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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Ở nước ta, trong những năm gần ñây kinh tế trang trại 

(KTTT) phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô nên ñã cải 

thiện về thu nhập cho nhiều hộ nông dân, làm thay ñổi bộ mặt của 

nhiều vùng nông thôn, giải quyết công ăn việc làm, góp phần xoá ñói, 

giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân. Phát triển KTTT là hướng ñi ñúng 

ñắn, phù hợp với từng ñịa phương cũng như của nền kinh tế hàng hoá 

nhiều thành phần. Những ñóng góp bước ñầu của KTTT cho nền 

kinh tế nước ta là rất ñáng kể, do ñó Đảng và Nhà nước ñã có 

nhiều chính sách tạo ñiều kiện và khuyến khích loại hình kinh 

tế này phát triển. Cho nên khắp các ñịa phương trong ñó có tỉnh 

Quảng Nam ñều tìm cách ñể phát triển KTTT. Tuy nhiên KTTT 

của tỉnh Quảng Nam nói chung và trong lĩnh vực nông, lâm nói 

riêng thì các trang trại tuy ñã có phát triển nhưng hiệu quả chưa 

cao và chưa bền vững.  

Chính vì vậy, tôi chọn vấn ñề:  “Phát tri ển kinh tế trang 

tr ại trong l ĩnh vực nông, lâm tại t ỉnh Quảng Nam” làm ñề tài 

nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ kinh tế của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận về trang trại và phát 

triển KTTT.  

- Phân tích thực trạng phát triển KTTT trong lĩnh vực 

nông, lâm tạ i  tỉnh Quảng Nam thờ i  gian qua. 

- Đề xuất những giải pháp ñể phát triển KTTT trong lĩnh 

vực nông, lâm trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian tới. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Đề nghiên cứu những vấn ñề lí luận và thực tiễn phát triển 

KTTT trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

-  Nội dung nghiên cứu 

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các nội dung nhằm phát triển 

KTTT trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam. 

-  Không gian nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu ñược tiến hành tại tỉnh Quảng Nam. 

-  Thời gian nghiên cứu 

Các giải pháp ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong 

khoảng thời gian 5 năm, từ năm 2011 ñến năm 2015.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện những mục tiêu nghiên cứu trên ñề tài sử dụng 

các phương pháp nghiên cứu sau ñây: 

- Phương pháp ñiều tra, khảo sát, phân tích, so sánh, 

- Phương pháp chuyên gia, 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc,… 

5. Bố cục của luận văn 

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

luận văn ñược chia làm 3 chương sau: 

 Chương 1- Cơ sở lí luận về phát triển kinh tế trang trại  

 Chương 2- Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh 

vực nông, lâm của tỉnh Quảng Nam 

 Chương 3- Một số giải pháp ñể phát triển KTTT trong lĩnh 

vực nông lâm của tỉnh Quảng Nam thời gian tới. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN  KINH T Ế TRANG TRẠI 

1.1. Tổng quan về kinh tế trang tr ại  

1.1.1. Một số khái niệm  

- Trang trại là một hình thức tổ chức sản xuất hàng hoá 

trong nông nghiệp ở mức cao hơn kinh tế hộ gia ñình về quy 

mô, lẫn hình thức quản lý.  

- KTTT là hình thức tổ chức sản xuất trong Nông – Lâm - 

Ngư nghiệp, có mục ñích chủ yếu là sản xuất hàng hoá, tư liệu sản 

xuất thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của một người chủ ñộc 

lập, sản xuất ñược tiến hành trên quy mô ruộng ñất và các yếu sản 

xuất ñược tập trung ñủ lớn với cách thức tổ chức quản lý tiến bộ và 

trình ñộ kỹ thuật cao, hoạt ñộng tự chủ và luôn gắn với thị trường. 

1.1.2. Đặc trưng của kinh tế trang trại  

Một là: Mục ñích chủ yếu của KTTT là sản xuất nông sản 

phẩm hàng hoá theo nhu cầu thị trường. 

Hai là: Tư liệu sản xuất trong trang trại thuộc quyền sở hữu 

hoặc quyền sử dụng của một người chủ ñộc lập. 

Ba là: Trong các trang trại, các yếu tố sản xuất trước hết là ruộng 

ñất ñược tập trung tới quy mô nhất ñịnh theo yêu cầu phát triển của sản 

xuất hàng hoá. 

Bốn là: KTTT có cách thức tổ chức và quản lý sản xuất 

tiến bộ hơn kinh tế hộ gia ñình, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thực 

hiện hạch toán, thường xuyên tiếp cận thị trường. 

Năm là: Chủ trang trại là người có ý chí, có năng lực tổ chức quản 

lý, có kinh nghiệm sản xuất, ñồng thời có hiểu biết nhất ñịnh về kinh doanh. 

Sáu là: Các trang trại ñều có thuê mướn lao ñộng. 
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1.1.3. Tiêu chí xác ñịnh kinh tế trang trại  

 Một hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ 

sản ñược xác ñịnh là trang trại phải ñạt một trong hai tiêu chí ñịnh 

lượng sau ñây: 

- Giá trị sản lượng hàng hóa dịch vụ bình quân một năm: Đối 

với các tỉnh phía Bắc và Duyên Hải miền Trung từ 40 triệu ñồng trở lên; 

Đối với các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên từ 50 triệu ñồng trở lên. 

- Quy mô sản xuất phải tương ñối lớn và vượt trội so với 

kinh tế nông hộ tương ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế. 

1.1.4. Ý nghĩa của việc phát triển kinh tế trang trại  

  a. Ý nghĩa ñối với chủ trang trại  

KTTT phát triển góp phần quan trọng làm tăng thu nhập 

cho các chủ trang trại, làm thay ñổi cách thức làm ăn của các chủ 

trang trại, họ biết cạnh tranh với nhau ñể tồn tại và phát triển.  

  b. Ý nghĩa ñối với người lao ñộng  

KTTT ñã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao ñộng 

tác ñộng ñến người nông dân gắn bó với quê hương, với công việc ở 

khu vực nông thôn, sẽ thu hút lao ñộng nông thôn, hạn chế bớt làn 

sóng di cư ra thành phố 

c. Ý nghĩa ñối với xã hội  

- KTTT phát triển góp phần ña dạng hóa sản phẩm cây 

trồng, vật nuôi có giá trị cao, khắc phục dần tình trạng phân tán, 

tạo nên những vùng chuyên môn hoá. 

- KTTT phát triển nó góp phần tăng thu nhập ñối với nền 

kinh tế quốc dân, tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước; tạo nhiều 

công việc là cho người lao ñộng  

- KTTT còn góp phần rất lớn trong việc cải thiện môi trường  
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1.2. Nội dung phát triển kinh tế trang tr ại  

1.2.1. Phát triển số lượng các trang trại 
Phát triển về mặt số lượng ñó là việc gia tăng số lượng các 

trang trại qua các năm, nghĩa là các hộ gia ñình, các cá thể kinh 

doanh trang trại phát triển ngày càng nhiều. Nói cách khác là làm 

tăng số lượng tuyệt ñối các trang trại, nhân rộng số lượng các trang 

trại hiện tại, làm cho loại hình KTTT phát triển lan tỏa sang những 

khu vực khác và có thể thông qua ñó mà phát triển thêm số cơ sở làm 

tăng số lượng các trang trại mới. Nhờ phát triển số lượng các trang 

trại sẽ làm cho các ngành kinh tế phát triển.  

Việc gia tăng số lượng trang trại ñược thể hiện bằng cách 

phát triển mới các cơ sở sản xuất nông nghiệp theo hình thức trang 

trại hoặc chuyển hóa kinh tế các hộ gia ñình thành KTTT, hoặc là 

phát triển về mặt cơ cấu. Tức là chuyển hóa cơ cấu sản xuất của các 

trang trại theo hướng công nghiệp hóa – hiện ñại hóa, cụ thể là 

chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ quảng canh sang thâm canh, từ sản 

xuất lệ thuộc vào tự nhiên sang sản xuất chủ ñộng mang tính chất 

công nghiệp tiên tiến.  

Tiêu chí phản ánh sự phát triển số lượng các trang trại là số 

lượng các trang trại tăng qua các năm, tốc ñộ tăng của số lượng trang 

trại, số lượng trang trại của từng ngành, từng khu vực, từng ñịa 

phương, từng lĩnh vực sản xuất. 

1.2.2. Phát triển về quy mô của trang trại 

Phát triển về quy mô của từng trang trại ñược phản ánh 

thông qua các chỉ tiêu như tăng diện tích ñất ñai canh tác, tăng vốn 

ñầu tư của từng trang trại, tăng số lượng lao ñộng của từng trang trại, 

tăng số lượng cây trồng và vật nuôi của mỗi trang trại.  
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Trong các nguồn lực ñể tăng quy mô của trang trại thì vốn 

ñầu tư và lực lượng lao ñộng là hai yếu tố cơ bản của trang trại. Vì: 

Thứ nhất, quy mô vốn ñầu tư, ñây là yếu tố giữ vị trí rất quan 

trọng. Quy mô vốn ñầu tư là yếu tố ñể ñánh giá quy mô hoạt ñộng, 

mức ñộ phát triển của trang trại. Chính vì vậy, ñể tăng giá trị sản 

lượng hàng hóa nông sản nhất thiết phải tăng quy mô vốn ñầu tư. 

Thứ hai, phát triển quy mô lao ñộng trong các trang trại. Phát 

triển quy mô lao ñộng trong các trang trại có nghĩa là tăng số lượng 

lao ñộng tham gia vào hoạt ñộng trong các trang trại. Tuy nhiên khi 

tăng quy mô lao ñộng cần chú ý rằng lao ñộng tham gia trong các 

trang trại phải là những người ñược ñào tạo cơ bản, có chất lượng 

cao. Hiện nay ở nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng có 

những trang trại lao ñộng nhiều nhưng chất lượng thấp. Vì vậy phải 

ñặc biệt quan tâm ñến việc ñào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực lao ñộng trong các trang trại, nếu làm ñược ñiều này thì sự phát 

triển của mỗi trang trại mới ñược bền vững. 

Việc tăng quy mô ñược thực hiện bằng cách: Mở rộng trực 

tiếp các trang trại; sáp nhập và tiếp quản các trang trại; liên doanh, 

liên kết giữa các trang trại.  

Các tiêu chí ñể ñánh giá sự phát triển này là sự tăng lên về số 

lượng người lao ñộng tham gia vào các trang trại; số lượng diện tích 

ñất ñai canh tác; số lượng vốn ñầu tư của các trang trại; các cơ sở 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ,…qua từng năm, từng 

giai ñoạn. 
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1.2.3. Liên kết sản xuất của các trang trại  

Liên kết sản xuất của các trang trại là một hình thức hợp tác 

trên tinh thần tự nguyện, tự giác của các trang trại nhằm khai thác 

tiềm năng của mỗi trang trại trong quá trình sản xuất kinh doanh.  

Liên kết sản xuất giữa các trang trại thông qua các hình thức: 

- Liên kết ngang: là liên kết giữa các trang trại trong cùng 

một ngành. 

- Liên kết dọc: là liên kết giữa các trang trại với các doanh 

nghiệp tiêu thụ sản phẩm làm ra của các trang trại. 

- Hiệp hội: Đây là hình thức liên kết quan trọng, hiện nay các 

ñịa phương ñều khuyến khích hoạt ñộng. 

1.2.4. Phát triển thị trường của các trang trại  

Phát triển thị trường là việc các trang trại tìm cách gia tăng 

doanh số thông qua việc ñưa nhiều các sản phẩm vào thị trường; làm 

cho thị trường, thị phần, số lượng người tiêu thụ của trang trại ngày 

càng tăng lên. Nội dung của phát triển thị trường gồm: 

a. Phát triển thị trường về mặt ñịa lí   

Phát triển thị trường về mặt ñịa lí là việc mở rộng thị trường 

ở nhiều nơi làm cho thị phần của trang trại ngày càng tăng.  

b. Phát triển thị trường về sản phẩm  

Phát triển thị trường sản phẩm là việc các trang trại làm 

phong phú, ña dạng sản phẩm.  

1.2.5. Các tiêu chí  ñánh giá kết quả sản xuất của kinh tế trang trại  

Kết quả sản xuất của KTTT là thông qua một số tiêu chí ñịnh 

lượng như: số lượng các trang trại, doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận 

trên một trang trại, giá trị sản lượng nông sản bán ra, tỉ suất hàng hóa, 

ñóng góp cho ngân sách của Nhà nước, thu nhập của người lao ñộng... 
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1.3.  Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế trang tr ại  

1.3.1. Các nhân tố bên trong 

a. Thời tiết, khí hậu 

Các yếu tố về thời tiết, khí hậu, dịch bệnh là những yếu tố có 

sự tác ñộng vô cùng to lớn ñến hoạt ñộng của KTTT, vì ñối tượng của 

KTTT ñều là các sinh vật sống, có thời gian sinh trưởng và phát triển 

phụ thuộc rất lớn vào yếu tố tự nhiên.  

b. Các chính sách của Đảng và Nhà nước 

Hiện nay, Đảng và Chính phủ ñã có những quyết sách ñổi 

mới thuận lợi nhiều cho phát triển KTTT như chính sách giao ñất, 

giao rừng, dồn ñiền ñổi thửa,... ñiều này tạo ñà cho sự phát triển 

KTTT.  

c. Công nghiệp chế biến nông sản  

Công nghiệp chế biến nông sản là một vấn ñề rất lớn tác 

ñộng ñến phát triển KTTT. 

d. Cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng sẽ là nhân tố vô cùng quan trọng ñể phát triển 

kinh tế nói chung và phát triển KTTT nói riêng.  

ñ. Trình ñộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của chủ trang trại 

1.3.2. Các nhân  tố bên ngoài 

a. Nông nghiệp của các nước trên thế giới 

KTTT sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của các nền nông nghiệp của 

các nước khác trên thế giới. 

b. Sự phát triển của khoa học và công nghệ trên thế giới 

Sự phát triển của khoa học kĩ thuật, nhất là công nghệ sinh 

học.  

1.4. Một số kinh nghiệm về phát tri ển kinh tế trang tr ại  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG TRẠI 

TRONG L ĨNH VỰC NÔNG LÂM T ẠI T ỈNH QUẢNG NAM 

2.1. Tình hình cơ bản của tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng ñến việc 

phát tri ển kinh tế trang trại trong l ĩnh vực nông, lâm 

2.1.1. Đặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 

a. Vị trí ñịa lý 

b. Đất ñai, ñịa hình và thổ nhưỡng 

c. Khí hậu, thời tiết, sông ngòi 

2.1.2. Đặc ñiểm về ñiều kiện xã hội 

a. Dân số 

b. Lực lượng lao ñộng 

c. Tập quán truyền thống 

2.1.3.  Đặc ñiểm về ñiều kiện kinh tế  

Trong những năm qua, kinh tế tỉnh Quảng Nam tăng trưởng 

ổn ñịnh, liên tục ñạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cụ 

thể: “Tốc ñộ tăng tổng sản phẩm (GDP) 5 năm ñạt bình quân 12,8%; 

GDP năm 2010 tăng gấp 1,8 lần so với năm 2005; Cơ cấu chuyển 

dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng từ 34% lên 39,5% 

(tăng 5,5%); Dịch vụ từ 35% lên 39,5% (tăng 4,5%); Nông, lâm, ngư 

từ 31% xuống còn 21% (giảm 10%); GDP bình quân ñầu người (theo 

giá thực tế) ñạt khoảng 17,66 triệu ñồng/người/năm, vượt chỉ tiêu ñề 

ra (17,37 triệu ñồng)”. 

2.1.4. Tình hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tại tỉnh 

Quảng Nam thời gian qua 
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2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang tr ại trong l ĩnh vực nông, 

lâm tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua  

2.2.1. Thực trạng phát triển về số lượng trang trại 

Nếu như năm 2000 cả nước có 57.079 trang trại, ñến năm 

2009 cả nước có 135.437 trang trại, tăng 2,37 lần thì số lượng trang 

trại của tỉnh Quảng Nam tăng nhanh qua các năm (Bảng 2.1). 

Bảng 2.1: Tổng hợp số lượng trang trại của tỉnh Quảng Nam 

 giai ñoạn 2001-2010 

Số thứ tự Năm Số lượng trang trại  

1 2001 423 

2 2006 903 

3 2010 1.299 

Nguồn: Tổng hợp từ [4], [5], [14]. 

Các số liệu trong Bảng 2.1 cho thấy: Về mặt số lượng trang 

trại ở tỉnh Quảng Nam từ năm 2001 ñến năm 2010 phát triển khá 

mạnh. Nếu năm 2001 có 423 trang trại thì năm 2006 tăng lên 903 

trang trại và ñến năm 2010 thì ñat ñược 1.299 trang trại. Trong vòng 

9 năm (2001-2010) số lượng trang trại của tỉnh Quảng Nam tăng 896 

trang trại, bình quân mỗi năm tăng 99 trang trại.  

Từ khi có Nghị quyết thứ hai (NQ số 53/2006/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh khóa VII) về phát triển kinh tế vườn, KTTT tại tỉnh 

Quảng Nam, giai ñoạn 2006-2010, KTTT của tỉnh Quảng Nam phát 

triển cả về số lượng lẫn các loại hình trang trại (Xem Bảng 2.2). 

Riêng KTTT trong lĩnh vực nông, lâm thì ñến năm 2010 

toàn tỉnh có 1.074 trang trại. Nhìn chung trang trại trong lĩnh vực 

nông, lâm tuy có phát triển nhưng chưa xứng với tiềm năng của nó.  
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Bảng 2.2: Số lượng và các loại hình trang trại của tỉnh 

 Quảng Nam giai ñoạn 2007 – 2010 

Phân theo loại hình trang trại  

Số 

TT 
Năm 

Tổng số 

trang tr ại  

 

Trang 

trại cây 

hằng 

năm 

Trang 

trại cây 

lâu 

năm 

Trang 

trại cây 

lâm 

nghiệp 

Trang 

trại 

chăn 

nuôi 

Trang 

trại 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Trang 

trại KD 

tổng hợp 

1 2007 917 83 52 336 148 228 70 

2 2008 994 86 40 369 177 249 73 

3 2009 1.021 89 36 450 205 167 74 

4 2010 1.299 101 37 410 273 225 253 

Nguồn: Tổng hợp từ: [4], [5], [14] 

2.2.2. Thực trạng về quy mô trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại 

tỉnh Quảng Nam  

a. Quy mô diện tích ñất ñai 

Đất ñai là nguồn lực tiên quyết cần phải có ñể tiến hành sản 

xuất nông nghiệp, nó là ñiều kiện tiền ñề ñể phát triển KTTT trong 

lĩnh vực nông, lâm và có ảnh hưởng rất lớn ñến quy mô và thu nhập 

của các trang trại. 

Thông qua số liệu Bảng 2.3 chúng ta nhận thấy diện tích ñất 

bình quân một trang trại trong lĩnh vực nông, lâm là 10,0 ha. Đất 

trồng cây hằng năm: 551 ha chiếm 5,1%, chủ yếu diện tích này là 

trồng sắn, rau, ñậu các loại,... Đất trồng cây lâu năm: 427 ha, chiếm 
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4,0%, chủ yếu là trồng cao su, hồ tiêu, quế, lòn bon, bưởi thanh trà,... 

Đất lâm nghiệp chiếm diện tích lớn nhất: 9588 ha, chiếm 89,1%, các 

loại cây trồng chủ yếu là keo lá tràm, bạc hà, mây, tre lấy măng,... 

Trong số 10.758 ha ñất mà 1.074 trang trại trong lĩnh vực nông, lâm 

tại tỉnh Quảng Nam ñang sử dụng thì có 9.213 ha ñã ñược cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các chủ trang trại.  

Bảng 2.3: Diện tích ñất sử dụng của các trang trại trong lĩnh 

vực  nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam, năm 2010 

STT Nội dung Diện tích (ha) Tỉ lệ % 

1 Đất ñang sử dụng của trang trại 10.758 100,0 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 551 5,1 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 427 4,0 

1.3 Đất lâm nghiệp 9.588 89,1 

1.4 Đất khác 192 1,8 

3 Đất ñược cấp GCNQSĐ 9.213 85,6 

4 Diện tích ñất BQ 1 trang trại 10,0 - 

Nguồn: Phân tích từ [14]. 

b. Quy mô lao ñộng 

Số lượng LĐ trong các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm 

bao gồm lao ñộng gia ñình của chủ trang trại và lao ñộng thuê mướn.  

Bảng 2.4 cho ta thấy: Các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm 

ở tỉnh Quảng Nam sử dụng lao ñộng trong gia ñình chủ trang trại ñể 

tham gia vào công việc sản xuất kinh doanh là 2.045 người, chiếm 

26,3%; lao ñộng thuê mướn thường xuyên qua ít chỉ có 1.391 người, 

chiếm 17,9%. Trong khi ñó lao ñộng thuê mướn thời vụ là 4.343 

người, chiếm 55,8%. Điều này cho thấy các trang trại còn gặp nhiều 
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khó khăn trong việc thuê mướn lao ñộng vì hiện nay thị trường lao 

ñộng ở nông thôn Quảng Nam chưa xuất hiện.  

Bảng 2.4: Cơ cấu sử dụng lao ñộng của các trang trại 

 trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam, năm 2010 

STT Lao ñộng trong trang trại Số lao ñộng 

(người) 

Tỉ lệ 

(%) 

1 LĐ của gia ñình chủ trang trại  2.045 26,3 

2 LĐ thuê mướn thường xuyên 1.391 17,9 

3 LĐ thuê mướn thời vụ 4.343 55,8 

 Tổng cộng 7.779 100,0 

Nguồn: Phân tích từ: [5], [14] 

Bảng 2.5 mô tả trình ñộ chuyên môn của người lao ñộng.  

Bảng 2.5: Trình ñộ chuyên môn của người lao ñộng và chủ trang trại 

trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam, năm 2010 

 

Đối tượng 

 

Chỉ tiêu 

Chưa 

qua ñào 

tạo 

Sơ cấp, 

công nhân, 

kỹ thuật 

Trung 

cấp, cao 

ñẳng 

Đại học 

trở lên 

Tổng 

cộng 

Số lượng 

(Người) 

856 116 87 15 1.074 Chủ trang 

trại 

Tỷ lệ % 79,7 10,8 8,1 1,4 100,0 

Số lượng 

(Người) 

7.171 315 210 83 7.779 Người lao 

ñộng 

Tỷ lệ % 92,2 4,0 2,7 1,1 100,0 

Nguồn: Phân tích từ [5], [14] 

Các số liệu trong bảng 2.5 cho thấy: Một thực tế là trình ñộ 

chuyên môn của các chủ trang trại rất thấp, 856 chủ trang trại chưa 
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qua ñào tạo, chiếm 79,7% trong tổng số chủ trang trại trong lĩnh vực 

nông, lâm ñã nói lên ñiều ñó. Trong khi ñó số người có trình ñộ từ sơ 

cấp ñến ñại học chưa ñược 1/5. Bên cạnh ñó có ñến 7.171 người lao 

ñộng tham gia vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các trang trại 

chưa qua ñào tạo, chiếm 92,2%.  

c. Quy mô vốn ñầu tư  

Vốn ñầu tư cho các trang trại ñược thể hiện trong bảng 2.6 

Bảng 2.6: Vốn ñầu tư cho các trang trại trong lĩnh vực nông, 

lâm tại tỉnh Quảng Nam, năm 2010 

Trong ñó Loại hình 

trang trại (TT) 

Tổng 

vốn ñầu 

tư (Tr.ñ) 

Số TT 

từng 

loại 

Bình 

quân 

vốn 

ñầu 

tư/TT 

Bình 

quân 

vốn 

ñầu 

tư/1ha 

Vốn của 

chủ TT 

Vốn 

vay 

BQ vốn 

vay/TT 

Cây hằng năm 13.434 101 133,0 24,3 11.347 2.087 20,7 

Cây lâu năm 5.858 37 158,3 13,7 4.375 1.483 40,1 

Chăn nuôi 66.995 410 163,4 - 61.478 5.517 13,5 

Lâm nghiệp 62.891 273 230,4 65,6 58.872 4.019 14,7 

KD tổng hợp 24.828 253 98,1 129,3 22.163 2.665 10,5 

Cộng 174.006 1.074 162,0 - 158.235 15.771 14,7 

Nguồn: Phân tích từ [5], [14]. 

Số liệu trong bảng 2.6 cho thấy: 

- Các chủ trang trại ñã bỏ ra lượng vốn là 158.235 triệu ñồng 

chiếm 90,9% tổng vốn ñầu tư cho trang trại trong lĩnh vực nông, lâm. 

- Vốn ñầu tư bình quân cho một trang trại là 162,0 triệu ñồng 

là thấp so với ñịnh mức chung của ngành và các ñịa phương khác. 
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- Vốn vay ngân hàng rất thấp, chỉ có 15.771 triệu ñồng chiếm 

chỉ có 9,1% trong tổng vốn ñầu tư cho các trang trại trong lĩnh vực 

nông, lâm.  

2.2.3. Thực trạng về liên kết trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại 

tỉnh Quảng Nam 

Các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam 

chưa tổ chức liên kết với loại hình kinh tế khác như các hợp tác xã 

nông nghiệp, các nông, lâm trường, các nhà khoa học, các nhà máy 

chế biến...nên chưa phát huy hết ñược những tiềm năng, lợi thế của 

ñịa phương ñể ñẩy mạnh loại hình KTTT trong lĩnh vực nông, lâm 

tại tỉnh Quảng Nam phát triển mạnh mẽ. 

Ở tỉnh Quảng Nam, nhìn chung chưa thiết lập ñược mối quan 

hệ giữa các trang trại. Sự hợp tác giữa các trang trại với các trang trại 

chưa chặt chẽ, dẫn ñến sự hạn chế trong chất lượng, hiệu quả kinh 

doanh và sức cạnh tranh của trang trại. Đồng thời bản thân các trang 

trại cũng chưa có sự liên kết ñể nâng cao sức cạnh tranh. Điều này 

làm cho khả năng cạnh tranh của trang trại vốn ñã bị hạn chế lại càng 

bị suy yếu và dễ bị tổn thương trên thị trường. 

2.2.4. Thực trạng về thị trường tiêu thụ của trang trại 

trong l ĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam 

Nhìn chung các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh 

Quảng Nam chủ yếu là quy mô không lớn, các sản phẩm làm ra còn 

nhỏ lẻ, thời ñiểm thu hoạch, quy mô và chất lượng nông sản không 

ñồng ñều do có sự khác biệt về giống, kỹ thuật canh tác và cơ cấu 

sản phẩm nên các trang trại gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ 

nông sản hàng hoá do mình làm ra. 
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Các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam 

chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ. Đây là một 

vấn ñề ñã tồn tại trong một thời gian dài nhưng chưa ñược giải quyết 

triệt ñể. Việc giải quyết yếu tố ñầu ra ñóng một vai trò rất quan trọng 

trong việc bảo ñảm sự phát triển ổn ñịnh của trang trại. Tình trạng 

nông sản hàng hoá do các trang trại sản xuất ra không tiêu thụ ñược 

hoặc phải bán với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường, trong 

khi giá các yếu tố ñầu vào phải mua với giá cao ñang nổi lên là một 

những vấn ñề bức xúc mà các chủ trang trại trong lĩnh vực nông, lâm 

ñang phải ñương ñầu. 

2.2.5. Kết quả sản xuất của kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông, 

lâm tại tỉnh Quảng Nam, năm 2010 

Phân tích kết quả ñiều tra các trang trại trong lĩnh vực nông, 

lâm tại tỉnh Quảng Nam năm 2010, cho thấy kết quả hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh thể hiện như sau: Trang trại lâm nghiệp có giá trị 

sản lượng nông sản bán ra bình quân trong năm lớn nhất với 269,1 

triệu ñồng/1 trang trại, tiếp ñến là trang trại chăn nuôi với 166,2 triệu 

ñồng/1 trang trại; ... và thấp nhất là trang trại trồng cây lâu năm với 

65,6 triệu ñồng/1 trang trại. 

Tổng lợi nhuận của các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm 

năm 2010 ñạt 65.823 triệu ñồng, bình quân ñạt 61,3 triệu ñồng/1 

trang trại, gấp 1,3 lần so năm 2006 và gấp 2,7 so với năm 2001.  

2.3. Nguyên nhân của sự chậm phát tri ển kinh tế trang tại trong 

lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam 

2.3.1. Nguyên nhân từ phía Nhà nước 

2.3.2. Nguyên nhân từ bản thân các trang trại 

2.3.3. Nguyên nhân từ nhận thức của chính quyền sở tại  
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Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ  

PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG TRẠI  

TRONG L ĨNH VỰC NÔNG, LÂM T ẠI T ỈNH QUẢNG NAM 

3.1. Các căn cứ tiền ñề ñể xây dựng giải pháp phát tri ển kinh tế 

trang tr ại trong l ĩnh vực nông, lâm tại t ỉnh Quảng Nam 

3.1.1. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường  

Các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm của tỉnh Quảng Nam 

muốn tồn tại và phát triển phải sản xuất những loại nông sản theo 

nhu cầu của thị trường, tức là phục người tiêu dùng, lấy người tiêu 

dùng làm căn cứ ñể quyết ñịnh ñầu tư sản xuất. 

3.1.2. Xuất phát từ chiến lược phát triển nông nghiệp nói chung và 

kinh tế trang trại nói riêng của tỉnh Quảng Nam  

Trong 5 năm ñến tỉnh Quảng Nam: “... Đẩy mạnh công 

nghiệp hóa nông nghiệp – nông thôn, ñầu tư ñồng bộ các kết cấu hạ 

tầng kĩ thuật cơ bản phục vụ cho sản xuất và chế biến, ứng dụng tiến 

bộ khoa học và công nghệ về giống cây trồng, con vật nuôi, thủy lợi 

hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất nông nghiệp. Thực hiện dồn ñiền, 

ñổi thửa ñể phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng 

suất lao ñộng và chất lượng sản phẩm. Phấn ñấu ñưa giá trị sản xuất 

Nông – Lâm – Ngư nghiệp ñạt mức tăng bình quân 4,5%/năm. Tỉ 

trọng chăn nuôi ñạt 34% trong cơ cấu ngành nông nghiệp vào năm 

2015”. 

Về KTTT thì: “Phát triển kinh tế vườn, KTTT, tiếp tục thực 

hiện chương trình nạt hóa ñàn heo, Zê - bu hóa ñàn bò. Tăng cường 

công tác thú y, bảo ñảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, 

gia cầm”. 
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3.1.3. Xuất phát từ tiềm năng có thể khai thác ñể phát triển KTTT 

trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam            

a. Tiềm năng về ñất ñai 

b. Tiềm năng về lực lượng lao ñộng 

c. Tiềm năng về vốn ñầu tư  

d. Tiềm năng về khoa học và công nghệ 

ñ. Tiềm năng về thị trường tiêu thụ 

3.1.4. Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp 

a. Phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông, lâm phải ñi li ền 

với bảo vệ môi trường 

b. Phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông, lâm phải ñi li ền 

với xóa ñói giảm nghèo 

c. Phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực nông, lâm phải bám sát 

với thị trường tiêu thụ 

d. Phát triển kinh tế trang trại phải ñi li ền với hiệu quả kinh tế 

3.2. Các giải pháp cụ thể ñể phát tri ển kinh tế trang tr ại trong 

lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng Nam 

3.2.1. Giải pháp về thị trường  

Thứ nhất là, ñể mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa 

của các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm cần có sự hỗ trợ chính 

quyền ñịa phương như giúp ñỡ thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm; 

tạo ñiều kiện cho các chủ trang trại trong lĩnh vực nông, lâm tham gia 

hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm; quy hoạch và xây dựng các khu 

công nghiệp chế biến ngay tại các vùng tập trung chuyên canh của các 

trang trại;...  

Thứ hai là, hạn chế ñến mức thấp nhất và tiến tới triệt tiêu sự 

lũng ñoạn của tư thương, chống lại những thủ ñoạn ép giá buộc nông 
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dân và các chủ trang trại trong lĩnh vực nông, lâm phải chấp nhận vì 

không có cơ hội nào cho việc lựa chọn khách hàng.  

Thứ ba là, trường hợp nếu có biến ñộng ñột ngột của thị 

trường trong và ngoài nước làm cho giá cả nông sản giảm mạnh thì 

Nhà nước phải có chính sách can thiệp kịp thời và có hiệu quả ñể 

bình ổn giá. Làm tốt công việc này không những giúp cho các trang 

trại trong lĩnh vực nông, lâm ñỡ phải bị thiệt hại nặng nề, mà còn hạn 

chế ñược những tiêu cực như chặt phá các loại cây trồng lâu năm, 

không tái sản xuất cây trồng hằng năm hoặc không tái ñàn chăn nuôi 

khi sản phẩm xuống giá,…cho ñến khi cầu về các loại nông sản hàng 

hóa trên vượt cung thì bất lực, nuối tiếc.  

Thứ tư là, phát triển hệ thống thông tin thị trường ñể kịp thời 

thông tin về thị trường, tăng cường dự báo thị trường giúp các chủ 

trang trại trong lĩnh vực nông, lâm có ñiều kiện tiếp cận thông tin, từ 

ñó họ chủ ñộng lên kế hoạch sản xuất phục vụ cho nhu cầu của thị 

trường. Các cơ quan truyền thông ở các huyện nên xây dựng chuyên 

mục hằng ngày về thị trường và giá cả các mặt hàng nông, lâm sản. 

Điều này vô cùng có ý nghĩa ñối với các trang trại ở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa - những nới khó khăn về thông tin. 

Thứ năm là, phát triển ngành công nghiệp chế biến gắn với 

quy hoạch phát triển những trang trại sản xuất nguyên liệu, hạn chế 

việc vận chuyển nguyên liệu từ trang trại ñến nhà máy tốn chi phí.  

3.2.2. Gia tăng các yếu tố nguồn lực 

a. Gia tăng quy mô diện tích ñất ñai sử dụng trong các trang trại 

  Mở rộng gia tăng quy mô diện tích ñất trang trại, bằng cách:  

Thứ nhất là, Nhà nước cần phải thúc ñẩy quá trình tích tụ và 

tập trung ruộng ñất ở nông thôn. Mục ñích của tích tụ tập trung, 
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chuyển ñổi li ền vùng, liền khoảnh ruộng ñất ñai ñể thuận lợi cho phát 

triển sản xuất theo mô hình trang trại lớn. Thực hiện việc này, Nhà 

nước nên có chính sách miễn giảm việc thu lệ phí và thuế chuyển 

nhượng quyền sử dụng ñất cho nông dân ñể khuyến khích họ tự 

nguyện trao ñổi ñất ñai với nhau. 

Thứ hai là, chính quyền ñịa phương cần nhanh chóng ñiều 

tra, xác ñịnh mức ñộ manh mún ruộng ñất ñể có kế hoạch tổ chức 

quán triệt nông dân tiến hành phân chia lại ruộng ñất ñủ diện tích ñể 

làm trang trại dựa trên nguyên tắc phân lô ñể bốc thăm, hoặc tự 

nguyện trao ñổi giữa nông dân với nhau nhưng phải theo kế hoạch 

chỉ ñạo của chính quyền. Tăng cường công tác dân vận ñể nhân dân 

thấy ñược lợi ích của việc làm này mà ủng hộ chính quyền. 

Thứ ba là, UBND tỉnh, huyện cần ñẩy mạnh hơn nữa công 

tác “ñồn ñiền, ñổi thửa” ñể các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm có 

ñiều kiện ñể gia tăng diện tích canh tác trong một khu liền kề ñể từ 

ñó giúp một số trang trại thuận tiện trong công tác quản lý, sản xuất 

ñồng bộ và kịp thời, có ñiều kiện ñể áp dụng máy móc thiết bị vào 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.  

Thứ tư là, tỉnh Quảng Nam có diện tích ñất trống, ñồi núi 

trọc, ñất chưa sử dụng còn nhiều nên UBND tỉnh cần có chính sách 

hỗ trợ về tài chính cho hộ nông dân trong công tác khai hoang ñể mở 

rộng diện tích sản xuất, ñẩy mạnh phát triển loại hình trang trại nông, 

lâm nghiệp kết hợp mà trong thời gian qua chưa ñược chú trọng.  

Thứ năm là, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, cần khẳng ñịnh rõ các khu vực ñất ñai dành cho phát triển ñô 

thị, phát triển các khu công nghiệp, từ ñó các huyện xây dựng quy hoạch 

các vùng, tiểu vùng phát triển KTTT trong lĩnh vực nông, lâm sao cho 
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phù hợp với ñiều kiện ñất ñai, khí hậu của từng vùng. Các quy hoạch cần 

mang tính ổn ñịnh lâu dài và cần thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin ñại chúng cho toàn thể nhân dân biết.  

b. Gia tăng quy mô lực lượng lao ñộng của các trang trại trong lĩnh 

vực nông, lâm  

Thứ nhất là, cần phải mở rộng quy mô sản xuất của trang 

trại, phải giải quyết mối quan hệ giữa chủ trang trại với người lao 

ñộng thông qua việc thực hiện các chế ñộ ñối với người lao ñộng như 

tiền lương, tiền công hợp lý, ký hợp ñồng lao ñộng, chế ñộ bảo hiểm, 

trang bị ñồ bảo hộ lao ñộng… 

Thứ hai là, không ngừng nâng cao trình ñộ cho chủ trang trại 

và người lao ñộng. 

Thứ ba là, cần tổ chức thị trường lao ñộng ở nông thôn 

c. Gia tăng quy mô vốn ñầu tư của các trang trại 

Thứ nhất là, xây dựng chính sách hỗ trợ trang trại vay vốn 

mở rộng sản xuất bằng hình thức bảo lãnh và thế chấp tài sản hình 

thành từ vốn vay, từ phương án sản xuất kinh doanh của trang trại. 

Thứ hai là, phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận KTTT cho 

các trang trại ñủ ñiều kiện.  

Thứ ba là, nên hình thành thị trường vốn có tổ chức ở nông 

thôn ñể ña dạng hoá các kênh cung cấp vốn, cho các chủ trang trại có 

nhiều sự lựa chọn. 

d. Gia tăng yếu tố khoa học và công nghệ 

Tăng cường ñầu tư cho ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ vào sản xuất kinh doanh của trang trại trong lĩnh vực nông, lâm 

bằng cách ñầu tư xây dựng một số cơ sở nghiên cứu, tuyển chọn 

giống cây trồng, con vật nuôi mới có năng suất, hiệu quả kinh tế cao. 
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3.2.3. Tăng cường các mối liên kết, ñặc biệt là liên kết “bốn nhà” 

Một là, hình thành các trang trại theo mô hình liên kết giữa 

nông dân với nông dân trong cùng một khu ñất tập trung liền kề.  

Hai là, hình thành trang trại theo mô hình giữa trang trại với 

nông dân 

Ba là, các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm phải hợp tác và 

liên kết với nhau 

 Bốn là, thực hiện tốt việc liên kết “bốn nhà”: Nhà nước, nhà 

khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. 

3.2.4. Tăng cường công tác marketing 

Các chủ trang trại trong lĩnh vực nông, lâm cần ñẩy mạnh 

hoạt ñộng marketing quảng bá các sản phẩm thế mạnh của vùng, làm 

cho mọi người, mọi doanh nghiệp biết ñến sản phẩm ñặc trưng của 

vùng, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hoá riêng của vùng; tăng 

cường tham gia vào các sàn giao dịch, xúc tiến thương mại, các hội 

chợ triển lãm hàng hóa nông sản trong và ngoài tỉnh, xây dựng 

Website ñể giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 

3.2.5. Hoàn thiện một số chính sách 

Chính sách về ñất ñai; tài chính tín dụng; thuế; chính sách 

khuyến nông, khuyến ngư; chính sách ñào tạo, tập huấn; chính sách 

khuyến khích ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới vào trang trại; chính 

sách xúc tiến thương mại thông qua hội thảo, dự án hợp tác, hội chợ 

triển lãm trong và ngoài tỉnh ñể tiếp cận thị trường.  

3.2.6. Các giải pháp khác 

a. Tăng cường ñầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

Hệ thống kết cấu hạ tầng ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng 

Nam còn yếu và thiếu. Vì vậy, UBND tỉnh cần ưu tiên bố trí vốn ñầu 
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tư mạng lưới giao thông, các công trình thủy lợi, hệ thống ñiện,...ñể 

tạo ñiều kiện tốt cho KTTT trong lĩnh vực nông, lâm phát triển. 

b. Tăng cường công tác quy hoạch 

Vì thiếu quy hoạch một cách hợp lí nên không có cơ sở ñể 

ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, khuyến khích phát triển các cơ sở chế 

biến, tổ chức mạng lưới tiêu thụ,...Để khắc phục tình trạng này chính 

quyền ñịa phương cần xây dựng quy hoạch phát triển KTTT trong 

lĩnh vực nông, lâm trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển 

chung của tỉnh, ñồng thì tăng cường công tác quản lí quy hoạch, ñề 

cao kỉ luật quy hoạch... 

c. Giải phóng về tư tưởng nhằm giải phóng sức sản xuất  

 Vận ñộng tuyên truyền nông dân từ bỏ phương thức sản xuất 

truyền thống, lạc hậu, năng suất thấp, sang áp dụng những tiến bộ 

của khoa học công nghệ về giống cây trồng, con vật nuôi cho năng 

suất và chất lượng cao.  

d. Nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại  

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các 

mô hình KTTT cả trong và ngoài tỉnh ñể người dân có ñiều kiện tiếp 

cận, chọn lựa và quyết ñịnh áp dụng các mô hình phù hợp với ñiều 

kiện và khả năng của mình. Cần tổ chức các chuyến tham quan học 

tập và thông tin rộng rãi ñể những người có nhu cầu xây dựng trang 

trại ñăng ký, ñồng thời có cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí ñi lại, ăn 

nghỉ, giúp người dân có ñiều kiện tham gia. 

3.3. Một số kiến nghị 

Trong quá trình thực hiện ñề tài gặp phải một số vấn ñề nằm 

ngoài phạm vi nghiên cứu, vì vậy, tôi có mấy kiến nghị sau ñây với 

Nhà nước: 
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   - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, 

ñiện, xử lý môi trường cho mô hình trang trại tập trung. 

- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét lại quy 

ñịnh về tiêu chí trang trại năm 2011: “Giá trị sản lượng hàng hóa ñạt 

700 triệu ñồng/năm” là quá cao so với tiêu chí năm 2003 “Giá trị 

hàng hóa ñạt 40 ñến 50 triệu ñồng/năm”.  

- Chính phủ nên gấp rút xây dựng thương hiệu hàng hóa cho 

những mặt hàng nông sản mang tính ñặc sản bản ñịa ñể tránh thiệt 

thòi lớn cho nông sản Việt Nam khi hội nhập với kinh tế quốc tế.  

- Chính phủ cần có một chính sách giá cả và tiêu thụ ñể thu 

mua hỗ trợ giải quyết ñầu ra cho KTTT.  

KẾT LUẬN 

Với mục tiêu nghiên cứu những vấn ñề kinh tế chủ yếu của 

KTTT trong lĩnh vực nông, lâm tại tỉnh Quảng nam về mặt lí luận và 

thực tiễn nhằm ñề ra những giải pháp ñể thúc ñẩy KTTT trong lĩnh 

nông, lâm của tỉnh Quảng Nam phát triển một cách ổn ñịnh và bền 

vững, luận văn ñã hoàn thành một số nội dung sau ñây:  

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận về trang trại và phát 

triển KTTT.  

- Phân tích ñược thực trạng về KTTT trong lĩnh vực nông, 

lâm tại tỉnh Quảng Nam thời gian qua. 

- Phân tích những ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và chính 

sách phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng trực tiếp 

ñến phát triển KTTT trong lĩnh vực nông, lâm. 

- Đề xuất những giải pháp ñể phát triển KTTT trong lĩnh 

vực nông, lâm trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian tới./. 


