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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết đề tài 
Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất cơ bản, giữ vai 

trò to lớn trong việc phát triển kinh tế ở hầu hết cả nước, nhất là các 
nước đang phát triển. Ở những nước này còn nghèo, đại bộ phận 
sống bằng nghề nông. Tuy nhiên ngay cả những nước có nền công 
nghiệp phát triển cao, mặc dù tỷ trọng GDP không lớn nhưng khối 
lượng nông sản của các nước này khá lớn và không ngừng tăng lên, 
đảm bảo cung cấp đủ cho đời sống con người những sản phẩm cần 
thiết đó là lượng thực, thực phẩm. Lương thực, thực phẩm là yếu tố 
đầu tiên có tính chất quyết định sự tồn tại phát triển của con người và 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng 
và phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là 
hệ thống sinh học - kỹ thuật, bởi vì một mặt cơ sở để phát triển nông 
nghiệp là việc sử dụng tiềm năng sinh học - cây trồng, vật nuôi. Mặt 
khác quan trọng hơn làm cho người sản xuất có sự quan tâm thỏa 
đáng, gắn lợi ích của người lao động với sử dụng quá trình sinh học 
đó nhằm tạp ra ngày càng nhiều sản phẩm cuối cùng. 

 Về giá trị sản phẩm của các mặt hàng nông nghiệp, năm 
2011 có thể được xem là “năm của sản phẩm nông nghiệp”, chỉ số 
giá bán sản phẩm của người SX hàng nông, lâm, thủy sản năm 2011 
tăng 31,8% so với năm 2010 (so với chỉ số của người SX hàng công 
nghiệp là 18,43%; nguyên, nhiên vật liệu phục vụ SX tăng là 
21,27%...). Điều này cho thấy, giá trị thặng dư trong SX của nông 
dân đang ngày càng được cải thiện so với các lĩnh vực khác 

Trong hoàn cảnh nhiều lĩnh vực của nền kinh tế gặp rất 
nhiều khó khăn và có dấu hiệu chững lại thì ngành nông nghiệp đã 
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tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá cao và ổn định cả về sản 
lượng và giá trị SX, với mức tăng trưởng giá trị sản xuất là 5,2% so 
với năm 2010. Đáng chú ý nhất là sản xuất lúa vượt so với năm 2010 
là 2,3 triệu tấn, thủy sản có mức tăng trưởng sản lượng khá cao với 
mức trung bình cả năm là 5,6% - tương đương mức tăng trưởng giá 
trị SX là 5,7% và lâm nghiệp có mức tăng trưởng giá trị SX là 5,7% 
so với năm 2010.  

Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai nói chung 
và thị xã An Khê nói riêng phát triển khá nhanh, đạt được những thành 
tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế của thị xã An Khê những 
năm gần đây có tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân hàng năm đạt 12 
- 13%; cơ cấu chuyển dịch tích cực.Với những lý do đã nêu trên và 
những kiến thức kinh nghiệm của mình đã được học tôi chọn đề tài: 
‘‘Phát triển nông nghiệp tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai’’ 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nông 

nghiệp. 
-  Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp trên 

địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. 
- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp trên địa 

bàn thị xã An Khê trong thời gian đến. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc phát 

triển nông nghiệp tại thị xã An Khê tỉnh Gia Lai. Số liệu đã công bố 
thu thập trên các tạp chí, niên giám thống kê, giáo trình đã được học 
qua, sách giáo khoa tham khảo, báo cáo qua các mốc giai đoạn, nhất 
là trong giai đoạn gần đây (2007 - 2011). Số liệu mới được điều tra 
thu thập và hoàn thiện chủ yếu trong năm 2011.  
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 4. Phương pháp nghiên cứu 
Luận văn sử dụng phương pháp thu thập thông tin, phương 

pháp phân tích các báo cáo của UBND thị xã, thống kê, so sánh, tổng 
hợp. 

5. Bố cục của đề tài 
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 

chương như sau: 
CHƯƠNG 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển 

nông nghiệp 
CHƯƠNG 2. Thực trạng phát triển nông nghiệp tại thị xã 

An khê, tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. 
CHƯƠNG 3. Giải pháp phát triển nông nghiệp thị xã An 

khê, tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Đến nay tại Tỉnh Gia Lai chưa có công trình nghiên cứu 

chính thức nào về vấn đề phát triển nông nghiệp tại địa bàn dưới 
dạng luận văn khoa học để phân tích rõ thực trạng, tìm hiểu nguyên 
nhân, từ đó đưa ra các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu cho bài toán phát 
triển nông nghiệp tại thị xã An Khê. Như vậy, việc nghiên cứu đề tài 
"Phát triển nông nghiệp tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai " là cần thiết, 
có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 
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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ  
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

  1.1. TỔNG QUAN VỀ NÔNG NGHIỆP 
1.1.1. Khái niệm về nông nghiệp 
Nông nghiệp là quá trình sản xuất lương thực, thực phẩm, 

thức ăn gia súc, tơ, sợi và sản phẩm mong muốn khác bởi trồng trọt 
những cây trồng chính và chăn nuôi đàn gia súc (nuôi trong nhà). 
Công việc nông nghiệp cũng được biết đến bởi những người nông 
dân, trong khi đó các nhà khoa học, những nhà phát minh thì tìm 
cách cải tiến phương pháp, công nghệ và kỹ thuật để làm tăng năng 
suất cây trồng và vật nuôi. (định nghĩa bách khoa toàn thư) 

1.1.2.Vai trò của nông nghiệp  
a. Cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu cho xã hội 
b. Cung cấp các yếu tố đầu vào cho phát triển công nghiệp 

và khu vực đô thị 
c. Cung cấp ngoại tệ cho nền kinh tế thông qua xuất khẩu: 

Nông nghiệp được coi là ngành đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn 
d. Cung cấp vốn cho các ngành kinh tế khác thông qua 
đ. Làm phát triển thị trường nội địa  
e. Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi 

trường 
1.1.3. Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp  
Sản xuất nông nghiệp phân bố trên địa bàn rông lớn, có quy 

mô lớn, mang tính phức tạp, phụ thuộc rất nhiều điều kiện khác nhau 
như điều kiện tự nhiên, môi trường nên mang tính vùng rõ rệt. 

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cơ thể sống - cây 
trồng và vật nuôi vì vậy cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh 
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học, quy luật tự nhiên. 
Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao. 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
1.2.1. Nội dung phát triển nông nghiệp 
a. Phát triển về quy mô sản xuất nông nghiệp 
Trong Kinh tế học Phát triển thì phát triển kinh tế nói chung 

là sự gia tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế mà thường được 
phản ánh bằng gia tăng GDP hay GNP thực (Vũ Thị Ngọc Phùng -
2005), đây cũng chính là các chỉ tiêu tổng hợp nhất. Do vậy, sự phát 
triển của các hoạt động kinh tế nào đó chính là sự gia tăng sản lượng 
được tạo ra theo thời gian. 

Theo GS. TS Đỗ Kim Chung cho rằng: “Phát triển nông 
nghiệp thể hiện quá trình thay đổi của nền nông nghiệp ở giai đoạn 
này so với giai đoạn trước đó và thường đạt ở mức độ cao hơn cả về 
lượng và chất. Nền nông nghiệp phát triển là một nền sản xuất vật 
chất không những có nhiều hơn về đầu ra (sản phẩm và dịch vụ) đa 
dạng hơn về chủng loại và phù hợp hơn về cơ cấu, thích ứng hơn về 
tổ chức và thể chế, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của xã hội về nông 
nghiệp. Phát triển nông nghiệp là một quá trình, không phải trong 
trạng thái tĩnh. Quá trình thay đổi của nền nông nghiệp chịu sự tác 
động của quy luật thị trường, chính sách can thiệp vào nền nông 
nghiệp của Chính phủ, nhận thức và ứng xử của người sản xuất và 
người tiêu dùng về các sản phẩm và dịch vụ tạo ra trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Nền nông nghiệp phát triển là kết quả của quá trình 
phát triển nông nghiệp. 

b. Phát triển các ngành trong nông nghiệp 
Mỗi hoạt động kinh tế bao gồm các bộ phận cấu thành của 

nó. Khi cấu thành đó thay đổi thì hoạt động đó cũng thay đổi. Nếu là 
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một sự thay đổi có tính chất tích cực sẽ tạo ra sự tích cực chung. Sự 
phát triển của nông nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật chung đó, 
nghĩa là sự phát triển của nông, lâm và thủy sản sẽ quyết định sự 
phát triển chung. 

Trong lý thuyết kinh tế đã trình bày mô hình kinh tế chứng 
minh được tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp phụ thuộc vào 
tốc độ tăng trưởng của từng ngành và cơ cấu của từng ngành trong 
nội bộ nông nghiệp. Những ngành có tốc độ tăng cao và chiếm tỷ 
trọng lớn giữa vai trò quyết định chi phối và còn được coi ngành đầu 
tàu. Nhưng nếu là những ngành tỷ trọng lớn nhưng lạc hậu hơn về 
công nghiệp do vậy tác động xấu tới tăng trưởng chung. 

Do vậy muốn phát triển nông nghiệp phải xem xét xác định 
được ngành nào có vai trò lớn và tác động lớn tới tăng trưởng chung 
để có chính sách thúc đẩy thích hợp sẽ tạo ra động lực chung cho 
phát triển. 

c. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp hợp lý 
 Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa 

đây là giai đoạn trung gian chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang 
chuyên môn hóa. Giai đoạn này cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển 
theo hướng hỗn hợp, đa dạng dần thay thế chế độ canh tác độc canh 
trong sản xuất nên tính thời vụ được hạn chế. Sản lượng nông nghiệp 
gia tăng chủ yếu từ việc tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị 
diện tích canh tác. Sản phẩm nông nghiệp hướng đến thị trường.   

d. Thâm canh sản xuất nông nghiệp 
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản 

xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường 
sống, trong nông nghiệp đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt. Đất nông 
nghiệp ngày càng khan hiếm và độ màu của đất ngày càng giảm dần 
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do quá trình bê tông hóa, do khai thác và quá trình tái tạo của đất 
không kịp và do một phần lớn quá trình công nghiệp hóa hiện đại 
hóa và đô thị hóa nhất là vùng đồng bằng, tập trung hóa ruộng đất có 
xu hướng tăng lên và vấn đề đặt ra là làm thế nào sử dụng đất đầy đủ 
và hợp lý cho ngành nông nghiệp và một trong những yếu tố là đẩy 
mạnh thâm canh tăng vụ là con đường cơ bản để phát triển ngành 
nông nghiệp và trong quá trình phát triển để thỏa mãn nhu cầu thực 
phẩm loài người buộc phải thâm canh và có khả năng thực hiện thâm 
canh sản xuất nông nghiệp.  

Thâm canh là đầu tư phụ thêm tư liệu sản xuất và sức lao 
động trên một đơn vị diện tích, hoàn thiện không ngừng các biện 
pháp kỹ thuật, tổ chức và những yếu tố khác của sản xuất với mục 
đích nâng cao độ phì nhiêu kinh tế của ruộng đất nhằm thu hút được 
nhiều sản phẩm trên một đơn vị diện tích với chi phí thấp trên đơn vị 
sản phẩm.  

Thâm canh phải đồng đều (mọi vùng phải thực hiện thâm 
canh); liên tục (mọi chu kỳ sản xuất phải thực hiện thâm canh); mạnh 
mẽ (mức độ thực hiện thâm canh); toàn diện từ đầu (các loại cây đều 
được thâm canh) 

đ. Nâng cao thu nhập của lao động nông nghiệp 
Một trong những đặc điểm của các nước đang phát triển là 

phần lớn dân số sống ở nông thôn và làm việc trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Hơn nữa tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở khu vực 
này đang là vấn đề cần phải giải quyết. 

Sự phát triển nông nghiệp phải bảo đảm khai thác nguồn lực 
con người ở nông thôn đồng thời tạo ra nhiều việc làm cũng như tăng 
thu nhập của lao động ở khu vực này.  
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1.2.2. Tiêu chí phát triển nông nghiệp 
Việc đánh giá sản xuất nông nghiệp được khái quát là theo 

chiều rộng và chiều sâu như sau: 
Nhóm tiêu chí phản ánh quy mô  
Nhóm tiêu chí phản ánh sự phát triển của các ngành 
Nhóm chỉ tiêu phản ánh theo chiều sâu  
Nhóm nhân tố phản ánh trình độ tổ chức sản xuất 
Nhóm nhân tố về gia tăng thu nhập và việc làm 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên  
Tài nguyên thiên nhiên là một trong những nguồn lực đầu 

vào quan trọng của quá trình sản xuất nông nghiệp. Nếu không có tài 
nguyên, đất đai thì sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại 
của con người, nên ngành nông nghiệp gắn bó mật thiết, chịu sự tác 
động rất lớn của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.  

1.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội 
a. Quá trình đô thị hóa 
Quá trình đô thị hóa tăng quy mô, dân số, mức tiêu thụ sản 

phẩm dẫn tới tăng thu nhập và là điều kiện chính để tăng tiêu dùng 
dẫn tới các sản phẩm nông nghiệp phải là những sản phẩm đặc biệt 
có giá trị kinh tế cao. 

b. Lao động 
c. Nhân tố nguồn nhân lực  
d. Khả năng huy động vốn  
đ. Tiến bộ khoa học công nghệ 
e. Hoạt động của hệ thống cung ứng dịch vụ kỹ thuật nông 

nghiệp 
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f. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
1.3.3. Các chính sách phát triển nông nghiệp 
Các chính sách kinh tế trong nông nghiệp sẽ điều khiển, dẫn 

dắt hoạt động các của chủ thể kinh tế (hợp tác xã, doanh nghiệp, 
nông dân) phù hợp với lợi ích chung của xã hội. Hiện nay, Nhà nước 
đang sử dụng một hệ thống các chính sách tác động trực tiếp, gián 
tiếp đến sự phát triển của ngành nông nghiệp, như: chính sách ruộng 
đất, chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách xuất khẩu 
nông sản, chính sách giá cả thị trường, chính sách khuyến nông, 
chính sách cơ cấu nông nghiệp nông thôn.  

1.3.4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
Thị trường nông nghiệp được hiểu là một tập hợp những 

thỏa thuận, dựa vào đó mà các chủ thể kinh tế trong và ngoài ngành 
nông nghiệp có thể trao đổi hàng hóa nông sản hay các dịch vụ cho 
nhau (Vũ Đình Thắng). Thị trường  nông nghiệp cũng thể hiện được 
các chức năng: thừa nhận, thực hiện, điều tiết kích thích, thông tin.  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ 

XÃ AN KHÊ TRONG THỜI GIAN QUA 
2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

2.1.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp 

a. Tăng trưởng trong nông nghiệp 
Trong thời kỳ 2007-2011, nông nghiệp Thị xã có tốc độ tăng 

trưởng bình quân 4,80%/năm; trong đó trồng trọt có tốc độ tăng 
trưởng 3,7%/năm, chăn nuôi 7,4%/năm. 

b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp  
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 2007 đến 2011 chuyển 

dịch theo hướng: trồng trọt và dịch vụ tăng, chăn nuôi giảm. Trong 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trồng trọt luôn chiếm vị trí hàng đầu 
(66,1%), tiếp theo là chăn nuôi (36,9%) và cuối cùng là dịch vụ phục 
vụ nông nghiệp (142,2%) tăng quá cao vào năm 2011. 

2.1.2. Phát triển các ngành trong nông nghiệp 
a. Ngành trồng trọt 
Nội bộ ngành nông nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng 

tích cực, diện tích đất gieo cây lương thực giảm từ 5.050,2 ha năm 
2008 xuống còn 4.700 ha năm 2011, và tăng lên 5023,6 ha vào năm 
2009. 

b. Chăn nuôi  
Chăn nuôi của thị xã đã được chú trọng phát triển theo 

hướng tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, ổn định đàn trâu, phát 
triển đàn bò theo hướng sinh học cải tiến mô hình chăn nuôi chuồng 
trại. 

c. Ngành lâm nghiệp 
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Lâm nghiệp được xác định là ngành mũi nhọn trong phát 
triển kinh tế - xã hội của thị xã.  

d. Ngành thủy sản 
Giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng bình quân giai đoạn 

2007-2011 là 24 %. So với các ngành kinh tế khác, tỷ lệ ngành thủy 
sản chiếm tỷ trọng còn thấp, hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ yếu 
trên diện tích ao hồ nhỏ, phân tán trong hộ gia đình.  

2.1.3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp 
a. Thực trạng kinh tế trang trại tại An Khê 
Trong số hơn 130 trang trại hiện có thì chủ trang trại là nông 

dân chiếm đến 81,6%, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 
khoảng 1 đến 2%, còn lại là các thành phần khác.   

Những vấn đề tồn tại: 
Phát triển tự phát, không theo quy mô, mô hình nhỏ lẻ, thiếu 

định hướng; nguồn lực và tài chính còn thiếu; trình độ ứng dụng 
khoa học công nghệ còn thấp.  

b. Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác xã 
Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông 

nghiệp. Tuy nhiên hoạt động của các HTXNN vẫn cầm chừng; 
doanh thu, lợi nhuận thấp, chưa có phương án SX-KD mang tính khả 
thi cao.  

2.1.4. Đánh giá chung 
a. Những kết quả đạt được 
Tình hình phát triển kinh tế của thị xã An Khê có nhiều 

chuyển biến rõ nét, sản xuất công - nông nghiệp ngày càng ổn định 
và phát triển. Cây trồng, vật nuôi được đầu tư sản xuất theo hướng 
thâm canh, công tác ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật được áp 
dụng rộng rãi. 
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b. Những mặt tồn tại, hạn chế 
Năng suất, sản lượng cây trồng đều giảm, hợp tác xã nông 

nghiệp hoạt động chưa đạt được hiệu quả cao, làng vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và các hộ nghèo trình độ thâm canh còn thấp, khả năng nắm 
bắt, vận dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn 
chế...đã phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của thị xã.  
2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP TẠI AN KHÊ  

2.2.1. Điều kiện tự nhiên 
a.  Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu 
Vị trí địa lý: Thị xã An Khê phía đông giáp tỉnh Bình Định, 

phía tây và nam giáp huyện Đắk Pơ, phía bắc giáp huyện K'Bang và 
tỉnh Bình Định. Là cửa ngõ phía đông bắc của tỉnh Gia Lai, nằm trên 
quốc lộ 19 từ thị trấn Bình Định (An Nhơn) đi Pleiku, cách Pleiku 90 
km, cách Quy Nhơn 79 km, trên đèo An Khê (giáp huyện Tây Sơn, 
tỉnh Bình Định). 

Địa hình: An Khê là thị xã thuộc miền núi, với diện tích tự 
nhiên 19.912,10 ha.  

Khí hậu: Thời tiết khí hậu khắc nghiệt, sự biến đổi khí hậu 
xảy ra thiên tai hạn hạn gây thiệt hại nặng đến công trình hạ tầng kỹ 
thuật ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và đời sống nhân dân lao 
động. 

b. Tài nguyên 
Tài nguyên đất: Tổng diện tích tự nhiên: 20.065,21 ha trong 

đó đất nông nghiệp là: 16.060,80 ha, chiếm 80,04% tổng diện tích 
đất tự nhiên.  

Tài nguyên nước:  Nguồn nước chủ yếu là nước mưa trên 
các hệ thống sông lớn như Sông Ba.  
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Tài nguyên rừng: Rừng ở An Khê mang đặc trưng của rừng 
nhiệt đới nhiều tầng. Theo kết quả thống kê đầu năm 2008, diện tích 
đất lâm nghiệp là: 3.453,13 ha, trong đó rừng tự nhiên 3333,13 ha, 
rừng trồng 120 ha. Năm 2009 độ che phủ rừng là 65.%.   

Tài nguyên khoáng sản:  gồm các loại khoáng sản chủ yếu 
vonframit, molipdenit, caxiterrit ...  

2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  
a. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  
Cơ cấu kinh tế của An Khê vẫn nặng về nông nghiệp cổ 

truyền, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn manh mún, nhỏ lẻ với 
việc tập trung canh tác các cây trồng truyền thống. Thực hiện mô 
hình khuyến nông trên địa bàn còn sơ sài và hiệu quả chưa cao.  

b. Dân số và nguồn nhân lực 
Dân số: 63.925 người, mật độ: 318,59 người/km². Dân số 

bình quân: 64.210 người, tỷ lệ tăng dân số: 1,17%; trong đó: tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên:1,13%.  

2.2.3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
Hiện nay thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thị 

xã An khê cung cấp cho tỉnh Gia Lai và Bình Định. 
Hàng năm, nông nghiệp thị xã cung cấp một khối lượng 

đáng kể về lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội; 
khoảng 20.000 tấn lương thực, 600 tấn rau quả và tạo nguồn nguyên 
liệu cho chế biến công nghiệp.  

2.2.4. Khả năng huy động vốn cho phát triển nông nghiệp 
Vốn là nhân tố quan trọng đảm bảo cho việc sản xuất nông 

nghiệp.Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2007 - 2011 đạt 3.824 tỷ 
đồng (vốn từ ngân sách nhà nước 3.474 tỷ đồng) và tăng liên tục qua 
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các năm; trong đó năm 2011 đạt 961,5 tỷ đồng, gấp 1,63 lần so với 
năm 2007.   

2.2.5. Khả năng áp dụng khoa học công nghệ 
Triển khai Đề án “phục tráng giống mía R579 và F157 theo 

phương pháp nhân nhanh bằng cây cấy mô”; Triển khai Dự án NT-
MN cấp Nhà nước về “phát triển sản xuất hoa theo hướng công nghệ 
cao”; Chuyển giao công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất lúa xác 
nhận ĐV108, CH207 cho 40 hộ xã viên của Hợp tác xã với diện tích 
10 ha. 

2.2.6. Hệ thống cơ sở hạ tầng 
Hệ thống điện, đường giao thông tại các khu - cụm công 

nghiệp hiện nay mới có 1,47 km đường vào khu công nghiệp được 
nhựa hóa vào năm 2006, vốn đầu tư 3,35 tỉ đồng. Công tác quản lý 
đô thị, chỉnh trang đô thị được chú trọng, diện mạo đô thị ngày càng 
khởi sắc, công tác xã hội hóa các hoạt động dịch vụ đô thị được đẩy 
mạnh.  

a. Mạng lưới giao thông 
 Hiện tại trên địa bàn thị xã An Khê có tổng số 98,27 km 

đường đô thị trong đó bao gồm 53,44km đường BTXM; 25,35km 
đường BTN; 19,48 km đường đất. 

b. Cấp điện 
Thị xã đã hoàn thành xây dựng hệ thống đường dây 220KV, 

110KV và hệ thống lưới điện hạ thế, hiện nay tổng số hộ trong huyện 
sử dụng điện đạt 99%; số thôn chưa có điện là 26/105 thôn, chiếm 
24,76%. 

c. Cấp nước    
Tỷ lệ hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn 

toàn thị xã hiện nay khoảng 60%. 
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d. Hệ thống thủy lợi 
 Có 170 công trình thủy lợi phục vụ tưới 358 ha lúa 2 vụ. 

Lượng nước tích trữ ở các hồ đều đảm bảo đủ nguồn nước tưới cho 
vụ Đông xuân, chưa xảy ra hạn.  

e. Hệ thống kênh mương 
 Toàn bộ hệ thống kênh mương tại thị xã dài 23,560 km tất 

cả đều phục vụ cho công tác tưới tiêu.   
Nhận xét chung về kết cấu hạ tầng 
Những mặt đạt được 
Từ năm 2007-2011 thị xã An Khê đã quy hoạch các khu đô 

thị và cụm công nghiệp với diện tích 305 ha. Nhiều cơ sở sản xuất và 
xí nghiệp được mở ra đã tạo nên diện mạo mới cho đô thị An Khê, 
thu hút hàng trăm lao động của địa phương. Công tác chỉnh trang đô 
thị đang tiến hành với nguồn vốn tương đối lớn nhằm xây dựng thị 
xã An Khê là vùng động lực kinh tế khu vực phía Đông của tỉnh. Đời 
sống của người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số và hộ nghèo mức sống được cải thiện đáng kể. 

Những mặt tồn tại hạn chế 
Cơ cấu kinh tế của An Khê vẫn nặng về nông nghiệp sản 

xuất nông nghiệp. Trình độ canh tác còn lạc hậu, Thiếu kiến thức 
khoa học kỹ thuật, khả năng tiếp cận công nghệ mới còn hạn chế. 

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội vẫn thiếu tính ổn định, 
chưa tạo được thế vững chắc cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Số 
hộ nghèo ở một số xã vẫn cao tập trung ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số còn khá cao. 

2.2.7. Các chính sách phát triển nông nghiệp 
a. Chính sách đất đai 
Thị xã đẩy nhanh tiến độ giao đất, lập hồ sơ cấp giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất cho: 2.737 hộ gia đình, cá nhân với tổng 
diện tích 2.954.900 m2.  

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quan 
tâm tích cực.  

b. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
Thực hiện bằng cách lồng ghép nhiều chương trình 132, 134, 

chương trình chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ đồng bào 
áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; cây trồng, vật nuôi được đầu 
tư sản xuất theo hướng thâm canh, công tác ứng dụng khoa học kỹ 
thuật được áp dụng rộng rãi, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.  

c. Chính sách khuyến nông, khuyến lâm 
Triển khai dự án cải tiến, nâng cao chất lượng đàn bò, đã thụ 

tinh nhân tạo 600 con bò sinh sản, đạt 86% KH; Tiến hành đề án xây 
dựng phòng nuôi cấy mô thực vật, đề án phân nhánh giống mía R579 
bằng phương pháp nuôi cấy mô để phục tráng giống mía R579.  

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế yếu kém sau 
Các chính sách về đất sản xuất nông nghiệp chưa tập trung 

vào sản xuất tập trung, chưa tạo ra sức đẩy quy mô lớn; các chính 
sách chưa hấp dẫn các nhà đầu tư trong sản xuất nông nghiệp. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

TẠI THỊ XÃ AN KHÊ TRONG THỜI GIAN TỚI 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

3.1.1. Dự báo cơ hội và thách thức 
a. Các yếu tố bên ngoài 
+ Sự phát triển của khoa học công nghệ 
Tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu 

tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện thâm canh, tăng 
nhanh năng suất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. 

+ Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn 

Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh sẽ tác 
động đến sản xuất nông nghiệp và nông thôn dần dần xoá bỏ mô hình 
sản xuất nhỏ lẻ vừa tốn kém vừa không hiệu quả.  

+ Sự biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh 
Do ảnh hưởng mưa lớn thường xảy ra, lại chịu ảnh hưởng 

của cơn bão làm cho một số diện tích lúa, rau màu chuẩn bị thu 
hoạch bị ảnh hưởng nặng,  nên  năng suất, sản lượng các loại cây 
trồng giảm đáng kể ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống nhân 
dân.  

b. Các yếu tố bên trong 
+ Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế vùng 
Với vị trí quan trọng nằm giữa hai khu vực miền trung và tây 

nguyên An Khê có điều kiện phát triển nông nghiệp tạo ra sản phẩm 
mang thương hiệu riêng của thị xã.  

+ Định hướng quy hoạch phát triển của thị xã  
Triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 
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2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015. Đối với lĩnh 
vực nông nghiệp việc công tác phòng trừ dịch bệnh ở gia súc, gia 
cầm, quan tâm chú trọng; công tác giám sát chăn nuôi, thú y.  

+ Dự báo quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 
Có cơ chế khuyến khích những tổ chức cá nhân tham gia góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập công ty, vào các dự án đầu 
tư về nông nghiệp.  

3.1.2. Quan điểm phát triển 
Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, gắn đầu tư cho sản xuất 

với đầu tư cho chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường vai trò của kinh tế trang 
trại và hoạt động của HTXNN. 

3.1.3. Định hướng phát triển 
a. Tăng cường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo các chương trình 

giống cây, giống con chất lượng cao, phát triển rau an toàn, bò sữa, 
thủy sản, hoa - cây cảnh - cá kiểng, cá …;  

 
b. Định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp 
Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 13-1-2007 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Gia Lai về phát triển các vùng kinh tế động lực giai đoạn 
2007-2015 và định hướng đến năm 2020 thì quy mô dân số đến năm 
2020 diện tích 32.000 ha. Đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp - dịch 
vụ chiếm trên 90% và tăng trên 95% vào năm 2020.  

c. Định hướng trên các lĩnh vực 
Về thủy sản: đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi 

ngày càng hoàn thiện.  
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Về nông nghiệp: Trong thời gian tới nông nghiệp Thị xã thực 
hiện theo chiến lược phát triển ổn định và bền vững.  

Về lâm nghiệp: Tập trung vào công tác phục hồi, tái sinh 
rừng và trồng rừng mới.  Bảo vệ rừng là bảo vệ chính lá phổi của 
mình.  
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TẠI 
THỊ XÃ AN KHÊ 

3.2.1. Xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp của  
thị xã 

a. Cần thiết tổ chức lập quy hoạch  
Lập quy hoạch giúp các cơ quan lãnh đạo và quản lý các 

vùng nông thôn có căn cứ khoa học để đưa ra các chủ trương, các kế 
hoạch phát triển, các giải pháp để chỉ đạo, điều hành quá trình phát 
triển.  

b. Nội dung quy hoạch  
Xác định vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, các vùng sản 

xuất hàng hoá tập trung, các sản phẩm chính chất lượng cao, an toàn 
thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của người dân thị xã và các khu vực 
lân cận. 

c. Quy hoạch bố trí đất cho vùng sản xuất tập trung 
Kinh tế vùng là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế quốc 

dân. Sự phát triển có hiệu quả của kinh tế vùng sẽ tác động trực tiếp 
đến sự tăng trưởng kinh tế không chỉ riêng đối với từng vùng mà còn 
đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.  

d. Quy hoạch sản xuất trồng trọt 
Cây lúa: tổng diện tích gieo trồng 9.500 ha, 1.600 ha đất canh tác lúa 
là hướng phấn đấu mở rộng diện tích đất canh tác;  
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Cây ngô: sản lượng phấn đấu đạt 45 tạ/ha sản lượng đạt 
4.500 tấn. 

đ. Quy hoạch ngành chăn nuôi 
Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 

2011-2015 với các dự án: hình thành khu giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung theo hướng công nghệ cao, hướng tới nuôi bò lai, heo 
hướng nạc phát triển ở qui mô hộ gia đình, đã dần hình thành các 
trang trại chăn nuôi với quy mô lớn. 

e. Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại 
3.2.2. Thu hút đầu tư cho phát triển nông nghiệp 
Xây dựng và ban hành các thể chế, chính sách riêng cho phù 

hợp với quá trình thu hút đầu tư cho phát triển nông nghiệp. 
a. Vốn ngân sách 
Cần tập trung kinh phí hỗ trợ những đề án mang tính chất 

khoa học công nghệ để không ngừng tăng năng suất, sản lượng và 
chất lượng sản phẩm.   

b. Vốn tín dụng 
Chính phủ cần đưa ra các gói tín dụng với những ưu đãi để 

cho vay đối với các đề án phát triển ngành nông nghiệp, hổ trợ nông 
nghiệp nông thôn phát triển.   

c. Vốn nước ngoài 
Cần tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở hạ tầng thuận 

lợi để thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài khi nhìn thấy những 
tiềm năng về phát triển nông nghiệp tại thị xã An Khê.  

d. Vốn của các tổ chức kinh tế 
Có chính sách thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp tại 

địa phương, cũng như trên toàn quốc để xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo 
nên bộ mặt của An Khê.  
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e. Vốn nhân dân 
Sự đóng góp này thể hiện sự đồng thuận của nhân dân và 

chính quyền địa phương trong định hướng phát triển nền nông 
nghiệp của cả thị xã An Khê nói chung và tạo việc làm, nâng cao thu 
nhập cho mỗi người dân nói riêng. 

3.2.3. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo 
hướng chất lượng cao 

Đề án chuyển giao công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất 
lúa với giống lúa tốt cho năng suất cao trên mỗi đơn vị diện tích cho 
40 hộ xã viên của Hợp tác xã với diện tích 10 ha. 

3.2.4. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng 
công nghệ khoa học vào sản xuất để đẩy mạnh thâm canh 

Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của khoa học và kỹ thuật 
vào sản xuất nông, lâm, thủy sản. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.  

3.2.5. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm 
Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá 

sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu trên địa bàn… thông 
qua liên kết liên doanh để mở rộng sản xuất, dự báo thị trường… 
nhằm ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa.  

3.2.6. Giải pháp về chính sách phát triển nông nghiệp 
a. Chính sách đất đai 
Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X 

đã thông qua Nghị quyết về nông nghiệp trong đó phải sớm thay đổi 
chính sách về đất đai.  
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b. Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư 
Ưu đãi về thời gian thuê đất, ưu đãi về thuế, có chính sách 

ưu đãi để khuyến khích các thành phần kinh tế; có chính sách cải 
cách, thu hút nguồn vốn đầu tư ngoại trừ các nguồn vốn của địa 
phương, ngân sách. 

c. Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - dịch 
vụ nông thôn  

Tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp thế mạnh 
của thị xã phục vụ xuất khẩu, tập trung phát triển các sản phẩm xuất 
khẩu chủ lực.  

d. Trong lĩnh vực chăn nuôi 
Chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong các khu 

dân cư tập trung, điểm dân cư phân tán nhưng không đảm bảo an 
toàn vệ sinh môi trường và dịch bệnh, áp dụng quy trình thực hành 
sản xuất tốt trong chăn nuôi, tạo sản phẩm chăn nuôi sạch, chất 
lượng. 

đ. Các giải pháp hổ trợ 
Các giải pháp về biến đổi khí hậu thiên tai, bệnh dịch 
Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã 
Giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
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KẾT LUẬN 
 

Phát triển nông nghiệp là xu thế tất yếu trong tiến trình phát 
triển xã hội loài người. Phát triển ổn định và quy mô là sự phát triển 
mà trong đó các giá trị kinh tế, xã hội và môi trường luôn luôn tương 
tác với nhau trong suốt quá trình quy hoạch, phân bố lợi nhuận công 
bằng giữa các tầng lớp trong xã hội và khẳng định các cơ hội cho sự 
phát triển kế tiếp, duy trì một cách liên tục cho các thế hệ mai sau. 
Phát triển nông nghiệp được sử dụng như là điểm xuất phát để xem 
xét một cách sâu rộng hơn các vấn đề kinh tế học, xã hội và môi 
trường. 

Tiêu chí để đánh giá sự phát triển nông nghiệp ổn định là sự 
tăng trưởng kinh tế ổn định; thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã 
hội; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, phân bổ thu nhập. 

Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
không dừng lại ở yêu cầu của bảo vệ mà phải nâng cao, phải làm 
giàu, làm sạch được chất lượng môi trường sống. Nói một cách tổng 
quát, muốn phát triển thì phải cũng đồng thời thực hiện mục tiêu (1) 
phát triển có hiệu quả về kinh tế; (2) phát triển hài hòa các mặt xã 
hội; nâng cao mức sống và chất lượng sống của các tầng lớp dân cư; 
(3) cải thiện môi trường, môi sinh, bảo đảm phát triển lâu dài, vững 
chắc cho thế hệ hôm nay và mai sau. 

Ở nước ta, mục tiêu tổng quát của phát triển nông nghiệp là 
mục tiêu mà Đảng ta đang tiến đến đó đem lại sự đầy đủ về vật chất, 
sự giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và 
sự đồng thuận của xã hội, sự hài hòa giữa con người và tự nhiên. 
Phát triển là sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt là 
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phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ mô trường; phát triển 
toàn diện con người; thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội. 

Nông nghiệp và nông thôn phát triển là một nhân tố để phát 
triển kinh tế xã hội của thị xã. Ở các nước đang phát triển nói chung, 
nông nghiệp đang chiếm một tỷ trọng quan trọng nền kinh tế quốc 
dân, là ngành đang sử dụng hai nguồn tài nguyên thiên nhiên quan 
trọng bậc nhất đối với sự phát triển của xã hội  của loài người, đó là 
tài nguyên đất và nước. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, gần 
như tất cả các nông sản thu được, kể cả trong chăn nuôi đều thông 
qua đất. Vì vậy, cần phải xác định mối liên hệ giữa đất với các giải 
pháp đầu tư theo chiều sâu vào tài nguyên đất, nước, rừng và bảo tồn 
tính đa dạng sinh học. 


