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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Việt Nam là một quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp lâu ñời; vấn 

ñề phát triển bền vững nền nông nghiệp ñang là vấn ñề ñược Đảng và 

Nhà nước ta hết sức quan tâm. Nằm trong ñịnh hướng chung của cả 

nước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là một huyện thuần 

nông ñang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp trên các 

lĩnh vực: Kinh tế, Xã hội và Môi trường. Qua 22 năm chia tách, xây 

dựng và phát triển, kinh tế tuy có phát triển nhưng vẫn còn là một huyện 

nghèo. Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện ñã xây dựng nhiều 

phương án và ban hành nhiều Nghị quyết hoàn thiện cơ chế, chính sách 

phát triển sản xuất ñể giải quyết ñược nhu cầu lương thực, thực phẩm 

của người dân trong huyện; việc ñất canh tác biến thành ñất ở mà không 

thu thuế chuyển ñổi mục ñích diễn ra ở tất cả các ñịa phương trong 

huyện, trình ñộ dân trí, ñiều kiện y tế, ñời sống văn hóa và tinh thần của 

nhân dân còn ở mức thấp. Để phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà 

nước, thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 7, khóa X về Nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn và Chương trình “Nông thôn mới”  do Chính phủ 

ban hành; góp phần xóa ñói, giảm nghèo, tăng thu nhập, tạo công ăn 

việc làm cho nông dân, nâng cao ý thức sử dụng ñất ñai, tài nguyên một 

cách hợp lý, tôi chọn vấn ñề “Phát tri ển bền vững nông nghiệp huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”  làm ñề tài luận văn.  

2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận cơ bản về phát triển bền vững 

nông nghiệp. 

- Phân tích và ñánh giá thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp 

huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua. 
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- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng bền vững.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu:  

Những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến phát triển bền vững 

nông nghiệp huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu sự phát triển bền vững nông 

nghiệp xét trên cả ba mặt: Kinh tế, Xã hội và Môi trường, 

- Không gian: Tập trung nghiên cứu các nội dung trồng trọt, chăn 

nuôi và ngư nghiệp, thủy hải sản ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Thời gian: Chủ yếu nghiên cứu giai ñoạn từ năm 2007-2011; luận 

văn ñề xuất các giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Quảng Điền giai ñoạn 2012 - 2016 và ñịnh hướng ñến năm 2020. 

4. Phương nghiên cứu:  

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên luận sau: Phương pháp 

duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử. Phương pháp phân 

tích thực chứng, phương pháp tổng hợp và khái quát. Phương pháp tiếp 

cận hệ thống và các phương pháp nghiên cứu thống kê. 

5. Bố cục của ñề tài  

- Chương 1:Những vấn ñề lý luận về phát triển bền vững nông 

nghiệp. 

- Chương 2: Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Chương 3: Giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa X về Nông nghiệp-Nông dân-Nông thôn. 

Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh 800/QĐ-TTg ngày 

04/6/2010 về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai ñoạn 2010-2020. Trong giai ñoạn từ 2006–2011, ngành 

Nông-Lâm-Ngư nghiệp của khu vực miền Trung từ 9.486 tỷ ñồng (giá 

so sánh năm 1994) tăng lên 11.822 tỷ ñồng, tốc ñộ tăng trưởng bình 

quân là 4,5%/năm trong ñó, ngành trồng trọt ñạt khoảng 1,92 triệu tấn 

năm 2011; ngành thủy sản ñạt 371 ngàn tấn năm 2011 và ngành lâm 

nghiệp ñạt hơn 100.000ha năm 2011 ñạt 43,7%. Vì vậy cần ñi sâu 

nghiên cứu thật kỹ yếu tố bền vững ñể hoàn thiện chính sách phát triển 

nông nghiệp bền vững, phải ñánh giá một cách khách quan và sâu sắc 

chiến lược phát triển bền vững nông nghiệp huyện Quảng Điền ñến năm 

2020 dựa trên những ñiều kiện cần và ñủ như: Cơ sở vật chất-Kỹ thuật 

nông nghiệp; nguồn lao ñộng và trình ñộ của người lao ñộng; trình ñộ 

khoa học và công nghệ..vv….. 
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CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ  

PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 

1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP  
1.1.1. Khái niệm và ñặc ñiểm của nông nghiệp 

a. Nông nghiệp: Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất, là một 

bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân. Trong quá trình sản xuất 

nông nghiệp, con người không chỉ tạo ra sản phẩm vật chất cho nhu cầu 

xã hội mà còn thực hiện sản xuất và tái sản xuất ra những quan hệ xã 

hội của chính con người. Những quan hệ này tạo thành cơ sở kinh tế 

cho toàn bộ các quan hệ tư tưởng, tinh thần trong nông nghiệp nông 

thôn. [22, tr.156-161]  

b. Đặc ñiểm của nông nghiệp: Ngành nông nghiệp phụ thuộc vào 

ñiều kiện khí hậu với lượng mưa, nhiệt ñộ, ñộ ẩm, ánh sáng v.v... 

1.1.2. Các ngành trong nông nghiệp 

a. Ngành nông nghiệp tổng hợp 

-  Ngành trồng trọt, chăn nuôi: Là ngành sản xuất và cung cấp lương 

thực, thực phẩm cho con người chủ yếu của nông nghiệp, với ñối tượng 

sản xuất là các loại cây trồng, cây ăn quả, ñộng vật nuôi nhằm cung cấp 

các sản phẩm ñáp ứng nhu cầu của con người. 

- Ngành dịch vụ nông nghiệp: Là ngành mà hoạt ñộng lao ñộng 

mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa thoả mãn các nhu cầu 

sản xuất và ñời sống sinh hoạt của người nông dân. 

- Ngành lâm nghiệp: Ngành lâm nghiệp ñược ñịnh nghĩa là một 

ngành kinh tế với các nội dung hoạt ñộng chính là gây trồng, bảo vệ 

rừng, khai thác lâm sản và một số dịch vụ trong lâm nghiệp. 

b. Ngành ngư nghiệp, thủy sản: Là một khái niệm dùng ñể chỉ tất cả các 

hình thức nuôi trồng ñộng thực vật thủy sinh ở các môi trường nước 

ngọt lợ mặn (theo Pillay, 1990). 
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1.2. KHÁI NI ỆM VÀ VAI TRÒ V Ề PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG 

NÔNG NGHIỆP  

1.2.1. Khái niệm về phát triển bền vững nông nghiệp 

a. Phát triển bền vững: Phát triển bền vững (PTBV) là một khái niệm 

mới nhằm ñịnh nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà 

vẫn phải bảo ñảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa.   

- Ủy ban môi trường và phát triển thế giới (WCED) ñưa ra khái 

niệm: “PTBV là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của 

con người, nhưng không tồn hại tới sự thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ 

tương lai” (trích báo cáo“T ương lai chung của chúng ta”(1987)).  

- Ngân hàng thế giới(WB) thì cho rằng: “PTBV là sự phát triển mà 

trong ñó các giá trị kinh tế, xã hội và môi trường luôn luôn tương tác 

với nhau trong suốt quá trình quy hoạch, phân bổ lợi nhuận công bằng 

giữa các tầng lớp trong xã hội và khẳng ñịnh các cơ hội cho sự phát 

triển kế tiếp duy trì một cách liên tục cho các thế hệ mai sau”. 

Quan ñiểm phát triển bền vững ñã ñược khẳng ñịnh trong các văn 

kiện Đại hội IX, X của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Phát tri ển nhanh, 

hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế ñi ñôi với thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội và bảo vệ môi trường và Phát triển kinh tế-xã hội gắn 

chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo ñảm sự hài hòa giữa môi 

trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn ña dạng sinh học”.  

b. Phát triển bền vững trong nông nghiệp 

- Theo tổ chức sinh thái và môi trường thế giới (WORD): Nông 

nghiệp bền vững là nền nông nghiệp thỏa mãn ñược các yêu cầu của thế 

hệ hiện nay mà không làm giảm khả năng ấy ñối với các thế hệ mai sau.  

- Theo tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO): 

Phát triển nông nghiệp bền vững là sự quản lý và bảo tồn, sự thay ñổi lề 

lối tổ chức và kỹ thuật nhằm ñảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng 

của con người cho hiện tại và tương lai mai sau. 
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1.2.2. Vai trò của nông nghiệp trong sự phát triển kinh tế 

Một là, kinh tế nông nghiệp ñã ñóng góp rất lớn vào qúa trình phát 

triển kinh tế. Hai là, ñảm bảo an ninh lương thực, giải quyết việc làm, 

tăng thu nhập cho lao ñộng ở nông thôn, ổn ñịnh cuộc sống. Ba là, tạo 

nguồn thu ngoại tệ thông qua xuất khẩu hàng nông sản. Bốn là, góp 

phần bảo vệ và làm giàu môi trường sinh thái. 

1.2.3. Yêu cầu và ý nghĩa của phát triển bền vững nông nghiệp 

a. Yêu cầu của phát triển bền vững nông nghiệp: Đảm bảo 3 yếu tố 

quan trọng: Phát triển bền vững về Kinh tế, về Xã hội và về Môi trường. 

b. Ý nghĩa của phát triển bền vững nông nghiệp: Khai thác các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên không làm tổn hại ñến hệ sinh thái và môi 

trường. Đáp ứng nhu cầu trong nước về lương thực, thực phẩm. Sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sản xuất. Đời sống của 

người dân ngày càng ñược cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách giàu 

nghèo giữa các nhóm dân cư trong xã hội. 

1.3. NỘI  DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ C ỦA PHÁT TRI ỂN BỀN 

VỮNG NÔNG NGHIỆP  

1.3.1. Nội dung và tiêu chí phát triển bền vững về Kinh tế 

a. Nội dung: Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế là sự phát 

triển mang tính ổn ñịnh lâu dài, ñảm bảo tốc ñộ tăng trưởng, góp phần 

tích cực vào phát triển kinh tế chung của một ñịa phương hoặc một 

quốc gia.  

b. Tiêu chí: Có 8 tiêu chí, ñể phù hợp với ñiều kiện thực tiễn gồm 5 

tiêu chí sau: 

(1) GDP bình quân ñầu người tính theo giá hiện hành. 

(2) Tốc ñộ tăng trưởng GDP, tính theo tỷ lệ phần trăm (%). 

(3) Cơ cấu kinh tế theo nhóm ngành: nông nghiệp, công nghiệp, 

dịch vụ ñược tính bằng tỷ trọng (%) ñóng góp của ba nhóm ngành trên 

vào GDP. 
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(4) Tỷ lệ lao ñộng nông nghiệp trong tổng số lao ñộng, tính theo (%). 

(5) Năng suất cây trồng, năng suất vật nuôi, năng suất ñất. 

1.3.2. Nội dung và tiêu chí phát triển bền vững về Xã hội 

a. Nội dung: Phát triển bền vững nông nghiệp về Xã hội là làm thế nào 

ñó ñể cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, ñặc biệt là người 

nông dân; nâng cao thu nhập, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.   

b. Tiêu chí: Có 14 chỉ tiêu về phát triển bền vững về mặt xã hội, tuy 

nhiên trong ñề tài chọn lọc 5 tiêu chí ñề phân tích gồm: 

(1) Tổng dân số, tính theo người. 

(2) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tính theo phần trăm(%). 

(3) Tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng nghèo, tính theo phần trăm(%). 

(4) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị, tỷ lệ thời gian làm việc ñược sử dụng 

của lao ñộng ở nông thôn. 

(5) Tỷ lệ lao ñộng ñược ñào tạo, tính theo phần trăm 

1.3.3. Nội dung và tiêu chí phát triển bền vững về Môi trường 

a. Nội dung: Đất ñai, nguồn nước là tư liệu sản xuất chủ yếu của 

nông nghiệp. Việc khai thác phải duy trì ñược chất lượng ñất ñai, giữ 

sạch nguồn nước, sử dụng tiết kiệm, hạn chế tối ña ô nhiễm môi trường.  

b. Tiêu chí: Có 6 bộ chỉ tiêu tuy nhiên ñề tài chọn lọc 4 tiêu chí ñể 

phân tích gồm: 

(1) Tỷ lệ che phủ của rừng, tính theo phần trăm(%). 

(2) Tỷ lệ diện tích khu bảo tồn thiên nhiên so với diện tích tự nhiên, 

tính theo phần trăm(%). 

(3) Tỷ lệ ñất nông nghiệp ñược tưới, tiêu, tính theo phần trăm(%). 

(4) Tỷ lệ ñất bị suy thoái hàng năm, tính theo phần trăm(%). 

 1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN BỀN 

VỮNG NÔNG NGHIỆP  

1.4.1. Nhân tố tự nhiên 

- Đất: là tư liệu sản xuất ñặc biệt có vai trò không thể thay thế trong  
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sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng rất lớn ñến quy mô sản xuất, cơ cấu và 

phân bố cây trồng, vật nuôi . 

- Khí hậu-nước: Ảnh hưởng ñến thời vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

khả năng xen canh, tăng vụ của sản xuất nông nghiệp. 

- Sinh vật: Cơ sở tạo nên các giống cây trồng, vật nuôi, cơ sở thức ăn 

cho gia súc, cơ cấu vật nuôi và sự phát triển chăn nuôi. 

1.4.2. Trình ñộ phát triển nông nghiệp 

a. Trình ñộ tổ chức sản xuất  

Trình ñộ tổ chức sản xuất nông nghiệp mang tính chất hỗn hợp, ña 

dạng của nhiều hình thức sở hữu, nhiều khu vực sản xuất như: sở hữu 

Nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể tư nhân và sở hữu hỗn hợp.  

b. Trình ñộ quản lý sản xuất 

Nhân tố vốn có hai nguồn chính ñó là vốn trong nước và vốn ngoài 

nước; Có 2 loại nguồn vốn trong nước và nguồn vốn từ ngoài nước. 

Nhân tố khoa học kỹ thuật và công nghệ là nhân tố không thể thiếu, có 

vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. 

1.4.3. Nguồn lực phát triển nông nghiệp 

Nhóm các yếu tố liên quan ñến nguồn nhân lực, phương tiện cơ khí 

(máy móc, thiết bị); nguồn lực sinh học, bao gồm vườn cây lâu năm; 

nguồn lực liên quan ñến phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc thú y, 

các chất kích thích.  

1.4.4. Nhân tố thị trường 

Nhân tố thị trường: Thị trường là nhân tố tác ñộng mạnh mẽ ñến ñến 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông nghiệp. 

1.4.5. Cơ chế chính sách quản lý Nhà nước ñối với nông nghiệp 

Đó là chính sách về ñất ñai, thuế sử dụng ñất của chính phủ; chính 

sách tín dụng như hỗ trợ nông dân vay vốn ñể mua sắm máy móc thiết 

bị, vật tư sản xuất hoặc ñầu tư giống mới.v.v. Chính sách tốt sẽ kích 

thích sản xuất phát triển, nông dân mạnh dạn ñầu tư mở rộng sản xuất. 
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1.4.6.  Nhân tố con người  

a. Trình ñộ con người quản lý nông nghiệp 

Con người làm ra của cải vật chất ngày càng nhiều hơn ñể ñáp ứng 

yêu cầu của cuộc sống, con người phát minh ra nhiều kỹ thuật tiên tiến 

thuộc lĩnh vực thú y hoặc chế biến  nhiều loại thuốc ñể chăm sóc vật 

nuôi, tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. 

b. Ý thức và trình ñộ sản xuất nông nghiệp của người nông dân 

Về ý thức và trình ñộ sản xuất nông nghiệp của người nông dân gồm 

trình ñộ sức khỏe, trình ñộ nhận thức, trình ñộ chính trị, trình ñộ văn 

hóa, nghiệp vụ và tay nghề của người nông dân. 

1.5. KINH NGHI ỆM VỀ PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 

1.5.1. Kinh nghiệm của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

1.5.2. Kinh nghiệm của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 trình bày những vấn ñề lý luận cơ bản về phát triển 

bền vững nông nghiệp và cụ thể hóa những vấn ñề lý luận nhằm xác 

ñịnh các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp ñến phát triển bền vững theo 3 

nhân tố: Một là, phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế. Hai là, 

phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội. Ba là, phát triển bền vững 

nông nghiệp về môi trường. Chương 1 còn nghiên cứu ñến kinh nghiệm 

phát triển kinh tế của một số quốc gia trên thế giới, một số ñịa phương 

trong nước có ñiều kiện tự nhiên, xã hội và nông nghiệp gần giống với 

huyện Quảng Điền ñể tham khảo, nghiên cứu và vận dụng vào việc tìm 

ra các giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp huyện Quảng Điền. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG 

NGHIỆP HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HU Ế 

2.1. Đặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quảng Điền ảnh 

hưởng ñến phát tri ển bền vững nông nghiệp 

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên 

a. Vị trí ñịa lý: Quảng Điền là một huyện vùng trũng ở phía Đông 

Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế khoảng 10-15km, trải 

dài từ 16030’58” ñến 16040’13” vĩ ñộ bắc và từ 1070  21’38”  ñến 1070   

34’ kinh ñộ ñông. Nằm phía Bắc lưu vực sông Bồ và phía Tây phá Tam 

Giang, có tuyến ñường ven biển Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền 

ñến Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) nối li ền ñường 68, hầu hết tất cả các xã 

thuộc huyện ñều có ñường ô tô ñi lại thuận tiện. Huyện Quảng Điền có 

11 ñơn vị hành chính, trong ñó Thị trấn Sịa là trung tâm huyện lỵ và 10 

xã Quảng Phước, Quảng Thái, Quảng Công, Quảng An, Quảng Thọ, 

Quảng Lợi, Quảng Phú, Quảng Thái, Quảng Thành và Quảng Ngạn.  

b. Điều kiện tự nhiên 

- Địa hình: Địa hình ñược phân thành 3 vùng: Vùng trọng ñiểm lúa 

thuộc lưu vực sông Bồ; vùng ñất cát nội ñồng và vùng ñầm phá Tam 

Giang ven biển. 

-  Hệ thống sông ngòi: Sông Kim Đôi là một nhánh của sông 

Hương và sông Thanh Hà, vùng biển Tam Giang. Đây là hai con sông 

lớn nối li ền với nhiều kênh, hói, là nguồn nước, nguồn phù sa màu mỡ 

cho nhiều cánh ñồng của huyện. 

- Vùng ñồng bằng: Nằm dọc phía Bắc lưu vực sông Bồ và phía Tây 

phá Tam Giang nên giao thông rất tiện lợi, hầu hết tất cả các xã thuộc 

huyện ñều có ñường ô tô ñi lại thuận tiện.  

- Khí hậu: Quảng Điền nói riêng có một mùa mưa lệch pha so với 

hai miền Nam-Bắc. Mùa mưa ở ñây trùng với mùa Đông-lạnh. 
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- Nhiệt ñộ: Trung bình hàng năm 26,0 0C; nhiệt ñộ tối cao 38-39 0C; 

nhiệt ñộ tối thấp 12,6 0C.   

- Độ ẩm: Trung bình trong năm khoảng 85,5%. Mùa khô ñộ ẩm 

thấp (thấp tuyệt ñối 34%) tăng nhanh vào mùa mưa và duy trì ở mức 

cao từ tháng 9 năm trước ñến tháng 4 năm sau.  

- Lượng mưa: Trung bình hàng năm khoảng 1.800-2.000mm, nhưng 

phân bố không ñều. 

- Nguồn nước-thủy văn: Có nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm 

+ Nguồn nước mặt: Chịu ảnh hưởng chính của hệ thống sông Kim 

Đôi, ñây là nguồn nước, nguồn phù sa màu mỡ bồi ñắp cho ñắc lực cho 

việc tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. 

+ Nguồn nước ngầm: Trữ lượng mạch nước ngầm là khá lớn, chỉ 

cần 4-6m là có nguồn nước ngầm, nước sạch hợp vệ sinh cho nguồn 

nước sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. 

- Điều kiện ñất ñai:  Gồm các nhóm ñất chính sau 

+ Nhóm ñất phù sa không ñược bồi hằng năm. 

+ Nhóm ñất phù sa glây. 

+ Nhóm ñất phù sa có tầng loang lổ ñỏ vàng. 

+ Nhóm ñất phù sa phủ trên nền cát biển. 

2.1.2. Kết cấu hạ tầng 

a. Hệ thống thủy lợi: Quảng ñiền có sông Kim Đôi, sông Thanh Hà, 

ñược tỉnh ưu ñãi ñầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Ninh Đại Hòa, nâng 

cấp 07 trạm bơm và cấp nước sản xuất cho Quảng Công, Quảng Ngạn. 

b. Hệ thống giao thông: Toàn huyện có 32 km ñường tỉnh, 85km 

ñường huyện, 116,4km ñường xã, 367km ñường thôn, xóm…ñảm bảo giao 

thông thông suốt phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế chung của huyện.   

2.1.3. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế: Theo số liệu tại bảng 2.2, ta nhận thấy rằng 

tổng giá trị sản xuất (tính theo giá cố ñịnh 1994) của huyện ñã tăng từ 
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189.27 tỷ năm 2007 lên 301.15 tỷ năm 2011. Tốc ñộ tăng trưởng GTSX 

bình quân chung giai ñoạn 2007-2011 ñạt 12,31%/năm; trong ñó tốc ñộ 

tăng trưởng bình quân giai ñoạn 2008-2009 là 10,86%/năm và giai ñoạn 

2010-2011 là 3,66%/năm. Hình thành xu thế tăng dần qua các năm. 

Bảng 2.2. Giá trị sản xuất và tốc ñộ tăng trưởng GTSX 

ĐVT: Tỷ ñồng (giá 1994) 

Năm Tổng giá trị sản xuất (GO) % Tăng trưởng các năm 

2007 189.27 0 

2008 203.65 7,60 

2009 225.77 10,86 

2010 290.53 28,68 

2011 301.15 3,66 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) 

b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng GTSX nông-lâm-ngư 

nghiệp trong nền kinh tế ñã giảm từ 59,45% năm 2007 còn 50,75% năm 

2011 (giảm 8,7%). Trong khi các ngành phi nông nghiệp tăng: CN-XD 

từ 18,49% năm 2007 lên 33,81% năm 2011 và Dịch vụ giảm từ 22,06% 

năm 2007 lên 15,44% năm 2011. 

c. Về cơ cấu thành phần: Kinh tế hợp tác bước ñầu ñã ñược tổ chức 

sản xuất lại theo luật hợp tác xã mới, nhưng còn chưa phát triển; kinh tế 

tư nhân phát triển nhanh, ñóng góp rất ñáng kể vào sự tăng trưởng kinh 

tế của huyện.  

2.2. CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN 

BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG ĐIỀN THỜI 

GIAN QUA  

2.2.1. Đặc ñiểm và tính chất thị trường: Thị trường tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp của huyện còn mang nặng tính nhỏ lẻ, manh mún. Một số 
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kết quả ñạt ñược trong những năm qua chủ yếu diễn ra ở thị trấn, huyện 

lỵ, vùng có cây công nghiệp tập trung, cụm xã, chợ, nơi gần ñường giao 

thông...   

2.2.2. Trình ñộ phát triển nông nghiệp của huyện 

a.Các ngành nông nghiệp ñặc thù của huyện 

Sản xuất lương thực năm 2011 ñạt 47.290 tấn, tăng bình quân 

4,4%/năm giai ñoạn 2007-2011. Cây lúa, năng suất cây lúa ñạt 60.6 

tạ/ha năm 2011. Cây ngô, sản lượng ngô từ 2.815 tấn năm 2007 lên 

9.570 tấn năm 2011. Rau ñậu và cây công nghiệp các loại, sản lượng 

cây ñậu tương tăng 9,8%/năm, cây lạc tăng 7,8%/năm các loại cây rau 

ñậu ñã tăng 22%/năm từ năm 2007-2011. Cây mía, năng suất cây mía 

tăng từ 50 tấn/ha năm 2007 lên 65.6 tấn/ha năm 2009. 

b. Tình hình phát triển sản xuất ngành chăn nuôi 

Đàn bò, sản lượng thịt hơi tăng bình quân 16,26%/năm trong 5 năm 

2007-2011. Đàn lợn, tăng bình quân 7,31%/năm trong 5 năm (2007-

2011). Đàn trâu, sản lượng thịt cung ứng tăng từ 2.400 tấn năm 2007 

lên 5.500 tấn năm 2011. Đàn gia cầm giảm từ 455.000 con năm 2009 

xuống còn 254.000 con năm 2010 và 233.000 con năm 2011.  

c. Tình hình sản xuất các ngành lâm nghiệp và ngư nghiệp 

- Lâm nghiệp: Giá trị của ngành lâm nghiệp năm 2011 không nhiều 

so với nông nghiệp và ngư nghiệp, chỉ có 0.35 tỷ ñồng theo giá so sánh 

năm 1994 hay 1.2 tỷ ñồng giá hiện hành. 

- Ngư nghiệp: Giá trị của ngành ngư nghiệp chỉ có 8.3 tỷ ñồng theo 

giá so sánh năm 1994. 

d. Trình ñộ tổ chức sản xuất 

Có những mô hình có thu nhập trên 100 triệu ñồng/ha/năm như mía 

Cẩm Tân ở Quảng Phú, rau má ở Quảng Thọ, rau xanh ở Quảng Thành, 

khoai lang mỡ ở Quảng Thái, Quảng Lợi.     

e. Trình ñộ quản lý sản xuất 
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Các mô hình Hợp tác xã kinh doanh ña dịch vụ ña ngành, ña lĩnh 

vực là hoạt ñộng mà nhiều HTX sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn 

huyện Quảng Điền ñang hướng tới.   

2.2.3. Thực trạng sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp 

a. Nguồn lực lao ñộng phục vụ nông nghiệp: Năm 2011 nguồn lao 

ñộng xã hội chiếm tỷ lệ 65,12% (54.408/83.538). Do sức hấp dẫn của 

thị trường lao ñộng và việc làm ở các thành phố lớn, ñặc biệt là thành 

phố Hồ Chí Minh nên một bộ phận khá lớn người lao ñộng trong ñộ 

tuổi ñều tìm việc làm ở thành phố.  

b. Lao ñộng và cơ cấu lao ñộng các ngành kinh tế: Lao ñộng làm 

việc trong ngành CN-TTCN hầu như không tăng và chiếm một tỉ trọng 

rất nhỏ; ngành dịch vụ có tăng nhưng vẫn không ñáng kể, lao ñộng qua 

ñào tạo chiếm tỷ lệ 6,27%.  

c. Nguồn vốn ñầu tư cho phát triển nông nghiệp: Tốc ñộ tăng vốn 

ñầu tư chung của giai ñoạn 2007-2011 này là 12,97%, trong khi ñó tốc 

ñộ tăng vốn ñầu tư của ngành nông nghiệp là 19,64%, ngành CN-XD là 

10,4% và ngành dịch vụ là 21%.  

2.2.4. Cơ chế chính sách dành cho nông nghiệp trong thời gian qua 

2.2.5. Nhân tố con người: Người nông dân huyện có nhiều chuyển biến 

tích cực trong giai ñoạn 2007-2012 qua Hội nông dân các cấp trên ñịa 

bàn huyện ñã quyết tâm chung tay chung sức cùng các ban ngành xây 

dựng thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh ñó, 

ñẩy mạnh chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các mô hình 

khuyến nông, khuyến ngư như mô hình vỗ béo bò, nạc hóa ñàn lợn, mô 

hình lúa chất lượng cao, mô hình lạc giống mới, mô hình cá-lúa, mô 

hình nuôi cá chẽm, mô hình kinh tế trang trại v.v...  

2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN THỜI GIAN QUA  

2.3.1. Thực trạng phát triển về Kinh tế 
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Gía trị sản xuất ngành chăn nuôi từ 24,7% năm 2007 tăng lên 34,4% 

năm 2010; ngành trồng trọt giảm từ 72,58% xuống còn 63,58% và 

ngành dịch vụ nông nghiệp không tăng (từ 2,71% năm 2011 xuống còn 

2,41%). 

2.3.2.. Thực trạng phát triển về Xã hội 

a. Dân số: Tính ñến 31/12/2011, dân số toàn huyện là 83.538 

người, trong ñó nữ 46.134 người, chiếm 51,31% dân số, mật ñộ 511.59 

người/km2. Số người trong ñộ tuổi lao ñộng chiếm tỷ lệ khá cao 60,52% 

(54.408/83.538), ñây là nguồn nhân lực dồi dào, là yếu tố quan trọng ñể 

phát triển kinh tế-xã hội của huyện.  

b. Xóa ñói, giảm nghèo và mức hưởng thụ y tế, giáo dục: Đời sống 

của dân cư ñược cải thiện và ñược nâng lên. Tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng cũng giảm, từ 18,72% năm 2007 ñến nay chỉ còn 10,5%; tuổi thọ 

bình quân của người dân trong huyện ñạt mức 74.8 tuổi; tỷ lệ dân số 

dùng nước sạch ñạt 95,3% và tiếp cận với hệ thống y tế, vệ sinh và môi 

trường ngày càng ñược nâng lên rõ rệt; tỷ lệ dân số biết chữ ở người lớn 

ñạt 92,2%. 

c. Về việc làm và thu nhập 

- Việc làm: Mỗi năm lực lượng lao ñộng trong lĩnh vực nông nghiệp 

tăng từ 1.500-2.000 người.   

- Về thu nhập của người lao ñộng: Năm 2011, mức thu nhập bình 

quân 1 nhân khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế là 13.5 triệu ñồng, trong khi 

Quảng Điền chỉ ở mức khiêm tốn là 10.49 triệu ñồng. 

- Các vấn ñề xã hội khác: Các hoạt ñộng của phong trào “toàn dân 

ñoàn kết tham gia xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư”  ñược ñông 

ñảo nhân dân tham gia tích cực.    

2.3.3. Thực trạng phát triển về Môi trường 

Nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm bởi các loại vi sinh vật, xảy ra ở 

một số ñịa phương trong huyện như Thị trấn Sịa, xã Quảng Công, Quảng 
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Phước, Quảng Thành. Khu vực làng nghề sản xuất gạch ngói tại xã 

Quảng Lợi có 65 hộ chuyên sản xuất gạch ngói ñã thải ra khí CO2, CO 

…làm cho cây cối, hoa màu chết hàng loạt; người dân sống trong vùng 

hít phải khí ñộc bị các bệnh ñau ñầu, chóng mặt, suy hô hấp. Hiện tượng 

xói mòn, rửa trôi, khai thác khoáng sản ñể làm nguyên vật liệu xây dựng 

nhà cửa, chặt phá rừng bừa bãi làm nương rẫy, hạn hán, lũ lụt .v.v.   

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

2.4.1. Thành công ñạt ñược 

Liên tục trong 5 năm 2007-2011, Quảng Điền duy trì tốc ñộ tăng 

trưởng kinh tế 11%/năm, và có xu thế tăng dần. Giá trị sản xuất ngành 

nông nghiệp tăng bình quân 4,53%/năm. Tổng sản lượng lương thực 

năm 2011 ñạt khá cao 46.162 tấn. Môi trường ñã ñược cải thiện rất 

nhiều; nguồn nước, không khí trong lành, nhiều kỹ thuật trong trồng 

trọt, chăn nuôi ñã áp dụng công nghệ sinh học, sạch, thân thiện với môi 

trường. Thu nhập bình quân ñầu người tăng gấp hơn 2 lần (theo giá so 

sánh) từ 3.192 triệu năm 2007 tăng lên 10.49 triệu năm 2011. 

2.4.2. Những hạn chế, yếu kém: Quy mô mỗi khu vực kinh tế còn nhỏ. 

Đời sống văn hóa chất lượng chưa cao, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức 

tạp. Môi trường sống nhiều nơi ñang bị ô nhiễm, chính sách ñất ñai còn 

nhiều chỗ chưa phù hợp. Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân 

lực, kết cấu hạ tầng vẫn là ñiểm “nghẽn” cản trở sự phát triển. 

2.4.3. Nguyên nhân: Chưa coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững 

của sự phát triển, bảo ñảm ổn ñịnh kinh tế vĩ mô. Chưa chú trọng ñến yếu 

tố môi trường, xem nó là yếu tố ñồng hành với phát triển ñể ñảm bảo chất 

lượng tăng trưởng theo chiều sâu. 

a. Cơ chế quản lý nông nghiệp của Nhà nước: Chưa phát huy và khai 

thác tốt mọi nguồn lực cho phát triển, có ñịnh hướng ñúng, thực hiện ñồng 

bộ, tạo ñiều kiện thuận lợi thu hút ñầu tư, ñẩy mạnh việc áp dụng các tiên 

bộ kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng năng suất. 
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b. Cơ chế ñiều hành chính sách của ñịa phương: Chưa xác ñịnh ñược 

cơ cấu kinh tế hợp lý ñối với ñặc thù của một huyện vùng trũng là thương 

mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp-nông nghiệp. 

c. Nhân tố con người: Các doanh nghiệp, các hợp tác xã chưa chuẩn bị 

tốt lộ trình ñể hội nhập; chưa có kinh nghiệm về thị trường, về sản phẩm 

hàng hóa trong ñiệu kiện cạnh tranh. Hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư xã hội 

chưa cao, công tác quản lý ñầu tư xây dựng còn nhiều yếu kém. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Tuy có ñạt kết quả bước ñầu ñáng ghi nhận, nhưng cũng thẳng thắn 

thừa nhận là kinh tế của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất tuy 

có tăng lên nhưng chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển, kết cấu hạ tầng 

chưa ñồng bộ. Cơ chế chính sách chưa thông thoáng, chưa tạo môi trường 

ñầu tư hấp dẫn, phần lớn là lao ñộng chưa qua ñào tạo, thu nhập bình quân 

ñầu người còn thấp.v.v. Có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cần phắc 

phục trong thời gian tới: Xác ñịnh ñúng tiềm năng và lợi thế của ñịa 

phương; Khuyến khích và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh 

tế nông nghiệp phát triển; Kết hợp với chương trình nông thôn mới ñầu tư 

trên ñịa bàn huyện, giai ñoạn 2011-2015 và 2016-2020 ñể phát triển kinh tế 

nông nghiệp huyện bền vững. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 

với cơ cấu phù hợp. Hợp tác, liên kết chặt chẽ với các huyện trong tỉnh và 

coi trọng công tác quy hoạch ñể ñịnh hướng phát triển nông nghiệp bền 

vững. Lãnh ñạo huyện cần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên 

cơ sở tham mưu của các ngành chuyên môn và ñịnh hướng phát triển 

chung của huyện. 

20 

CHƯƠNG 3: PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HU Ế 

3.1. Căn cứ ñề xuất giải pháp 

3.1.1. Quan ñiểm và phương hướng phát triển bền vững nông nghiệp 

a.. Quan ñiểm 

- Phát triển kinh tế-xã hội huyện Quảng Điền cần phát triển ñồng 

bộ, liên kết với các ñịa bàn lân cận ñể hình thành vùng kinh tế ñộng lực 

trung tâm của tỉnh. 

- Tận dụng tối ña những lợi thế về ñiều kiện tự nhiên, ñồng thời 

khai thác triệt ñể những cơ hội do quá trình phát triển khu vực Trung 

Trung Bộ. 

- Phát triển nông nghiệp phải mang lại hiệu quả kinh tế, lấy hiệu quả 

kinh tế làm thước ño trong quá trình phát triển nông nghiệp bền vững. 

- Phát triển nông nghiệp bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng 

kinh tế với giải quyết các vấn ñề xã hội, bảo vệ và tái tạo môi trường 

sinh thái. 

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất phù hợp với 

chiến lược phát triển kinh tế của huyện trong thời gian tới, ñồng thời 

ñảm bảo cho sự phát triển lâu dài của Quảng Điền. 

- Trong tình hình mới hiện nay về quốc phòng-an ninh cần phải biết 

kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh, xây dựng 

và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam trong mọi tình huống. 

b. Phương hướng: Tiếp tục gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát 

triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao ñời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực lãnh ñạo và sức chiến ñấu của 

Đảng bộ, năng lực quản lý và ñiều hành của các cấp chính quyền, xây dựng 

mặt trận và các hội ñoàn thể nhân dân ñược vững mạnh. 

3.1.2. Xu hướng và mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp huyện 

Quảng Điền trong thời gian tới 
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a. Xu hướng: Liên kết kinh tế với bên ngoài, tạo dựng những lợi thế 

so sánh mới, khai thác triệt ñể thị trường trong vùng. Xây dựng ñội ngũ 

cán bộ làm công tác hướng dẫn, xử lý kỹ thuật trong sản xuất nông 

nghiệp có trình ñộ chuyên môn cao. Lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi 

phù hợp, sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra ñược thị trường ưa chuộng. 

Phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp ñã 

thực hiện thành công. 

b. Mục tiêu 

- Mục tiêu tổng quát  

Huy ñộng mọi nguồn lực ñể ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; nhanh chóng ñưa huyện 

thoát khỏi tình trạng nghèo, trở thành huyện phát triển khá vào năm 2020 

gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường 

sinh thái, nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường 

quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao 

năng lực quản lý và ñiều hành của các cấp chính quyền, xây dựng mặt trận 

và các hội ñoàn thể nhân dân ñược vững mạnh. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Về kinh tế: 

* Phấn ñấu ñạt mức giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 13-14%. 

Thu nhập bình quân ñầu người từ 23-23.5 triệu/người/năm. 

* Giá trị sản xuất nông lâm-thủy sản tăng từ 9-9,5%/năm. 

* Giá trị sản xuất TTCN-XD 14-14,5%/năm. 

* Giá trị thương mại-dịch vụ tăng 18,5-19%/năm. 

* Cơ cấu kinh tế: Nông lâm thủy sản 29-30%.. TTCN-XD 37-38%. 

Thương mại-dịch vụ 34-35%. 

* Tổng sản lượng lương thực 49.120 tấn; ñàn bò 38.000 con,  trong ñó 

bò laisin chiếm 85%, ñàn trâu 3.550 con, ñàn heo 108.500 con, trong ñó 

60% là heo ky (thế hệ F1 lai giữa lợn bản ñịa (còn ñược gọi là lợn kiềng sắt) 

với lợn rừng), ñàn dê 15.000 con (chủ yếu là dê nhốt chuồng). 
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* Thu ngân sách bình quân trên ñịa bàn: 35 tỷ/ năm. 

+ Về xã hội:  

* Tạo việc làm mới mỗi năm từ 4.200-4.500 lao ñộng. 

* Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1-1,5%, phấn ñấu ñến 

năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8%( theo chuẩn mới). 

* Đạt 100% phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, 80% phổ cập trung 

học phổ thông. Trường chuẩn quốc gia ñạt 100%. 

* 95% thôn, tổ dân phố, 100% cơ quan ñạt chuẩn văn hóa, 6/11 xã, Thị 

trấn ñạt chuẩn xã văn hóa. 

* Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 0,1%, tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng dưới 5 tuối phấn ñấu còn dưới 8%;. 

* 100% trạm y tế ñạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ. 

+ Về tài nguyên và môi trường: 

* Tỷ lệ dân số dùng nước sạch hợp vệ sinh100%. 

* Khu vực thị trấn thu gom rác thải ñạt 100%. 

* Giảm 50% tỷ lệ ñất bị suy thoái hàng năm. 

* 100% tỷ lệ ñất nông nghiệp ñược tưới, tiêu. 

* Hoàn thành 98% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở. 

+ Về an ninh-quốc phòng: 

* Chỉ tiêu tuyển quân hàng năm ñạt 100%. 

* Xây dựng xã, thị trấn vững mạnh toàn diện ñạt 90-95% về quốc 

phòng-an ninh. 

* Tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ ñạt 1,6% dân số. 

3.2. NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG 

NGHIỆP VỀ KINH T Ế 

a. Chính sách ñất ñai và sử dụng ñất ñai, quản lý tài nguyên thiên 

nhiên: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng ñất 

giai ñoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn ñến năm 2025. Làm tốt công tác 

thống kê ñất ñai hàng năm, ñề xuất các biện pháp phù hợp ñến chính 

sách sử dụng ñất ñai. 
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b. Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần ñể phát 

triển nông nghiệp nhằm huy ñộng tất cả các thành phần kinh tế tham gia 

vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát huy thế mạnh của mỗi thành 

phần kinh tế trong xã hội và tạo yếu tố cạnh tranh trong phát triển nông 

nghiệp. Phát triển những hợp tác xã nông nghiệp và nhân rộng các mô 

hình HTX ñang làm ăn có hiệu quả. 

c. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn: 

Đảm bảo ñến cuối 2015 có 80% kênh mương ñược kiên cố hóa, 100% 

ñường xã, 60% ñường thôn, xóm ñược cứng hóa bằng bê tông xi măng 

hoặc thâm nhập nhựa, xây dựng hệ thống thủy lợi Ninh Đại Hòa, kiên 

cố hóa hệ thống ñê biển, hệ thống ñê Đông-Tây ñầm phá Tam Giang. 

d. Bố trí lại sản xuất và ñịnh hướng mô hình phát triển cây trồng, 

vật nuôi phù hợp với ñiều kiện tự nhiên và ñịnh hướng của thị trường 

tiêu thụ; tổ chức lại các hình thức sản xuất phù hợp. 

- Ngành trồng trọt: 

+ Cây lương thực: Quy hoạch phát triển cây lương thực ở các xã 

Quảng Vinh, Quảng An, Quảng Vinh, Quảng Phú và Quảng Ngạn. 

+ Cây nguyên liệu:  

* Cây ngô: Quy hoạch sản xuất tập trung ở các xã Quảng An, 

Quảng Phú và Quảng Ngạn. 

* Cây ñậu phụng, cây mè.…: Sản xuất tập trung ở các xã Quảng 

Vinh, Quảng Phú và Quảng Thái. 

* Cây mía: Quy hoạch ở Quảng Ngạn, Quảng Lợi và thị trấn Sịa. 

* Cây ăn quả và rau ñậu các loại: Quy hoạch sản xuất tập trung cây 

ăn quả và rau ñậu các loại ở các xã: Quảng Vinh, Quảng Phước, Quảng 

An và Quảng Thái. 

+ Cây kiểng và hoa:  Tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng làng 

hoa La Vân Hạ Huyện.  

- Ngành chăn nuôi: 
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+ Chăn nuôi gia súc: Tiếp tục ñẩy mạnh chăn nuôi theo quy mô gia 

trại, trang trại tiếp tục phát triển, tập trung chủ yếu vào nuôi Lợn theo 

chế phẩm sinh học “EM”.   

e. Cần gắn phát triển nông nghiệp với vấn ñề nông dân, nông thôn 

và môi trường sinh thái, kết hợp với chương trình nông thôn mới của 

Chính phủ. 

f. Chú trọng khâu gia công, chế biến các sản phẩm nông nghiệp; 

phát triển một số ngành nghề TTCN mang tính truyền thống mang 

thương hiệu nổi tiếng của Quảng Điền. 

- Ngành ngư nghiệp, thủy hải sản: Tập trung quy hoạch những bãi 

biển, những khu vực có vị trí ñịa kinh tế nổi trội trong chiến lược phát 

triển, tập trung ñầu tư vùng ñầm phá Tam Giang. 

3.3. NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG 

NGHIỆP VỀ XÃ HỘI 

a. Đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho người làm nông nghiệp và 

chuyển giao kỹ thuật mới cho nông dân. 

b. Bố trí hợp lý lực lượng lao ñộng nông nghiệp phù hợp ñể sử dụng 

lao ñộng hiệu quả. 

c. Tích cực tạo ra nhiều việc làm mới bằng cách phát triển thêm một 

số ngành nghề sản xuất, ngành nghề phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp và 

làng nghề ñể giải quyết ñược lao ñộng dôi dư. 

d. Tiếp tục làm tốt các chính sách xã hội như chính sách ñãi ngộ 

người có công, chính sách dân tộc và tôn giáo ñể tạo nên sức mạnh mới 

trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. 

e. Đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho người dân, phát ñộng 

trong toàn dân tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

do Bộ Chính trị phát ñộng. 

3.4. NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG 

NGHIỆP VỀ MÔI TR ƯỜNG  
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a. Lựa chọn và ñưa vào sản xuất nông nghiệp những loại cây trồng 

vật nuôi có khả năng kháng bệnh tốt. 

b. Nghiên cứu, sản xuất và áp dụng các chế phẩm sinh học có tác 

dụng phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi. 

c. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn. 

d. Nâng cao nhận thức của cộng ñồng, làm cho mọi người hiểu rõ 

và có ý thức cao trong công tác bảo vệ môi trường.  

3.5. CÁC ĐIỀU KI ỆN VÀ KI ẾN NGHỊ 

3.5.1. Các  ñiều kiện 

Các giải pháp về phát triển bền vững nông nghiệp huyện Quảng 

Điền cần ñảm bảo 3 tiêu chí cụ thể: Kinh tế, Xã hội,Môi trường ñồng 

thời phải ñảm bảo 19 tiêu chí Nông thôn mới do Chính phủ ban hành. 

3.5.2. Kiến nghị 

Chính phủ cần có chính sách quốc gia quy ñịnh rõ việc chấp hành 

nghiêm túc công tác quy hoạch, công tác quản lý, khai thác và sử dụng 

ñất một cách có hiệu quả. Chính phủ cần có chương trình quốc gia về 

phát triển nông nghiệp bền vững; trong ñó có ñịnh hướng quy hoạch 

vùng, miền và chính sách ưu ñãi phù hợp cho từng ñịa phương. Tỉnh và 

các Sở, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế cần tạo mọi ñiều kiện thuận lợi về 

ñầu tư kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho sản xuất nông nghiệp, 

xem ñây là chiến lược lâu dài cho chính sách an ninh lương thực và phát 

triển bền vững của quốc gia, của tỉnh và huyện. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong tầm nhìn chiến lược ñến năm 2020, Quảng Điền thực hiện 

chiến lược phát triển kinh tế bền vững gắn với xu hướng hội nhập kinh 

tế và thương mại toàn cầu. Do ñó, chiến lược phát triển bền vững nông 

nghiệp phải tập trung vào chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp trên cơ 

sở áp dụng khoa học và công nghệ, khai thác tối ưu các nguồn tài 

nguyên nhất là nguồn tài nguyên: ñất ñai, rừng; phát triển nguồn nhân 
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lực nông thôn, tranh thủ huy ñộng mọi nguồn vốn ñầu tư cơ sở hạ tầng 

nông thôn. 

Để phát triển bền vững nông nghiệp huyện Quảng Điền thời gian 

ñến, ñòi hỏi chính quyền ñịa phương, các nhà khoa học và mọi người 

dân phải nâng cao ý thức về phát triển bền vững nói chung và phát triển 

bền vững nông nghiệp nói riêng. Trên cơ sở ñánh giá sâu kỹ thực trạng 

về phát triển bền vững ở chương 2, căn cứ những xu hướng về phát 

triển bền vững nông nghiệp từ ñó ñề ra nhưng giải pháp, kiến nghị về 

phát triển bền vững nông nghiệp phù hợp và khả thi ñối với ñịa phương.  

 

KẾT LUẬN 

 Với mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở những ñiều kiện tự nhiên, xã hội 

và môi trường hiện nay của huyện. Luận văn ñã thực hiện nghiên cứu, 

hệ thống và vận dụng lý thuyết phát triển kinh tế nói chung, phát triển 

bền vững nói riêng vào trong nghiên cứu phát triển bền vững huyện 

Quảng Điền trong thời gian tới. Việc ñánh giá sự phát triển bền vững 

nông nghiệp của ñịa phương dựa trên 3 yếu tố cơ bản: bền vững về Môi 

trường, bền vững về Kinh tế và bền vững về Xã hội, trong ñó tăng 

trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu hợp lý sẽ tạo ra những ñiều kiện vật 

chất cần thiết ñể thực hiện mục tiêu phát triển. Đi ñôi với mục tiêu phát 

triển bền vững nông nghiệp, cần quan tâm thực hiện công bằng xã hội 

ngay từ ñầu nhằm ñảm bảo sự phát triển toàn diện, bền vững mà mọi 

người trong xã hội ñều ñược hưởng từ thành quả của phát triển bền 

vững, nhất là người nông dân. Phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Quảng Điền trong ñiều kiện Quảng Điền là ñịa phương ñược tỉnh lựa 

chọn thực hiện chương trình nông thôn mới của tỉnh sẽ là một lợi thế 

không nhỏ ñể góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng sao ñời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn. 


