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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Nông nghiệp nông thôn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm ñến sự 
phát triển của nông nghiệp- nông thôn. Cùng với sự phát triển chung của 
nông nghiệp cả nước, nông nghiệp huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng ñã 
và ñang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành một số vùng 
nông sản hàng hóa tập trung. Tuy nhiên, nhìn chung kinh tế của Huyện 
phát triển chưa bền vững. Nhằm ñẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 
ñại hóa nông nghiệp nông thôn, thực hiện thành công sớm chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phát triển nhanh, bền vững 
kinh tế nông nghiệp Huyện là một vấn ñề rất quan trọng và cấp thiết trong 
giai ñoạn hiện nay. Vì vậy, tôi chọn ñề tài “Phát triển bền vững nông 
nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng” làm luận văn 
Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển của mình. 
2. Tổng quan vấn ñề nghiên cứu 

Đến nay, ñã có nhiều công trình, nhiều nhà khoa học quan tâm 
nghiên cứu ngành kinh tế nông nghiệp với những mức ñộ khác nhau. 
Các công trình nghiên cứu ñều ñề cập ñến vấn ñề phát triển nông nghiệp 
nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo 
hướng sản xuất hàng hóa hoặc theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại 
hóa, rất ít có công trình nào nghiên cứu sâu và hệ thống về phát triển 
bền vững nông nghiệp nói chung và chưa có ñề tài nào nghiên cứu phát 
triển bền vững nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang – một 
huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà Nẵng, có nhiều tiềm 
năng và lợi thế ñể phát triển nông nghiệp nông thôn nhanh và bền vững.  
3. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích và hệ thống hóa những vấn ñề lý luận về phát triển 
bền vững nông nghiệp. 

- Đánh giá ñúng thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp 
huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2007-2011. 

- Đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm ñẩy 
mạnh phát triển nông nghiệp Hòa Vang theo hướng bền vững giai ñoạn 
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2012-2020 và những năm tiếp theo. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 
4.1 Thế nào là phát triển nông nghiệp bền vững? 
4.2 Thực trạng về phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang hiện 

nay ñã bền vững hay chưa? 
4.3 Để phát triển nông nghiệp tại huyện Hòa Vang trong thời 

gian ñến nhanh và bền vững cần phải có những giải pháp gì? 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
5.1 Đối tượng nghiên cứu: những vấn ñề lý luận và thực tiễn có liên 

quan ñến phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang theo hướng bền vững. 
5.2 Phạm vi nghiên cứu 

6. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp phân tích chuẩn tắc  
Phương pháp thực chứng trong kinh tế  
Phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp mô hình hóa 

thống kê. 
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

- Về lý luận: góp phần hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn ñề 
lý luận  về phát triển nông nghiệp bền vững ở một ñịa phương cấp huyện. 

- Về ñánh giá thực trạng: Phân tích, ñánh giá thực trạng phát 
triển bền vững nông nghiệp huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng giai 
ñoạn 2006-2011. 

- Về giải pháp: Đề xuất những phương hướng, giải pháp chủ 
yếu nhằm ñẩy mạnh phát triển bền vững nông nghiệp huyện Hòa Vang 
thời gian ñến. 

8. Bố cục của luận văn. Luận văn bố cục thành 3 chương: 
Chương 1 Những vấn ñề lý luận cơ bản về phát triển bền vững 

nông nghiệp. 
Chương 2 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Hòa Vang TP Đà Nẵng. 
Chương 3 Giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp huyện 

Hòa Vang TP Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1 
 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN CƠ BẢN 

 VỀ PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP. 
1.1 VAI TRÒ CỦA KINH T Ế NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 
TRONG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế 

1.1.1. Vai trò của kinh tế nông nghiệp nông thôn 
- Ngành nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhu 

cầu xã hội.  
- Cung cấp các yếu tố ñầu vào cho phát triển công nghiệp và khu 

vực ñô thị.  
- 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.  

1.1.2.  Đặc ñiểm kinh tế nông nghiệp-nông thôn 
Thứ nhất, ñối tượng của sản xuất nông nghiệp bao gồm nhiều 

loại cây trồng, con vật nuôi có yêu cầu khác nhau về môi trường, ñiều 
kiện ngoại cảnh ñể sinh ra và lớn lên.  

Thứ hai, trong nông nghiệp, ñất ñai là tư liệu sản xuất chủ yếu.  
Thứ ba, sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ nhất ñịnh.  
Thứ tư, sản xuất nông nghiệp ñược phân bố trên một phạm vi 

không gian rộng lớn và có tính khu vực.  
1.2. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 

1.2.1 Khái ni ệm về phát tri ển bền vững nông nghiệp 
a. Phát triển bền vững 

 “Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt 
chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển, gồm: Phát triển kinh 
tế, phát triển xã hội và môi trường, nhằm ñáp ứng nhu cầu và ñời sống 
con người trong hiện tại, nhưng không làm tổn hại ñến khả năng ñáp 
ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”. 

b. Phát triển bền vững nông nghiệp 
Theo giáo sư, tiến sĩ Lê Viết Ly – hội Khoa học kỷ thuật chăn 

nuôi Việt Nam ñưa ra một ñịnh nghĩa nói rõ hơn về khái niệm phát triển 
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bền vững nông nghiệp: “Nông nghiệp bền vững là một nền nông nghiệp 
về mặt kinh tế bảo ñảm ñược hiệu quả lâu dài cho cả tương lai; về mặt 
xã hội không làm gây gắt phân hóa giàu nghèo, nhằm bảo hộ một bộ 
phận lớn nông dân, không gây ra những tệ nạn xã hội nghiêm trọng; về 
mặt tài nguyên môi trường không làm cạn kiệt tài nguyên, không làm 
suy thoái và hủy hoại môi trường”. 

1.2.2 Ý nghĩa của phát triển bền vững nông nghiệp 
- Phát triển bền vững nông nghiệp sẽ ñem lại một nền nông 

nghiệp tăng trưởng và phát triển nhanh, tốc ñộ tăng trưởng ở mức cao 
và ổn ñịnh.  

- Phát triển nông nghiệp bền vững tăng thu nhập cho người 
nông dân.  

- Phát triển nông nghiệp bền vững còn có ý nghĩa quan trọng 
ñảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, ñáp ứng nhu cầu cho thế 
hệ tương lai.  

-  Phát triển bền vững nông nghiệp nhằm thúc ñẩy nền kinh tế 
ñất nước phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, 
sinh thái. 
1.3 NỘI DUNG  VÀ TIÊU CHÍ CỦA PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG 
NÔNG NGHI ỆP 

1.3.1 Nội dung của phát tri ển bền vững nông nghiệp 
a. Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế 

 “Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế là sự tiến bộ về 
mọi mặt của nền nông nghiệp về kinh tế, thể hiện ở quá trình tăng 
trưởng kinh tế cao, ổn ñịnh và sự thay ñổi về chất của nền nông nghiệp, 
gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội và môi trường theo 
hướng tiến bộ”. 

b. Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội 
 Phát triển bền vững về xã hội là quá trình phát triển ñạt ñược 
kết quả ngày càng cao trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, 
ñảm bảo chế ñộ dinh dưỡng và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
mọi người dân nhất là ở nông thôn ñược có cơ hội học hành, có việc 
làm, giảm tình trạng ñói nghèo, nâng cao trình ñộ văn minh về ñời sống 
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vật chất, tinh thần cho mọi thành viên xã hội, tạo sự ñồng thuận và tính 
tích cực xã hội ngày càng cao. 

c. Phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường 
 Phát triển bền vững về môi trường là khai thác hợp lý, sử dụng tiết 
kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và 
kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường.  
    1.3.2 Các tiêu chí ñánh giá phát triển bền vững nông nghiệp 

Thứ nhất, phải dựa vào mức ñộ phát triển kinh tế của nền nông 
nghiệp ñó. Thể hiện qua: Giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp; Tổng diện 
tích gieo trồng; Tổng ñàn gia súc, gia cầm; Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 
nông nghiệp; Năng suất cây trồng; Năng suất vật nuôi. 

Thứ hai, phải dựa vào sự tiến bộ và công bằng xã hội.  Hàng năm 
tăng trưởng kinh tế ñã giải quyết việc làm cho ? lao ñộng nông thôn. Đã 
tạo ñược việc làm cho ? lao ñộng, giảm thất nghiệp hay không? Thực 
hiện chương trình giảm nghèo kết quả hàng năm như thế nào? Chất 
lượng cuộc sống (thu nhập bình quân ñầu người, số trẻ em ñến trường 
hàng năm, số người ñược chăm sóc sức khỏe ban ñầu); Số hộ gia ñình 
ñạt gia ñình văn hóa hàng năm. 

Thứ ba, dựa vào mức ñộ khai thác, hiệu quả sử dụng các tài 
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái.  

- Nguồn tài nguyên ñất, nước, không khí và các tài nguyên khác 
có ñảm bảo khai thác hiệu quả, tiết kiệm ñảm bảo tình kế thừa không? 

- Mức ñộ ô nhiễm không khí, nguồn nước có ở mức cho phép 
không? Tài nguyên ñất bị bạc màu, rửa trôi hàng năm như thế nào? 

- Tình trạng khai thác rừng bừa bãi ảnh hưởng ñến thời tiết, thiên 
tai, lũ quyets, khả năng sạt lở, rửa trôi như thế nào? 

- Số hộ tham gia thu gôm rác thải tập trung hàng năm? 
1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN PHÁT 
TRIÊN B ỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
     1.4.1 Về ñiều kiện tự nhiên 
 Phải phân bố ñược cây trồng, con vật nuôi tương thích với ñiều 
kiện tự nhiên; bố trí, cơ cấu các ngành nghề phù hợp, quy hoạch thành 
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vùng sản xuất tập trung cho phù hợp với ñiều kiện thổ nhưỡng, thủy 
văn, ánh sáng, khi hậu…,  nhằm khai thác có hiệu quả cao nhất các tiềm 
năng, lợi thế, khắc phục tối ña các hạn chế, rủi ro cũng như các tác ñộng 
bất lợi của ñiều kiện tự nhiên. Đồng thời phải không ngừng nuôi dưỡng, 
tái tạo tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. 

     1.4.2 Yếu tố kinh tế xã hội 
 Trước hết, phải kể ñến nhân tố thị trường. Trong nền kinh tế thị 
trường, cả ba vấn ñề cơ bản là: sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? 
Và sản xuất cho ai? Đều do thị trường quyết ñịnh. Phát triển bền vững 
nông nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu thị trường ñể ñịnh hướng cho ñầu 
tư phát triển nông nghiệp nhằm ñạt ñến sự tăng trưởng kinh tế ngày 
càng cao trong nông nghiệp.  

Vốn ñầu tư cũng là yếu tố có ý nghĩa quyết ñịnh ñối với phát 
triển bền vững nông nghiệp. Phải tăng cường cơ chế ñầu tư vốn cho phát 
triển sản xuất nông nghiệp . 

Trình ñộ, kỷ thuật của người lao ñộng, tập quán canh tác, 
ngành nghề truyền thống cũng chi phối mạnh mẽ ñến bố trí cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, cơ cấu sản phẩm ở mỗi vùng, mỗi ñịa phương;  
    1.4.3. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
 Các yếu tố kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là ñiều kiện, là tiền ñề 
cho sản xuất hàng hóa nông nghiệp.  

Tất cả các yếu tố ñó ñều tác ñộng trực tiếp, mạnh mẽ lên sự 
phát triển bền vững nông nghiệp. 

    1.4.4 Sự phát tri ển của khoa học, công nghệ 
 Tiến bộ khoa học và công nghệ ñược ứng dụng vào sản xuất 
nông nghiệp cho phép tạo ra những sản phẩm mới, chất lượng và năng 
suất cao hơn, thân thiện với môi trường hơn; Vì vậy ứng dụng tiến bộ 
khoa học - công nghệ phải ñảm bảo ñồng bộ, phù hợp với ñiều kiện cơ 
sở vật chất, kỷ thuật, trình ñộ lao ñộng và sự tiếp cận của nền kinh tế 
nông nghiệp trong từng giai ñoạn nhất ñịnh. 
      1.4.5  Yếu tố tổ chức và quản lý 
 Những thể chế, chính sách kinh tế nhằm ñịnh hướng và ñiều 
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tiết, quản lý kinh tế nông nghiệp thông qua hệ thống pháp luật, các 
chính sách và công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước.  
 Trình ñộ tổ chức và quản lý kinh doanh của các thành phần 
kinh tế trong nông nghiệp cũng ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phát 
triển bền vững nông nghiệp. 

     1.4.6 Yếu tố quốc tế 
 Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng quốc tế 
hóa là tất yếu khách quan nhằm hợp tác cùng phát triển trong sản xuất 
và trao ñổi hàng hóa, dịch vụ, mở rộng thị trường và phân công lại lao 
ñộng trong nông nghiệp.  

1.5 KINH NGHI ỆM VỀ PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
     1.5.1 Kinh nghiệm phát tri ển nông nghiệp theo hướng bền vững 
của một số nước Châu Á 

a. Kinh nghiệm của Thái Lan 
- Phát huy lợi thế ñẩy mạnh sản xuất, chế biến và xuất khẩu. 
- Hỗ trợ nông dân phát triển sản phẩm chất lượng cao, phục vụ 

xuất khẩu. 
- Khuyến khích các tổ chức kinh tế tham gia xuất khẩu. 
b. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 
- Khuyến khích cộng ñồng tham gia ñầu tư phát triển nông nghiệp 
- Thiết lập hệ thống quản lý nông nghiệp bền vững 
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường  
- Duy trì và cải thiện các nguồn lực 
- Thúc ñẩy sự tiến bộ của các dự án khuyến khích nông nghiệp 

bền vững. 
     1.5.2 Kinh nghiệm phát tri ển nông nghiệp bền vững của một số 
ñịa phương ở Việt Nam 

a. Kinh nghiệm của huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi 
- Có chủ trương ñúng ñắn của huyện ủy và sự quan tâm chỉ ñạo, 

ñầu tư ñúng mức của ủy ban nhân huyện. 
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-Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo 
nên những chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp theo 
hướng bền vững, hiệu quả.  

b. Kinh nghiệm của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam 
     1.5.3 Bài học kinh nghiệm 
 - Một là, Tranh thủ nguồn vốn ñầu tư của các cấp các ngành các 
tổ chức tập trung vào phát triển kinh tế nông nghiệp trên ñịa bàn huyện 
nói riêng. 
 - Hai là, Nắm bắt kịp thời nhu cầu, thị hiếu của thị trường, trả lời 
ba câu hỏi “ Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Và sản xuất như thế nào  
 - Ba là, Trong sản xuất nông nghiệp cần phải có tính liên kết và 
phân công chuyên môn hóa ñể hàng hóa nông sản ñảm bảo quy mô, 
giảm giá thành, tăng năng suất chất lượng và ñáp ứng nhu cầu chung 
của thị trường. 
 - Bốn là, Mạnh dạn ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và cơ 
giới hóa nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả.  
 - Năm là, Không ngừng bồi dưỡng kiến thức kỷ năng tổ chức sản 
xuất, quản lý trong hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp qui mô lớn. 

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 trên 3 
phương diện: 
 Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế, mang tính ổn ñịnh, 
lâu dài về tốc ñộ tăng trưởng, cơ cấu hợp lý, hiệu quả sản xuất cao. 
Nhằm ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội 
 Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội nhằm cải thiện chất 
lượng cuộc sống cho người dân, nhất là nông dân và người có thu nhập 
thấp, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, chú trong an sinh xã 
hội. 
 Phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường, nhằm bảo vệ 
môi trường sống và nguồn lực phát triển nông nghiệp cho tương lai, giữ 
vưng cân bằng sinh thái, bền vững trong quá trình phát triển. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 

HUYỆN HÒA VANG – THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 
2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH T Ế XÃ HỘI HUY ỆN HÒA VANG 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
    2.1.1 Đặc ñiểm tự nhiên. 
 - Vị trí ñịa lý Hòa Vang là một huyện ngoại thành bao bọc phía 
Tây của Thành phố Đà Nẵng. Toàn huyện có diện tích ñất tự nhiên là 
736.91 km2. Trong ñó, ñất nông nghiệp là 599.73 km2, chiếm 81,38%. 
Dân số là 120,698 người, mật ñộ trung bình 164 người/km2(số liệu 
thống kê tháng 12/2011). 
 Gồm 11 ñơn vị hành chính trực thuộc. Trong ñó Hòa Châu, Hòa 
Phước, Hòa Tiến là 3 xã ñồng bằng, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa 
Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Liên là các xã trung du và 3 xã miền núi là Hòa 
Phú, Hòa Ninh, Hòa Bắc. 

- Điều kiện tự nhiên: 
+ Địa hình: Trải rộng cả ba vùng ñồi núi, trung du, ñồng bằng. 

Địa hình nghiêng từ Tây sang Đông, có nhiều ñồi núi, cao nhất là ñỉnh 
Bà Nà (1.847m). Địa hình có nhiều ñồi dốc lớn bị chia cắt bởi hai sông 
S.Cu Đê và S.Yên. 

 + Khí hậu: Hòa Vang là một vùng mang ñặc thù khí hậu diên 
hải Nam Trung bộ, nhiệt ñới gió mùa, lượng bức xạ dồi dào, nắng nhiều 
(hơn 2260 giờ nắng/năm), nhiệt ñộ cao. 

+ Nguồn nước, thủy văn: Trên ñịa bàn có hai con sông chính chảy 
qua ñó là S.Cu Đê và S. Yên. Ngoài ra còn một số khe, mương, ao hồ 
tạo nên nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và tưới tiêu khoảng 2,33 tỷ 
m3/năm. 

+ Thổ nhưỡng: tổng diện tích ñất tự nhiên là 70.734ha, ñã ñưa vào 
khai thác và sử dụng hơn 80% diện tích. Trên ñịa bàn huyện có nhiều 
loại ñất khác nhau như ñất phù sa, ñất ñỏ vàng, ñất phèn, ñất xám bạc 
màu, ñất ñen,… 

+ Tài nguyên rừng, thảm thực vật 
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Là huyện có diện tích rừng lớn, chiếm ñến hơn 65% diện tích ñất 
tự nhiên, có nhiều nguồn gen ñộng thực vật quý hiếm, có giá trị nghiên 
cứu khoa học và phục vụ du lịch sinh thái như Bà Nà, suối Lương, 
ngầm ñôi,.. 
     2.1.2 Đặc ñiểm về kinh tế 

- Tăng trưởng kinh tế  
Bảng 2.1: Tổng giá trị và tốc ñộ tăng trưởng kinh tế Huyện giai ñoạn 

2006 -2011(Giá cố ñịnh 1994) 
ĐVT: triệu ñồng. 

Chỉ tiêu 
Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Bình 

quân 

1- Tổng giá trị 

sản xuất 604,400 669,500 742,800 830.400 933,900 1,367,600 858,100 

2- Tốc ñộ tăng 

trưởng (%) 
11.8 13.3 14.2 14 18.6 15.4 14.5 

Trong ñó:  

Ngành NN 253,500 267,600 280,800 295,300 311,700 324,200 396,917 

Ngành CN-

XD 
223,200 269,300 296,400 342,200 398.800 456,300 331,030 

Ngành TM-

DV 
127,700 142,600 165,600 192,900 223,400 263,100 185,883 

Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Hòa Vang. 
Tổng giá trị sản phẩm nền kinh tế của huyện năm 2011 là 1.367,6 

tỷ ñồng (giá cố ñịnh 1994); tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân là 
14.5%/ năm. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành: 
Năm 2006, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm ñến 41.94%, ngành 

công nghiệp xây dựng chiếm 36,93% và ngành dịch vụ chiếm 21.13%.  
Tuy nhiên, ñến năm 2011 tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 43.72%, tăng 
7.79% so năm 2006; nông nghiệp chiếm 31.07%, giảm 10.17% so năm 
2006 và thương mại dịch vụ chiếm 25.21% tăng 4.08% so năm 2006. 



13 

Nông nghiệp giữ vai trò chủ lực, vẫn là ngành kinh tế quan 
trọng nhất với tổng giá trị ñóng góp hàng năm trên 30% tổng giá trị 
kinh tế huyện và thu hút khoảng 65% lao ñộng của toàn huyện. 
     2.1.3 Đặc ñiểm về xã hội 

- Dân số và mật ñộ dân số: 
Tổng số dân trên ñịa bàn huyện là 120,698 người, mật ñộ trung bình 

164người/Km2. Người dân sống chủ yếu tập trung ở các xã ñồng bằng 

và trung du có mật ñộ dân số cao. Có nơi mật ñộ trung bình lên ñến 

1,615 người/Km2 như Hòa Phước, cao gấp 10 lần so với mật ñộ trung 

bình của huyện. Các xã miền núi thì ngược lại, diện tích ñất rộng lớn 

nhưng mật ñộ dân cư sinh sống thưa thớt, Hòa Phú mật ñộ 11 

người/Km2. 

- Lao ñộng và việc làm  

 Từ bảng 2.4 cho thấy Nguồn lao ñộng của huyện Hòa Vang dồi 
dào 66.236 lao ñộng/120.698 người (dân số toàn huyện); chiếm 
54,88%.  

Tỷ lệ người dân trong ñộ tuổi lao ñộng ở các xã xấp xỉ bằng 
nhau và trên 50% số dân trong xã.  

Thu nhập bình quân 13,8 triệu ñồng/người/năm (năm 2011), thu 
nhập cơ bản ñáp ứng ñược nhu cầu cuộc sống của người dân. 
     2.1.4 Kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn 

Giao thông: Toàn huyện GTNT ñược bê tông hóa trên 95%; 
giao thông nội ñồng ñược bêtông hóa trên 70%. 
 Tổng diện tích tưới tiêu trên ñịa bàn toàn huyện  là là 37,620 ha 
cơ bản ñáp ứng nhu cầu (bảng 2.5).  

Điện: Hệ thống ñiện thắp sáng dùng trong sinh hoạt và sản xuất 
ñảm bảo 100% ñã có hệ thống mạng ñiện lực quốc gia bao phủ. 
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 
    2.2.1 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về mặt kinh t ế 
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a.Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
 - Tình hình tăng trưởng: 

 
Bảng 2.6: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Huyện  

giai ñoạn 2006-2011              ĐVT: Triệu ñồng 

Ngành Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Nông nghiệp 253,500 267,600 280,800 295,300 311,700 324,200 

Trong ñó:  

- Trồng trọt 214,200 221,800 223,400 241,500 252,200 258,700 

- Chăn nuôi 23,500 27,000 27,600 31,300 35,000 39,400 

- Dịch vụ 
NN 

15,800 18,800 19,800 22,500 24,500 26,100 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang. 
Tổng giá trị ngành nông nghiệp toàn huyện năm 2006 là 253.5 tỷ 

ñồng, tăng ñều qua các năm, ñến năm 2011 là 324.2  tỷ ñồng. Trong 
tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt ñóng góp chủ yếu. 

Nhìn chung ngành trồng trọt ñóng vai trò chủ ñạo trong kinh tế 
nông nghiệp trên ñịa bàn Huyện. Ngành chăn nuôi dần trở thành ngành 
ñem lại thu nhập ổn ñịnh cho người nông dân. Ngành dịch vụ trong 
nông nghiệp cũng chưa phát triển mạnh, giá trị kinh tế mạng lại trong 
nội bộ ngành nông nghiệp từ dịch vụ chưa nhiều. Phải khẳng ñịnh rằng 
dịch vụ nông nghiệp trên ñịa bàn huyện chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu sản 
xuất của ngành nông nghiệp.  
- Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông 
nghiệp:       Từ Hình 2.3 cho thấy: Năm 2006 tỷ trọng trong nội bộ ngành 
nông nghiệp, trồng trọt chiếm cao nhất ñến 84,49%, trong khi ñó chăn nuôi 
và chỉ chiếm 9.2% và dịch vụ trong nông nghiệp chiếm 6.23%. Đến năm 
2011, chăn nuôi và dịch vụ trong nông nghiệp có tăng nhưng chậm, tỷ trọng 
lần lượt là 12.2% và 8.05%, ngành trồng trọt vẫn cho giá trị kinh tế nhiều 
nhất chiếm ñến 79,8%. Cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch 
theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ 
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trọng ngành trồng trọt.  
Hình 2.4 cho thấy toàn huyện có 51,224.2 ha ñất lâm nghiệp, diện 

tích ñất lâm nghiệp rất lớn chiếm 88.9%. Đất trồng cây hàng năm là 
4,927.8 ha chiếm 8.6%. Đất nuôi trồng thủy sản là 111.5 ha chiếm 
0,2%. Đất trồng cây lâu năm là 1,342.2 ha chiếm 2,3% tổng diện tích. 

b. Tình hình phát triển ngành trồng trọt 
- Cây lúa: Diện tích ñất trồng lúa giảm dần qua các năm, năng 

suất và sản lượng có biến ñộng tăng nhưng không nhiều.  
Bảng 2.7 Diện tích, sản lượng, năng suất cây lúa giai ñoạn 2006-2011 

Năm 
Chỉ tiêu 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1- Diện tích (ha) 6,056 5,967 5,958 5,873 5,860 5,796 

Lượng tăng tuyệt ñối 
(ha) 

 -89 -9 -85 -13 -67 

2- Sản lượng (tấn) 34,739 32,156 32,299 31,857 33,260 33,153 
Tốc ñộ tăng trưởng (%)  - 8 4.04 -1.37 0.04 - 0.33 
Lượng tăng tuyệt ñối 

(tấn) 
 -2,583 143 -442 1,403 -107 

3- Năng suất (tạ/ha) 57.36 53.89 54.21 54.24 56.75 57.20 
Tốc ñộ tăng trưởng (%)  - 6.05 0.59 0.06 4.62 0.79 
Lượng tăng tuyệt ñối 

(tạ) 
 -3.47 0.32 0.03 2.51 0.45 

Nguồn: Chi cục thống kê huyện Hòa Vang. 
Năm 2006 diện tích lúa là 6,056 ha, ñến năm 2011 là 5,796 ha 

(giảm 263 ha so năm 2006). Diện tích tuy có giảm nhưng năng suất từ 
năm 2007 là 53.89 tạ/ha tăng lên 57.2 tạ/ha năm 2011. 

- Cây ngô:  
Bảng 2.8 Diện tích, sản lượng, năng suất cây ngô giai ñoạn 2006-2011 

Năm 
Chỉ tiêu 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1- Diện tích (ha) 770.5 790 802 798 799 820 
Lượng tăng tuyệt ñối (ha)  19.5 12 -4 -1 21 
2- Sản lượng (tấn) 4,276 4,492 4,369 4563 4521 4,747 
Tốc ñộ tăng trưởng (%)  5.05 - 3,73 4.4 -0.92 4.9 
Lượng tăng tuyệt ñối (tấn)  216 -123 194 -42 226 

16 
3- Năng suất (tạ/ha) 55.5 56.1 54.5 57.2 56.6 57.9 
Tốc ñộ tăng trưởng (%)  1.08 -2.9 4.95 -1,04 2.29 
Lượng tăng tuyệt ñối (tạ)  0.6 -1,6 2.7 - 0.6 1.3 

Nguồn: Chi cục thống kê huyện Hòa Vang. 
Diện tích và sản lượng ngô từ năm 2006 ñến nay về lượng tuyệt ñối 

tăng, giảm rõ rệt nhưng không ñáng kể. Sản lượng ngô tăng cụ thể, năm 
2006 là 4,276 tấn ñến năm 2011 tăng lên 4,747 tấn. Diện tích trồng ngô qua 
các năm có tăng nhưng ở con số khiêm tốn. Chủ yếu là năng suất tăng. 
c. Tình hình phát triển ngành chăn nuôi.         Đàn trâu, bò năm 2006 
là 13,478 con ñến năm 2011 là 15,430 con. Số lượng ñàn trâu, bò trên 
ñịa bàn huyện còn khiêm tốn, giá trị thu ñược từ ñàn trâu, bò cho chưa 
cao (hình 2.5). 

Tổng số ñàn lợn năm 2011 là 78,770 con, tăng cao so năm 2010 
là 62,910. Số lượng ñàn lợn tăng qua các năm (hình 2.6). 

- Gia cầm: Đàn gia cầm phát triển mạnh và tăng ñều qua các 
năm. Năm 2006 là 257,988 con ñến năm 2011 là 328, 874 con. Các hộ 
dân nuôi gia cầm quy mô lớn ngày càng tăng, nhất là nuôi gà thả vườn, 
vịt cỏ và cuốc lấy trứng, ñây là những mặt hàng mà thị trường rất 
chuộng, ñem lại giá trị kinh tế cho người chăn nuôi. 
2.2.2 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về mặt xã hội 

Bảng 2.9 Một số chỉ tiêu xã hội huyện Hòa Vang giai ñoạn 2006-2011 
ĐVT: người. 

Một số chỉ tiêu xã 
hội 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1- Dân số 110,305 112,388 114,635 115,252 117,020 120,698 
2- Tổng nguồn lao 
ñộng 

55,514 57,204 59,039 61,176 63,577 68,792 

3- Lao ñộng có việc 
làm 

53,328 54,962 56,298 58,285 61,132 66,236 

4- Tỷ lệ lao ñộng 
thất nghiệp    (%) 

4.1 4.08 4.87 4.96 4.0 3.86 

5- Hộ nghèo (hộ) 14,169 11,932 7,896 5,385 3,783 1,969 

6- Tỷ lệ hộ 
nghèo/tổng số hộ 

44.67 38.06 26.7 21.3 12.59 6.7 
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(%) 
7- Tỷ lệ trẻ em tiêm 
chủng mở rộng (%) 

100 100 100 100 100 100 

8- Tỷ lệ trẻ suy dinh 
dưỡng (%) 

19.07 17.86 15.11 14.10 13.08 11.8 

9- Tỷ lệ trẻ ñến 
trường ñúng ñộ tuổi 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

10- Gia ñình ñạt 
GĐVH (hộ) 

20,714 21,695 22,729 23,981 24,863 25,917 

Nguồn: Phòng lao ñộng, TB&XH huyện Hòa Vang. 
Toàn huyện có 120,698 người (số liệu thống kê 31/12/2011), dân 

số tăng qua các năm. Trong ñó, nguồn lao ñộng huyện là 68,792 LĐ 
chiếm 57% dân số. Nguồn lao ñộng dồi dào. Trong ñó có việc làm 96%. 
(năm 2011). 

Số lao ñộng có việc làm tỷ lệ thuận với tổng nguồn lao ñộng 
Huyện và tỷ lệ nghịch với tỷ lệ lao ñộng thất nghiệp. Số hộ nghèo theo 
tiêu chí hiện nay giảm dân qua các năm. Tỷ lệ trẻ em tiêm chủng mở 
rộng ñạt 100%, trẻ em ñến trường ñúng ñộ tuổi ñạt 100%, Chất lượng 
giáo dục ở thôn thôn ngày càng ñược quan tâm ñầu tư từ nhiều phía, cả 
gia ñình lẫn xã hội. 

- Việc làm: Tăng trưởng kinh tế phải ñi ñôi với giải quyết việc 
làm cho người lao ñộng nông thôn, từ năm 2006 ñến 2011 mỗi năm giải 
quyết từ 1500 ñến 2000 lao ñộng có việc làm.  

 - Thu nhập của người lao ñộng:  
 Thu nhập bình quân/ người/ năm của Huyện Hòa Vang tăng 
qua các năm. Năm 2006 thu nhập BQ là 7,900 ngàn ñồng/người/năm 
ñến năm 2011 là 13,800 ngàn ñồng/người/năm. (hình 2.7) 
 - Các vấn ñề xã hội khác: Tăng trưởng kinh tế ñi ñôi với giảm 
nghèo, số hộ nghèo trên ñịa bàn giảm rõ rệt qua các năm. Đó là mục 
tiêu vừa trước mắt vừa lâu dài, tạo ñộng lực phát triển kinh tế, tạo mặt 
bằng phát triển xã hội ñồng ñều. 
    2.2.3 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường 
Bảng 2.10  Một số chỉ tiêu về môi trường sống Huyện  
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giai ñoạn 2006-2011   ĐVT: (%) 
Một số chỉ tiêu môi trường 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước 
sạch 

20.03 22.1 24.3 26.2 29.8 31.7 

2- Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh 
ñạt chuẩn 

38.70 40.60 42.53 45.56 62.14 78.56 

3- Tỷ lệ hộ dân tham gia thu gom 
rác thải 

0 0 20.8 30.2 42.5 45.60 

4-Tỷ lệ hộ dân có hố rác tự hoại 
tại gia ñình 

30.6 37.2 45.6 50.35 62.29 67.9 

Nguồn: Chi cục thống kê huyện Hòa Vang. 
Về môi trường nước: Nguồn nước chính ñể sinh hoạt là nước 

giếng khoan, nước giếng ñào, nước máy riêng và nước khe suối. Do 
phần lớn nguồn nước tự nhiên bị ô nhiễm, nồng ñộ pH vượt chỉ tiêu cho 
phép (0.5%), 

- Môi trường không khí: Không khí trên ñịa bàn huyện tương ñối 
trong lành, ñảm bảo sức khỏe và lượng khí thở hằng ngày của người dân. 

- Môi trường ñất: Hàng năm, mưa lớn kết hợp lũ quét  làm cho ñộ 
xói mòn, rửa trôi của diện tích ñất những vùng ñồi trung du triền núi 
ngày càng tăng, mất ñộ màu mỡ, tơi xốp lớp mặt trên của ñất. 
2.3 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT 
TRI ỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG T Ừ NĂM 2006 
ĐẾN NĂM 2011. 
    2.3.1 Những thành tựu ñạt ñược 

Kinh tế nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang có bước tăng 
trưởng khá. Giá trị ñóng góp của ngành nông nghiệp trong tổng giá trị 
GDP toàn huyện trên 30%, Tỷ trọng ñóng góp tuy giảm những tổng giá 
trị tuyệt ñối vẫn tăng ñều qua các năm. 

Sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ ñạo của huyện, 
việc quan tâm ñầu tư cho phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững 
ñược chú trọng, chất lượng nông sản tăng lên, khả năng cạnh tranh trên 
thị trường ngày càng lớn, quy mô sản xuất ngày càng tập trung, xuất 
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hiện nhiều mô hình kinh tế HTX, trang trại mới với hình thức, quy mô 
và chất lượng, hiệu quả năng suất cao.  

Trong sản xuất nông nghiệp ñã có kế hoạch quản lý khai thác, sử 
dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên ñất, nước,..ñem lại hiệu quả kinh tế 
cao, và chú trọng trong bảo vệ môi trường sống ở nông thôn. 

Kinh tế tăng trưởng, thu nhập bình quân /người/ tháng tăng, tỷ lệ 
hộ nghèo giảm, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, các tiện nghi trong sinh hoạt 
ñảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên ñáng kể. 

Cơ sở hạ tầng nông thôn ñược ñầu tư, diện mạo nông thôn thay 
ñổi rõ nét, khang trang, sạch ñẹp hơn nhiều. Y tế, giáo dục tiếp tục ñược 
quan tâm, ñầu tư. Chất lượng cuộc sống ngày càng ñược nâng lên. 

 Các thiết chế văn hóa ñược bảo tồn, tôn tạo; bản sắc văn hóa 
miền quê giữ gìn và phát huy; tính cộng ñồng dân tộc ñược giữ gìn. 
Cảnh quan nông thôn ngày càng xanh sạch ñẹp. Tài nguyên, môi trường 
nông thôn ngày càng ñược quan tâm gắn liền với hoạt ñộng phát triển 
kinh tế ñảm bảo kế thừa cho thế hệ tương lai. Và là lá phối xanh cho 
toàn thành phố Đà Nẵng. 
    2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 

Về kinh tế: Diện tích ñất sản xuất nông nghiệp giảm. Kết cấu hạ 
tầng chưa ñược ñầu tư nhiều, hệ thống giao thông thủy lợi xuống cấp 
chưa ñược quan tâm ñầu tư sữa chữa. 

Về xã hội: Tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao, thu nhập bình quân ñầu 
người tuy có tăng nhưng còn chậm; y tế, giáo dục, văn hóa ñều ñảm bảo 
song chất lượng chưa cao. 

Về môi trường:  Ô nhiễm nguồn nước, không khí ñang diễn ra và 
chưa có hướng khắc phục mang tính hiệu quả và bền vững. Độ che phủ 
của rừng và diện tích xói mòn luôn bị ñe dọa. 
    2.3.3 Nguyên nhân tồn tại 
 - Cơ chế chính sách còn bất cập. 
 - Nhận thức, trình ñộ tay nghề của người lao ñộng chưa cao. 
 - Một số vấn ñề về ñất ñai, vốn, tín dụng còn hạn chế.  
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- Cơ sở vật chất- kỹ thuật và kết cấu hạ tầng nông thôn chưa ñáp 
ứng ñược nhu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. 
 - Trình ñộ quản lý và tổ chức SX: tầm nhìn chiến lược còn khiêm tốn. 

- Thị trường tiêu thụ còn hạn chế 
Kết luận Chương 2 

Là một huyện duy nhất của thành phố Đà Nẵng, kinh tế chủ yếu 
dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính. Với thực trạng phát triển bền 
vững nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng 
trong thời gian qua ñã có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, 
nền kinh tế huyện nhà còn nhiều khó khăn, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 
liên tục nhưng chưa ñều. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Phát 
triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện vẫn còn nhiều yếu tố thiếu tính 
bền vững, năng lực cạnh tranh còn yếu, năng suất lao ñộng và hiệu quả 
sản xuất chưa cao, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, mang tính kinh tế hộ gia 
ñình, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chưa nhiều. Đất nông nghiệp 
ngày càng thu hẹp, tình trạng thoát nghèo rồi tái nghèo, tệ nạn xã hội 
vẫn còn diễn ra gây nhiều bức xúc trong dư luận và cuộc sống của 
người dân. Lượng lao ñộng phục vụ trong ngành nông nghiệp chủ yếu 
là lao ñộng ngoài ñộ tuổi và lao ñộng chưa qua ñào tạo 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
HUYỆN HÒA VANG – THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRI ỂN KINH T Ế XÃ 
HỘI HUY ỆN HÒA VANG 2010 -2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030  
      3.1.1 Phương hướng phát tri ển kinh tế xã hội trên ñịa bàn huyện 
Hòa  Vang thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2010-2020 và tầm nhìn ñến 
2030 

Khai thác tiềm năng, lợi thế, mọi nguồn lực ñể xây dựng Hòa 
Vang thành một huyện Nông thôn mới theo ñúng 19 tiêu chí Quốc gia 
của Thủ tướng Chính phủ tại quyết ñịnh 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009, 
phát triển toàn diện trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường; mở 
rộng quy mô ñô thị hóa các vùng trọng ñiểm, kinh tế phát triển ñảm bảo 
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có tốc ñộ tăng nhanh và bền vững theo hướng tập trung tăng giá trị 
ngành sản xuất nông nghiệp, ñồng thời quy hoạch phát triển công 
nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ và du lịch gắn với ñầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng ñồng bộ theo quy hoạch chung của thành phố.  
    3.1.2 Mục tiêu phát tri ển kinh tế xã hội trên ñịa bàn huyện Hòa 
Vang thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2010-2020 và tầm nhìn ñến 2030 

- 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 
trở thành huyện phát triển mạnh vào năm 2020. Tiếp tục gắn nhiệm vụ phát 
triển kinh tế với an sinh 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, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực lãnh ñạo và sức 
chiến ñấu của Đảng bộ, năng lực quản lý, ñiều hành của các cấp chính 
quyền, xây dựng mặt trận và các hội ñoàn thể vững mạnh. 

 
- Mục tiêu cụ thể: 

+ Cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch 
theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, 
mạnh dạn chuyển sang sản xuất các loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao.  

+ Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế BQ từ 2012 ñến 2020 là 13-
14,5%/năm.  

+ Tốc ñộ tăng giá trị sản xuất ngành NN từ 4-4.5%/năm. Đưa 
năng suất lúa ñạt 60-60 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực ñạt 5500 ñến 
5600 tấn/năm. 

+ Tốc ñộ tăng giá trị ngành công nghiệp, xây dựng là 17-
18%/năm.  

+ Tốc ñộ tăng giá trị ngành thương mại dịch vụ là 15-16%/năm. 
+ Thu ngân sách hàng năm tăng từ 18-28%. 
+ Thu nhập BQ ñầu người ñạt 25triệu ñồng/người/năm(giá hiện hành). 
+ Hàng năm giải quyết 1500-2000 lao ñộng.  
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+ Giảm hộ nghèo bình quân hàng năm 3-5%, phấn ñấu ñến cuối 
năm 2020 không còn hộ nghèo theo tiêu chí hiện nay. 

+ Đạt 100% phổ cập THCS và 90% phổ cập THPT. 100%Trường 
ñạt chuẩn quốc gia ở cấp ñộ 1, 30% trường ñạt chuẩn quốc gia ở cấp ñộ 2. 

+100% người dân tham gia bảo hiểm Y tế tự nguyện. 
+ 95% gia ñình ñạt GĐVH, 80% thôn ñạt thôn VH, 8/11 xã ñạt xã VH. 
+ 95% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. 
+ Giao quân hàng năm ñạt 100% chỉ tiêu giao. 

3.2 XU HƯỚNG PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA 
VANG THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG  ĐẾN NĂM 2020. 
     3.2.1 Định hướng phát tri ển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện 
Hòa Vang thành phố Đà Nẵng  ñến 2020 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, gắn 
với xây dựng nông thôn mới. Điều chỉnh sản xuất, gắn sản xuất với chế 
biến nông sản và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Sử dụng hiệu quả và tiết 
kiệm nguồn tài nguyên, nhân vật lực. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng 
giống, cây, con; chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 
thực vật và vật tư nông nghiệp; làm tốt công tác phòng chống dịch 
bệnh. Quản lý sử dụng bền vững cả rừng sản xuất và rừng phòng hộ. 
     3.2.2 Xu hướng phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang thành 
phố Đà Nẵng  ñến năm 2020. 

Hòa Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà 
Nẵng. Thành ủy ra Chỉ thị 18 về Tập trung lãnh ñạo xây dựng huyện 
nông thôn mới. Nguồn lực huy ñộng rất rộng rãi từ trung ương, thành 
phố, các sở ban ngành, các quận và các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân 
dự kiến tập trung cho xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, các 
thiết chế văn hóa, sự nghiệp y tế, giáo dục, ñầu tư mở rộng quy mô, 
hình thức tổ chức sản xuất, ñầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện ñại 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện.  
3.3 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CÓ TÍNH NGUYÊN T ẮC LÀM C Ơ 
SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VƯNG NÔNG 
NGHI ỆP HUYỆN HÒA VANG TRONG TH ỜI GIAN ĐẾN. 
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- Phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang cần phải phát triển 
ñồng bộ, liên kết với các ñịa bàn lân cận, hình thành vùng kinh tế nông 
nghiệp trọng ñiểm không chỉ của thành phố Đà Nẵng mà của cả miền 
Trung và Tây Nguyên. 
 - Tận dung tối ña các nguồn lực, lợi thế, khai thác triệt ñể các cơ hội 
trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và phát triển các khu vực mang lại.  

- Quan tâm ñầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và 
chế biến nông sản hàng hóa, tăng cường cơ giới hóa.  

- Phát triển nông nghiệp phải gắn với cải tạo, bảo vệ môi trường 
sống, ñảm bảo khai thác tài nguyên có tính kế thừa cho thế hệ tương lai. 
3.4 GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
HUYỆN HÒA VANG – THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020. 
    3.4.1 Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững về kinh tế 

a. Bổ sung hoàn thiện các chính sách kinh tế liên quan ñến 
phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững. 

Huyện lập kế hoạch sử dụng toàn bộ diện tích ñất nói chung và 
ñất nông nghiệp nói riêng ñến năm 2020 và ñề xuất nhu cầu sử dụng ñất 
ñến năm 2030.  

b. Đổi mới và hoàn thiện công tác quy hoạch nhằm khai thác 
tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện, ñảm bảo cho nền nông nghiệp 
phát triển bền vững. 

Nhanh chóng hoàn thiện công tác quy hoạch trên ñịa bàn Thành 
phố nói chung và huyện nói riêng ñể người dân tận dụng, khai thác có 
hiệu quả các nguồn lực.  
 c. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho các chủ thể kinh tế nông 
nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề 
dịch vụ nông thôn, tăng cường mối liên kết và sản xuất hàng hóa 
nông sản trên ñịa bàn huyện. 

Huy ñộng tất cả các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất 
nông nghiệp. Chú trọng củng cố và ñẩy mạnh hình thức hoạt ñộng của 
Hợp tác xã nông nghiệp, ñẩy mạnh các dịch vụ nông nghiệp tạo ñiều 
kiện thuận lợi ñể người nông dân giảm bớt vất vả. 

24 

d. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội như hệ thống 
giao thông, thủy lợi, ñiện, bưu chính viễn thông,…làm ñiều kiện, làm 
tiền ñề cho sản xuất hàng hóa nông nghiệp.  

Tập trung các nguồn vốn của trung ương, thành phố, huyện, các 
tổ chức cá nhân trong chương trình xây dựng nông thôn mới ñến năm 
2020 và những năm tiếp theo nhằm ñầu tư nâng cấp xây dựng hệ thống 
cơ sở hạ tầng kỷ thuật nông thôn.  

e. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, nhất 
là công nghệ sinh học và công nghệ thông tin vào sản suất nông nghiệp 

Đầu tư ñổi mới công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến, nhằm thực 
hiện phân công lại lao ñộng xã hội, tăng nhanh năng suất lao ñộng; từ ñó 
khai thác có hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

f. Huy ñộng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ñể phát triển 
nông nghiệp 

Huy ñộng và tập hợp nguồn nhân lực chất lượng cho sản xuất 
nông nghiệp. Tập trung vào nguồn nhân lực tại chỗ, phải có chính sách 
khuyến khích nguồn nhân lực của ñịa phương tham gia vào hoạt ñộng 
sản xuất nông nghiệp, chú trọng cả về số lượng và chất lượng tham gia 
sản xuất với quy mô lớn tạo ra ngày càng nhiều công ăn việc làm cho 
người lao ñộng, ñảm bảo cuộc sống và thu nhập ổn ñịnh ñể người nông 
dân thực thu không phải ly nông hoặc ly hương. 

g. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng con vật nuôi, tổ 
chức lại các hình thức sản xuất phù hợp với ñiều kiện tự nhiên và 
nhu cầu tiêu thụ của thị trường. 

Bố trí lại sản xuất và ñịnh hướng mô hình sản xuất một số cây con 
có giá trị kinh tế cao; mạnh dạn thay ñổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù 
hợp với ñiều kiện tự nhiên và ñịnh hướng thị trường tiêu thụ; tăng ñầu 
tư vốn, lao ñộng kỹ thuật ñể nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi và 
hết sức chú trọng ñến công tác phòng trừ dịch bệnh. Định hướng một số 
vùng chuyên canh cụ thể. 

h.  Xây dựng thương hiệu, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ 
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Các sản phẩm nông nghiệp huyện phải tiếp tục ñăng ký thương 
hiệu, tập trung theo quy mô, chất lượng ñảm bảo, tăng sức cạnh tranh, 
chủ ñộng mở rộng thị trường tiêu, hướng ñến xuất khẩu mặt hàng thế 
mạnh ra khu vực và thế giới như: lúa giống, sản phẩm thịt gia súc, gia 
cầm, nguyên liệu từ rừng. 
   3.4.2 Các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững về xã hội 

a. Tăng cường ñầu tư cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình ñộ quản lý cho ñội ngũ cán bộ và tay nghề cho lao ñộng 
trong nông nghiệp.  

Thông qua các kênh như: tập huấn IPM, ñưa lao ñộng nông thôn ñi 
ñào tào nghề, thu hút các kỷ sư nông nghiệp về các HTX nông nghiệp trên 
ñịa bàn huyện, tham quan học tập kinh nghiệp ở các ñịa phương khác…  

b. Giải quyết việc làm cho lao ñộng nông thôn. 
Đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi, trồng trọt tập trung quy mô lớn  

phát triển nhằm tăng việc làm cho người lao ñộng và giảm bớt nguy cơ 
phát sinh các vấn ñề xã hội có liên quan. 

 
c. Đầu tư các công trình công cộng phục vụ cho nhu cầu cuộc 

sống của người dân nông thôn. 
Tranh thủ nguồn lực tập trung xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ 

tầng, các công trình công cộng, hệ thống ñiện, ñường, trường, trạm. 
    3.4.3 Các giải pháp phát tri ển nông nghiệp bền vững về môi 
tr ường 

a. Khai thác hợp lý hiệu quả nguồn tài nguyên ñảm bảo tính kế 
thừa cho thế hệ tương lai gắn với bảo vệ nguồn nước, không khí nhằm 
phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường. 

Đồng thời với việc khai thác sử dụng là tu bổ nguồn tài nguyên 
như bón phân làm tăng ñộ màu mỡ cho ñất, thanh lọc, xử lý nguồn 
nước, nguồn không khí bị ô nhiễm trả lại môi trường trong lành.  

b. Sử dụng các phân bón, thuốc trừ sâu, bệnh, vật tư nông 
nghiệp phải ñảm bảo hàm lượng hóa chất cho phép không gây ñộc 
hại môi trường 

Ưu tiên chọn lựa các chế phẩm sinh, hóa học có tác dụng phòng 
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trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Và ñặc biệt là cho sản phẩm nông 
nghiệp ñạt chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

c. Tuyên truyền vận ñộng nâng cao nhận thức của người dân, 
của cộng ñồng trong bảo vệ môi trường 

Tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền. Tạo nhận thức ñến thói 
quen, hành ñộng và sự lan tỏa trong cộng ñồng dân cư về công tác bảo 
vệ môi trường. 
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KẾT LU ẬN 

 

Hòa Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà 

Nẵng. Là một trong những ñịa phương ñược trung ương lựa chọn ñể 

xây dựng ñiểm chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới. Đặt 

ra cho huyện nhiều cơ hội và thử thách ñể phát triển. Vì vậy, với mục 

tiêu Phát triển bền vững nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang 

nhằm vận dụng, khai thác hiệu quả nhất các ñiều kiện tự nhiên, kinh tế 

xã hội, môi trường hiện nay của huyện và các nguồn lực ñầu tư bên 

ngoài nhằm tập trung phát triển kinh tế xã hội, ñưa Hòa Vang trở thành 

huyện Nông thôn vào năm 2020. 

Luận văn ñã thực hiện nghiên cứu hệ thống hóa ñược những vấn 

ñề lý luận cơ bản về phát triển kinh tế nông nghiệp nói chung, phát 

triển bền vững  nông nghiệp nói riêng. Đánh giá và phân tích thực 

trạng phát triển bền vững nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang 

trong những năm qua trên cả ba nội dung bền vững về kinh tế, bền 

vững về xã hội và bền vững về môi trường, trong ñó nêu rõ những hạn 

chế và nguyên nhân. Nêu lên ñược quan ñiểm, ñịnh hướng phát triển 

nông nghiệp của huyện ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030. 

Từ ñó ñề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển bền vững 

nông nghiệp huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng trong thời gian ñến. 

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả hy vọng luận văn sẽ góp phần 

trong việc hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan ñến phát triển bền vững 

nông nghiệp của một ñịa phương cấp huyện; phân tích ñể tìm ra những 

hạn chế và nguyên nhân tồn tại ñể từ ñó có những hướng phát triển và 

giải pháp phù hợp ñể phát triển bền vững nông nghiệp. 


