh thái đô thị.
1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho phát triển nông nghiệp Đạ Tẻh
(1) Xác định đúng mối quan hệ giữa công nghiệp và nông
nghiệp; (2) Đầu tư thích đáng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; (3)
Phát triển nông nghiệp gắn với sử dụng có hiệu quả nguồn lực; (4) Phát
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triển nông nghiệp gắn liền với vấn đề xoá đói, giảm nghèo; (5) Phát
triển nông nghiệp phải phù hợp với quy luật của thị trường.
Kết luận chương 1: (1) Khẳng định nông nghiệp có vai trò
hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là tiền đề cho sự phát
triển kinh tế - xã hội. (2) Phát triển nông nghiệp là một quá trình thay
đổi liên tục, có mức tăng trưởng ổn định, lâu dài; cơ cấu kinh tế ngành
ngày càng tiến bộ. (3) Phát triển nông nghiệp phải hướng vào chiều
sầu, phát triển về mặt chất lượng. (4) Phát triển nông nghiệp phải gắn
liền với phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ và cầu thị trường.
(5) Phát triển nông nghiệp với nhiều hình thức tổ chức sản xuất, nhiều
thành phần kinh tế tham gia. (6) Vai trò của Nhà nước là rất quan trong
trong việc thúc đẩy nông nghiệp phát triển. (7) Phát triển nông nghiệp
phải hướng đến phát triển bền vững.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
HUYỆN ĐẠ TẺH
2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sản xuất
nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
2.1.1 Đặc điểm tự nhiên
2.1.1.1 Vị trí địa lý kinh tế
Huyện Đạ Tẻh nằm về phía Tây - Nam tỉnh Lâm Đồng, thuộc
khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nên địa hình,
đất đai, khí hậu, nguồn nước,… khá đa dạng để phát triển nhiều loại cây
trồng như lúa, mía, ngô, điều, cà phê, cao su, chè, ca cao và cây ăn quả.
2.1.1.2 Khí hậu thời tiết
Nhiệt độ tương đối cao (24,60), nắng nóng quanh năm, lượng
mưa lớn (2.300 mm/năm) thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Tuy
nhiên mùa khô có tháng hầu như không có mưa, bên cạnh đó mùa mưa
thường ngập lụt một số vùng là hạn chế lớn cho phát triển nông nghiệp.
2.1.1.3 Địa hình
Có 2 dạng địa hình chính là địa hình núi cao bị chia cắt mạnh
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và địa hình núi thấp xen kẽ thung lũng hẹp. Với đặc trưng này đã tạo
cho Đạ Tẻh phát triển một nền nông nghiệp đa canh, nông, lâm - ngư
nghiệp tổng hợp.
2.1.1.4 Đất đai
- Đất đai của huyện đa dạng về chủng loại (4 nhóm, 17 loại),
thích hợp với nhiều loại cây trồng.
- Diện tích đất khai thác đưa vào sử dụng cho nông nghiệp lớn
và ngày càng tăng (xem bảng 2.3 báo cáo chính): so với tổng diện tích
đất tự nhiên, đất nông nghiệp tăng từ 87,7% năm 2000 (45.87,3 ha) lên
94,2% năm 2010 (49.388 ha) tăng thêm 3.491 ha.
2.1.1.5 Nguồn nước
- Nguồn nước mặt khá thuận lợi cho sản xuất: Hệ thống sông
suối khá dày, nhiều nơi có thể xây dựng công trình thuỷ lợi. Hiện có 27
công trình hồ chứa và đập dâng.
- Nguồn nước ngầm: Chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt
2.1.1.6 Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
Tỷ lệ che phủ rừng đạt cao 73,08%, nếu tính cả diện tích cây
lâu năm tỷ lệ che phủ của huyện đạt trên 80,91%. Trữ lượng rừng bình
quân 1 ha khá cao là nguyên liệu cho chế biến lâm sản.
2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.1.2.1 Về kinh tế
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) thời kỳ 2000 - 2010 tăng
bình quân là 10,9%/năm. GDP bình quân đầu người đã tăng từ 3,23
triệu đồng/người năm 2000 lên 22,12 triệu đồng/người năm 2010.
Cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp chiếm
53% và đang chuyển dịch theo chiều hướng tăng dần tỷ trọng ngành
công nghiệp, dịch vụ giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm, thuỷ sản.
2.1.2.2 Về xã hội
(a) Dân số, dân tộc: Toàn huyện có 10.922 hộ với 44.749
người. Thành phần dân tộc gồm 13 dân tộc anh em, trong đó người
Kinh chiếm trên 80%, đồng bào dân tộc ít người chiếm gần 20%.
(b) Về lao động: Tổng số lao động đang làm việc trong các
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ngành kinh tế là 25.160 người, trong đó lao động nông nghiệp chiếm
gần 66,26%; lao động công nghiệp - xây dựng chiếm 14,02% và lao
động dịch vụ chiếm 19,72%.
2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng
đến phát triển nông nghiệp
2.1.3.1 Thuận lợi
- Điều kiện khí hậu, đất đai, địa hình đa dạng, nguồn nước mặt
khá dồi dào, thích hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng nhiệt đới như
điều, cà phê, dâu tằm, lúa đặc sản, mía, cao su, ca cao, cây ăn quả…
- Hệ thống sông suối khá dày, nhiều vị trí có thể xây dựng công
trình để điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp vào mùa khô
- Nguồn lao động dồi dào, nhân dân cần cù lao động, hiếu học
và tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
2.1.3.2 Khó khăn
- Thế độc đạo trong giao thông chưa được giải quyết nên đã
kìm hãm việc thu hút đầu tư, phát triển sản xuất.
- Địa hình phức tạp, đất đai kém màu mỡ, bên cạnh đó mùa
mưa thường gây ngập úng ở các khu vực thung lũng bằng thấp là một
trong những hạn chế trong phát triển nông nghiệp ở địa phương.
- Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp.
- Một bộ phận dân cư trong vùng còn nghèo, trình độ dân trí, khả
năng tiếp nhận kỹ thuật, tích luỹ vốn để tái đầu tư còn nhiều hạn chế.
2.2 Thực trạng phát triển nông nghiệp của huyện Đạ Tẻh
2.2.1 Về quy mô sản xuất nông nghiệp
2.2.1.1 Khối lượng và giá trị sản phẩm theo ngành
- Tổng diện tích gieo trồng qua các năm tăng bình quân 3,19%;
năm 2000 là 11.561 ha; năm 2005 là 13.404 ha; năm 2010 là 15.826 ha.
- Sản lượng lương thực tăng từ 19.705 tấn năm 2000 lên
36.743 tấn năm 2010, tăng bình quân 13,27% /năm. Sản lượng thịt hơi
xuất chuồng các loại tăng bình quân trên 11,8% (tăng từ 1020 tấn năm
2000 lên 1.756 tấn 2005 và 3.122 tấn năm 2010).
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- Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp khá, bình quân tăng
9,02%/năm.
- Cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành
lâm nghiệp, thuỷ sản, tuy nhiên mức độ chuyển dịch không ổn định.
Bảng 2.1: Giá trị và cơ cấu GTSX nông nghiệp giai đoạn 2000 – 2010
Chia theo các năm
Hạng mục

2000

2005

2010

Tốc độ (%)
2001- 2006- 20012005 2010 2010
12,58 5,57 9,02
39 4,05 9,24
0,8 27,18 11,77
25,82 0,17 13,69

I. Theo giá CĐ năm 1994
88.022 159.212 208.815
1. Nông nghiệp
76.131 143.934 169.639
2. Lâm nghiệp
10.515 10.940 34.123
3. Thuỷ sản
1.376
4.338
5.053
II. Theo giá hiện hành
104.175 268.936 770.739
1. Nông nghiệp
90.040 234.940 627.261
2. Lâm nghiệp
12.432 25.935 123.788
3. Thuỷ sản
1.703
8.061 19.690
2. Cơ cấu (%)
100
100
100
1. Nông nghiệp
86,43
87,36
81,38
2. Lâm nghiệp
11,93
9,64
16,06
3. Thuỷ sản
1,64
3
2,56
Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đạ Tẻh năm 2000, 2005, 2010

(1) Sản xuất nông nghiệp
(a)Trồng trọt: Cây trồng chính gồm có lúa, ngô, mía, dâu tằm,
điều, cà phê, chè, cao su, ca cao và cây ăn quả (kết quả sản xuất xem
bảng 2.7 - bản chính). Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá cố
định năm 1994) năm 2000 là 55.812 triệu đồng, đến năm 2005 là
107.312 triệu đồng và năm 2010 là 112.968 triệu đồng, tốc độ tăng
bình quân là 7,62%/năm.
(b) Chăn nuôi: Bên cạnh phương thức chăn nuôi hộ gia đình,
đã hình thành các trang trại chăn nuôi với 16 trang trạng có quy mô
vừa và nhỏ, trong đó 12 trang trại chăn nuôi bò, 3 trang trại chăn nuôi
lợn và 1 trang trại chăn nuôi gia cầm.
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Bảng 2.2: Thực trạng ngành chăn nuôi giai đoạn 2000-2010
Hạng mục
ĐVT
1. Số lượng
- Trâu
Con
Tđ: Cày kéo
“
- Bò
“
- Lợn
“
- Gia cầm
1000 Con
2. Sản lượng
- Thịt trâu
Tấn
- Thịt bò
Tấn
- Thịt lợn
Tấn
- Thịt gia cầm
Tấn
- Trứng
1000 quả
- S. lượng kén tằm
Tấn

Chia theo các năm
2000
2005
2010
1.237
981
5.143
14.925
179

2.512
2.443
8.987
14.916
163

2.570
1.934
4.587
10.066
152

7
121
754
138
898
380

29
442
1.065
220
1.188
510

53
980
1.481
608
2.146
240

Tăng BQ (%)
7,59
7,02
-1,14
-3,86
-1,62

Nguồn: - Niên giám thống kê huyện Đạ Tẻh năm 2000, 2005, 2010

(2) Ngành lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp vẫn còn nặng về
khai thác nhưng đã có sự chuyển dịch sang hướng trồng, quản lý bảo vệ
rừng (khai thác giảm từ 89,4% năm 2000 xuống còn 57,2%). Tổng giá
trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2010 đạt trên 123.788 triệu đồng.
(3) Ngành thuỷ sản: Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng trên
địa bàn huyện năm 2010 là 240 ha tăng 159 ha so với năm 2000 sản
lượng 559 tấn, tăng 407 tấn so với năm 2000. Giá trị sản xuất năm
2010 đạt 5.053 triệu đồng năm 2010 tăng bình quân 13,89%/năm.
2.2.1.2 Huy động và sử dụng các nguồn lực trong phát triển nông
nghiệp
a) Tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên đất trong nông
nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp đã không ngừng được mở rộng, tăng
từ 45.897 ha năm 2000 lên 48.525 ha năm 2005 và 49.388 ha năm
2010. Đất sản xuất nông nghiệp đã tăng từ 7.796 ha năm 2000 lên
9.350 ha năm 2005 và gần 15.268 ha năm 2010, tăng bình quân 6,95%
năm (xem bảng 2.13 bản chính).
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b) Tình hình sử dụng nguồn nhân lực
Tổng số lao động nông nghiệp giảm từ 18.701 người năm 2000
xuống còn 18.641 người năm 2005 và 16.572 người năm 2010. Lao
động bình quân 1 ha đất nông nghiệp 0,34 – 0,41 lao động/ha, đất sản
xuất nông nghiệp là 1,1 - 2,4 lao động/ha, đất thuỷ sản là 0,8 – 1,9 lao
động/ha. Bình quân lao động trên diện tích đất sản xuất giảm; diện tích
đất sản xuất nông nghiệp tăng và giá trị sản xuất/ đơn vị diện tích tăng,
điều này cho thấy năng suất lao động tăng.
c) Tình hình sử dụng nguồn vốn đối với khu vực nông nghiệp
Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn đối với sản xuất nông nghiệp
ĐVT: Triệu đồng
Năm
Tổng
Tổng
Tỷ
Ngân
Vốn của
Vốn
vốn đầu vốn đầu trọng
sách
dân và
khác
(%)
tư của
tư cho
nông
doanh
nền KT
NN
nghiệp
nghiệp
2005
126.750
26.564 20,96
9.563
14.345
2.656
2006
135.960
31.223 22,96 10.772
16.392
4.059
2007
178.860
42.041
23,5 14.168
20.894
6.979
2008
204.050
47.351 23,21 15.436
22.918
8.997
2009
268.030
66.372 24,76 20.907
31.792 13.673
2010
342.730
79.580 23,22 25.330
36.754 17.496
* Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đạ Tẻh, năm 2010

Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tăng nhanh bình quân
tăng 24,24%/năm; mức đầu tư bình quân/ha đất canh tác tăng từ 2,8
triệu đồng năm 2005 lên trên 5 triệu đồng vào năm 2010, ngày càng có
sự quan tâm hơn cho đầu tư phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, đầu tư
cho phát triển nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ thấp.
d) Tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất
nông nghiệp
- Trồng trọt: Triển khai mô hình sản xuất ngô lai; lúa lai PCA
780; lúa thích ứng 3 vụ ; sử dụng phương pháp bón phân so màu lá, ba
giảm ba tăng, IPM. Tỷ lệ cơ giới hoá trong làm đất đạt 70%, thu hoạch
đạt 60%, chế biến đạt 25%, thực hiện thuỷ lợi hoá…
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- Chăn nuôi: Thực hiện sind hoá đàn bò tỷ lệ lai sind đạt 55%;
nạc hoá đàn lợn đạt tỷ lệ 80%.
- Lâm nghiệp: Thực hiện kiểm kê và quy hoạch phân cấp 3
loại rừng, phát triển mô hình nông – lâm kết hợp.
- Thuỷ sản: Triển khai mô hình nuôi cá trên ruộng lúa.
2.2.1.3. Các chính sách đã và đang áp dụng trong sản xuất nông
nghiệp.
- Chính sách đất đai: Giao quyền sử dụng đất nông nghiệp theo
Nghị định 64; Giao khoán quản lý bảo vệ rừng; Ưu đãi tiền thuê đất và
thuế cho các doanh nghiệp khi đầu tư chuyển đổi rừng nghèo kiệt; thực
hiện Quyết định 391/QĐ-TTg, ngày 18/4/2008 của Chính phủ; cấp đất
sản xuất cho đồng bào dân tộc thiếu đất theo chương trình 134…
- Hỗ trợ phát triển sản xuất: Thực hiện hỗ trợ giống cây trồng,
vật nuôi và khuyến nông; Hỗ trợ vay vốn mua máy móc, phân bón; Hỗ
trợ chuyển đổi ngành nghề…
2.2.2. Tổ chức sản xuất nông nghiệp
2.2.2.1 Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp
(1) Kinh tế nông hộ: Hộ nông dân là chủ thể chính của sản
xuất nông nghiệp ở Đạ Tẻh. Năm 2010 có 7.700 hộ có thu nhập chính
từ sản xuất nông nghiệp với trên 11.500 lao động hàng năm đóng góp
vào tổng giá trị sản xuất của huyện trên 600 tỷ đồng.
(2) Kinh tế trang trại: Hiện có 33, trang trại chăn nuôi chiếm
58,33%, tổng hợp chiếm 20,83%; trồng trọt 16,67% và thuỷ sản
4,17%. Phần lớn các trang trại sử dụng lao động là lao động gia đình.
(3) Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất nông nghiệp: Có 3
doanh nghiệp và 15 tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông
nghiệp.
(4) Kinh tế hợp tác: Hiện tại có 4 HTX nông nghiệp với tổng
số 70 xã viên, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần
giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho xã viên.
2.2.2.2 Cung ứng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm
* Dịch vụ sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi:
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Có 1 tổ sản xuất lúa giống với 39 hộ tại thôn 8B – TT Đạ Tẻh. Các
giống cây trồng, vật nuôi còn lại đều do các công ty giống ngoài địa
bàn cung cấp.
* Dịch vụ khuyến nông, BVTV, thú y …do trung tâm nông
nghiệp huyện đảm nhận.
* Dịch vụ tưới, tiêu: Công ty khai thác công trình thuỷ lợi của
tỉnh đảm nhận các công trình thuỷ lợi lớn như hồ Đạ Tẻh, hồ Đạ Hàm;
các công trình thuỷ lợi nhỏ do địa phương quản lý, khai thác.
* Dịch vụ về thị trường: Ngoài mặt hàng mía được nhà máy
đường La Ngà bao tiêu, các sản phẩm còn lại chủ yếu tiêu thụ thông
qua tư thương và các cơ sở chế biến TTCN.
2.2.3 Thực trạng đầu tư kết cấu hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp
2.2.3.1 Thuỷ lợi
Có 29 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ gồm 7 hồ chứa 20 đập dâng
và 2 trạm bơm cung cấp cho khoảng trên 2.420 ha đất lúa và gần 500
ha đất màu. Đã đầu tư kiên cố hoá được 32.780 km kênh mương. Hiện
tại đang thực hiện việc thi công xây dựng hồ Đạ Lây- Đạ Lây, hồ thôn
5 - Quốc Oai, nâng cấp hồ Thạch Thất, hồ Đạ Tẻh… .
2.2.3.2 Giao thông
Mạng lưới giao thông trên địa bàn phân bố khá đồng đều,
thông suốt từ huyện đến các xã và khu vực sản xuất. Tuy nhiên, phần
lớn là đường đất nên đi lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mùa mưa.
2.2.3.3 Điện
Đến này có 90/97 thôn và 95% hộ sử dụng điện lưới Quốc gia.
2.2.3.4 Cơ sở chế biến nông, lâm sản và sản xuất nông cụ
Toàn huyện có 1.086 cơ sở sản sản xuất chế biến nông lâm sản
thực phẩm với 2.558 lao động. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành
năm 2010 đạt gần 102,71 tỷ đồng.
2.2.3.5 Hệ thống các cơ sở dịch vụ thương mại
Toàn huyện có 3 điểm chợ với quy mô là chợ loại 3, cơ sở vật
chất đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhìn chung, kết cấu hạ tầng phục vụ
cho thương mại kém phát triển.
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2.3 Đánh giá chung về thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Đạ
Tẻh
2.3.1 Những thành tựu đã đạt được
- Giá trị sản xuất của ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản đạt tốc
độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 9,02%/năm;
- Cơ cấu cây trồng, vật nuôi cơ bản phù hợp với đặc điểm sinh
lý, sinh thái và tập quán canh tác;
- Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện; đời
sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao một bước.
- Bước đầu khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho sản
xuất nông nghiệp.
- Thị trường đã mở rộng ra khu vực các tỉnh phía Nam, nhất là
thành phố Hồ Chí Minh.
2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục
(1) Trình độ hiện tại của nông nghiệp huyện Đạ Tẻh còn thấp so
với yêu cầu phát triển. (2) Nền nông nghiệp về cơ bản chưa thoát khỏi tình
trạng sản xuất nhỏ, phân tán, manh mún gây trở ngại cho xây dựng nền
nông nghiệp hàng hoá. (3) Kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn đã
được tăng cường nhưng vẫn còn nhiều yếu kém. (4) Lao động có trình độ
phổ biến là lao động phổ thông, làm theo kinh nghiệm truyền thống, quỹ
thời gian lao động được sử dụng thấp.
(5) Vốn đầu tư cho nông
nghiệp còn thấp so với yêu cầu của phát triển.
Kết luận chương 2: Nông nghiệp Đạ Tẻh những năm qua đã
có những bước phát triển đáng kể, khai thác tương đối có hiệu quả
nguồn lực, tạo ra ngày càng nhiều giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, phát
triển chủ yếu theo chiều rộng, hạn chế chiều sâu, sản xuất còn mang
tính tự phát, chưa gắn với thị trường. Kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu,
thiếu vốn đầu tư, tỷ lệ lao động qua đào tạo tập huấn thấp, đất đai
manh mún. Các mô hình sản xuất có hiệu quả chưa được nhận rộng,
dịch vụ cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, bảo vệ thực vật.. còn nhiều
bất cập trước yêu cầu mới về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
nghiệp nông thôn.
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CHƯƠNG 3
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG
NGHIỆP HUYỆN ĐẠ TẺH
3.1 Định hướng phát triển kinh tế, xã hội huyện Đạ Tẻh
(1) Khai thác tối đa và có hiệu quả nguồn nội lực và thu hút
các nguồn ngoại lực để đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn
diện, nâng cao nhịp độ và chất lượng tăng trưởng trong từng ngành,
từng lĩnh vực, bảo đảm nền kinh tế huyện phát triển nhanh và bền vững
(2) Chú trọng phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội,
xoá đói giảm nghèo, giảm bớt sự chênh lệch mức sống giữa các tầng
lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn. (3) Phát huy yếu tố nguồn lực
con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (4) Gắn phát triển kinh
tế với bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2020 đạt được:
- Tăng trưởng GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2011 – 2020
đạt 13%, trong đó nông lâm nghiệp tăng 8,5%, công nghiệp – xây dựng
tăng 16,5%, thương mại – dịch vụ tăng tăng 17,0%. Thu ngắn khoảng
cách GDP/người so với mức bình quân của tỉnh Lâm Đồng.
- Khai thác mọi tiềm năng và lợi thế so sánh, đầu tư có trọng
điểm vào một số lĩnh vực mà huyện Đạ Tẻh có lợi thế cạnh tranh như
lúa đặc sản; rừng nguyên liệu; hạt điều; cao su; chế biến nông lâm sản;
phát triển chăn nuôi trang trại, chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng
rừng kinh tế và cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.
- Nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm,
giảm tỷ lệ thất nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40-45%. Thực
hiện tốt các chính sách xoá đói giảm nghèo
- Phòng ngừa có hiệu quả khả năng ô nhiễm môi trường.
3.2 Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
3.2.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
3.2.1.1 Quan điểm phát triển
- Phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
của huyện, tỉnh, vùng.
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- Phát triển nông, lâm nghiệp từ manh mún và tự phát lên phát
triển theo quy hoạch và kế hoạch.
- Phát triển nông, lâm nghiệp dựa trên cơ sở nhu cầu của thị
trường, gắn với công nghiệp chế biến.
- Phải đạt được mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho nhân dân.
- Lấy sản xuất nông - lâm nghiệp làm cơ sở để ổn định kinh tế
- xã hội.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực để có thể đáp ứng yêu
cầu nhất là lực lượng lao động cho phát triển nông nghiệp hàng hoá.
3.2.1.2 Mục tiêu phát triển đến năm 2020
Tốc độ tăng giá trị sản xuất tăng bình quân cả thời kỳ là
11,81% (giai đoạn 2011 – 2015 là 11,81% và giai đoạn 2016 – 2020
tăng 11,63).
+ Nông nghiệp tăng bình quân 11,81%.
+ Lâm nghiệp tăng bình quân 8,31%.
+ Thuỷ sản tăng bình quân 10,46%.
3.2.2 Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực
3.2.2.1 Sản xuất nông nghiệp
(1) Trồng trọt: Hình thành các vùng chuyên canh cây trồng
phù hợp với đặc điểm của từng xã.
* Vùng trồng cây lương thực: Tập trung ở các xã thuộc hệ
thống các công trình thuỷ lợi lớn như hồ Đạ Tẻh, hộ Đạ Hàm, hồ Đạ
Lây… chuyển đổi cơ cấu mùa theo công thức lúa Hè Thu – ngô Đông
Xuân – lúa mùa, lúa cá (khu vực có điều kiện).
* Vùng trồng dâu kết hợp chăn tằm: Khai thác diện tích đất
phù sa, bãi bồi để hình thành vùng dâu tằm với quy mô 700 ha.
* Vùng trồng cây công nghiệp lâu năm
- Vùng phát triển cây điều: Duy trì vùng trồng điều với diện
tích 1.600 ha, chuyển đổi giống để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Vùng phát triển ca cao: Phát triển theo quy hoạch của tỉnh,
quy mô dự kiến là 700 ha, trồng xen dưới tán điều và cây ăn quả.
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- Đối với cây cao su: Thực hiện theo quy hoạch phát triển cao
su của tỉnh quy mô diện tích 5.518 ha.
- Đối với cây cà phê: Ổn định diện tích vùng sản xuất cà phê ở
Tôn K’Long, đầu tư để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Đối với cây chè: Ổn định diện tích 200 ha ở xã Đạ Pal.
(2) Chăn nuôi
- Phát triển theo phương thức chăn nuôi tập trung công nghiệp,
bán công nghiệp khép kín và chăn nuôi trang trại
- Sử dụng giống có tỷ lệ máu lai cao, giống ngoại nhập.
- Mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh
tế đầu tư phát triển chăn nuôi.
3.2.2.2 Lâm nghiệp
- Khai thác có hiệu quả hơn nữa diện tích rừng tự nhiên sản
xuất, rừng trồng sản xuất. Gắn cải tạo rừng nghèo kiệt với việc giao
khoán quản lý bảo vệ, trồng rừng bổ sung, trồng rừng kinh tế
- Thực hiện giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân và
các hộ gia đình quản lý, bảo vệ.
- Duy trì diện tích rừng ở mức 33.000 ha.
3.2.2.3 Thuỷ sản
Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản theo nhiều loại hình (hộ,
trang trại). Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 550 ha.
3.3 Một số giải pháp về phát triển nông nghiệp ở Đạ Tẻh
3.3.1 Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển
3.3.1.1 Huy động và sử dụng có hiệu quả đất đai
- Thực hiện đánh giá đất đai làm cơ sở khoa học cho việc phân
loại, lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.
- Đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp, đồng thời tích cực mở
rộng diện tích đất bằng khai hoang và tăng vụ.
- Sử dụng một cách tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt là
hạn chế việc chuyển đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác.
- Đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa.
- Tăng cường quản lý nhà nước đối với ruộng đất.
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3.3.1.2 Huy động và sử dụng có hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
- Phân bổ lao động hợp lý giữa các vùng.
- Kết hợp chặt chẽ giữa thâm canh, khai hoang và tăng vụ.. để
sử dụng đầy đủ và hợp lý nguồn nhân lực trong nông nghiệp.
- Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ văn hoá, trình độ
kỹ thuật, trình độ nghiệp vụ của người lao động.
3.3.1.3 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong sản xuất nông
nghiệp
- Cần phải xác định đúng đắn phương hướng đầu tư vốn.
- Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách và các nguồn
vốn khác theo mục tiêu phát triển.
3.3.2 Giải pháp về thị trường cho sản xuất nông nghiệp hàng hoá
- Nghiên cứu mở rộng thị trường trong vùng, trong nước và
nước ngoài bằng biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện liên kết 4 nhà từ khâu tổ chức sản xuất đến tiêu thụ
sản phẩm; Xây dựng và nâng cấp các cơ sở chế biến trên địa bàn.
- Đa dạng hoá các loại hình thương mại.
- Phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại, bến bãi tập kết vận
chuyển hàng hoá.
- Sản xuất định hướng theo thị trường.
3.3.3 Giải pháp khoa học công nghệ và ứng dụng các tiến bộ khoa
học kỹ thuật
- Phát huy có hiệu quả các nhân tố động lực mới và các nhân
tố động lực truyền thống của KHCN.
- Lựa chọn hình thức chuyển giao tiến bộ khoa học - công
nghệ thích hợp cho các hộ gia đình nông dân và các trang trại.
- Sử dụng các giống cây trồng vật nuôi cho năng suất cao, chất
lượng tốt, thực hiện các quy trình kỹ thuật tiên tiến, an toàn.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, lao động có trình độ tay nghề
cao cho nhu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
- Nghiên cứu tổng kết các điển hình tiên tiến trong sản xuất, tổ
chức nhân điển hình tiên tiến về tiến bộ khoa học - công nghệ.
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3.3.4 Giải pháp xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông
thôn.
Thực hiện đầu tư các công trình thuỷ lợi theo quy hoạch. Phát
triển giao thông nông thôn, nâng cấp, nhựa hoá, cứng hoá để đạt tiêu chí
nông thôn mới. Hoàn thiện hệ thống điện nông thôn đảm bảo phục vụ tốt
cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Phát triển thông tin liên lạc, kết nối
internets đến trung tâm các xã nhằm cung cấp thông tin cho dân cư. Đầu
tư phát triển công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản.
3.3.5 Giải pháp về hệ thống chính sách
3.3.5.1 Các chính sách về thành phần kinh tế
- Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, xây dựng
các mối liên kết.
- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho những thành phần nông hộ
có điều kiện phát triển kinh tế trang trại.
- Có chính sách ưu đãi, mở rộng, khuyến khích các doanh
nghiệp phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư sản xuất
nông nghiệp.
3.3.5.2 Chính sách đất đai
- Đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm
nghiệp. Khuyến khích việc chuyển đổi sử dụng đất một cách linh hoạt.
- Xác định mức độ hạn điền đối với đất nông nghiệp đặc biệt là
các hộ phát triển trang trại. Đẩy nhanh thực hiện chính sách dồn điền
đổi thửa để giảm manh mún.
- Thực hiện rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp, điều chỉnh
ranh giới nông lâm.
- Ưu tiên và khuyến khích các nông hộ mở trang trại nông lâm
nghiệp, thông qua các chính sách cấp, cho thuê đất sử dụng lâu dài.
3.3.5.3 Giá cả, bảo hiểm giá và bảo hiểm rủi ro trong trong nghiệp
Nhà nước cũng nên có những chính sách về giá, thực hiện bảo
trợ giá. Thực hiện bảo hiểm rủi ro cho nông dân.
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3.3.5.4 Chính sách tín dụng nông thôn
Mở rộng đối tượng cho vay cho tất cả các thành phần kinh tế, lãi
suất cho vay phải hợp lý, đảm bảo cho người đi vay tái sản xuất mở rộng.
3.3.6. Các giải pháp về tổ chức sản xuất
3.3.6.1 Kinh tế hộ, trang trại
Phát triển kinh tế hộ theo hướng chuyên môn hoá sản xuất
nông nghiệp, sản xuất quy mô lớn (trang trại). Hỗ trợ các hộ nông
nghiệp kém hiệu quả chuyển sang ngành nghề phi nông nghiệp.
3.3.6.2 Mô hình sản xuất tổ hợp tác liên kết
3.3.6.3 Mô hình hợp tác xã nông nghiệp cổ phần
Là mô hình sản xuất các hộ nông dân tự góp vốn trở thành các
cổ đông, vốn góp có thể bằng tiền hoặc ruộng đất.
3.3.6.4 Mô hình liên kết, liên doanh
Liên doanh giữa các hộ gia đình với doanh nghiệp, hợp tác xã.
3.3.6.5 Mô hình sản xuất doanh nghiệp nông nghiệp
3.3.7 Giải pháp về bảo vệ môi trường
- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và hệ thống quản lý
và bảo vệ môi trường sinh thái và các nguồn tài nguyên thiên nhiên
dùng trong nông, lâm nghiệp.
- Phát huy tối đa những lợi thế của từng địa phương trong việc
xây dựng nông thôn mới.
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển giống cây
trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao.
- Phát triển sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ cho việc phát
triển nền nông nghiệp sinh thái.
- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến về
bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản.
- Có kế hoạch, quy hoạch các nguồn tài nguyên thiên nhiên
đất, nước hợp lý, có hiệu quả.
- Phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, phát triển trồng
cây xanh trong đô thị và dọc đường giao thông.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Nông nghiệp luôn là vấn đề có vị trí và tầm quan trọng chiến
lược trong sự phát triển bền vững và đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện
đại hoá nông nghiệp nông thôn cả nước nói chung và Đạ Tẻh - Lâm
Đồng nói riêng. Chính vì vậy, trong những năm qua, sự quan tâm của
hệ thống chính trị và nỗ lực vượt bậc của giai cấp nông dân, sản xuất
nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đời sống nông dân trên địa bàn huyện
Đạ Tẻh đã có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đảm
bảo an ninh lương thực, tăng nhanh nguyên liệu cho công nghiệp chế
biến, bước đầu hình thành một nền nông nghiệp theo hướng sản xuất
hàng hoá, góp phần tích cực vào xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm ổn định
chính trị - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
Tuy vây, những tiến bộ và thành tựu đạt được còn hạn chế, chưa
tương xứng với vị trí chiến lược và tiềm năng của nông nghiệp nông
thôn trên địa bàn. Hơn nữa, sản xuất nông nghiệp ở Đạ Tẻh còn manh
mún, nhỏ lẽ bên cạnh đó luôn chịu ảnh hưởng của rủi ro do thiên tai,
dịch hại và yếu tố bất lợi do cơ chế thị trường mang lại. Mặt khác việc
sử dụng các yếu tố nguồn lực vốn, lao động còn nhiều hạn chế , trình
độ dân trí đặc biệt là khu vực đồng bào dân tộc còn thấp nên chưa bắt
kịp với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và kinh tế tri
thức… Do vậy, để nông nghiệp Đạ Tẻh phát triển và hội nhập đòi hỏi
Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cần có những giải pháp
đồng bộ, hữu hiệu hơn nữa, thức đẩy mạnh mẽ phát triển nông nghiệp,
kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nông dân đạt tới những mục tiêu
đã hoạch định.
Để đạt được điều đó, cần thực thi đồng bộ, có hiệu quả những nội
dung và giải pháp đã nêu và trong những năm trước mắt cấn tập trung:
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1. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi cung cấp
nước cho sản xuất và sinh hoạt, xây dựng các công trình tiêu nước
thoát lũ để hạn chế tác hại do lũ lụt gây ra. Đây là một trong những
biện pháp quyết định nền nông nghiệp năng suất cao, bền vững. Phát
triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn đảm bảo thuận tiện cho
lưu thông hàng hoá, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của nhân dân.
2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồn điền đổi thửa để tránh tình
trạng manh mún như hiện nay. Đồng thời đưa nhanh cơ giới hoá vào
sản xuất nông nghiệp ở những khâu có thể, phát triển nông nghiệp gắn
với công nghiệp chế biến và bảo quản sau thu hoạch.
3. Tập trung đầu tư vào những sản phẩm lợi thế. Ưu tiên đầu tư
phát triển nông sản hàng hoá với các sản phẩm mũi nhọn là lúa chất
lượng cao, ngô lai, điều, cao su, ca cao, rừng nguyên liệu, cây ăn quả
và chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi lợn. Hình thành các vùng sản xuất tập
trung chuyên canh cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
4. Ưu tiên đầu tư nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật
vào sản xuất (giống, kỹ thuật canh tác, cơ giới hoá nông nghiệp…).
Trước hết cần tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao
phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ.
Chuyển giao kỹ thuật và phát triển hệ thống dịch vụ cho phát triển
nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường cán bộ kỹ thuật đặc biệt là đội
ngũ khuyến nông viên cơ sở. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động
nông thôn thông qua nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia
(giảm nghèo nhanh, bền vững; nông thôn mới…), mở mang phát triển
ngành nghề nông thôn (mây tre đan, ươm tơ, dệt thổ cẩm, chế biến
hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản, may gia công…) để giải quyết việc
làm góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn.
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5. Tăng cường mối liên kết giữa 4 nhà (nhà nước, nhà khoa
học, nhà nông và doanh nghiệp), đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp
tác: các tổ hợp tác, các hợp tác xã, các hộ gia đình trong sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm nông sản.
6. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020, quy hoạch thuỷ lợi, lâm nghiệp, xây dựng quy hoạch nông
thôn mới, ngành nghề nông thôn… và các dự án đầu tư phát triển các
vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm ngành hang lợi thế trên địa bàn.
7. Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện cùng các cơ quan chức
năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện cơ chế chính sách đầu
tư thông thoáng để thu hút được nhiều vốn đầu tư. Hoàn thiện hệ thống
chính sách đầu tư phát triển sản xuất phù hợp với từng loại cây trồng,
vật nuôi ở các vùng tập trung chuyên canh cung cấp nguyên liệu cho
công nghiệp chế biến.

