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MỞ ĐẦU 

 
 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

 Kinh tế trang trại là một bộ phận không thể thiếu trong kinh tế 

nông nghiệp hiện nay. Kinh tế trang trại có ñóng góp rất lớn cho nền 

kinh tế quốc dân, góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực và thúc 

ñẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, huyện Ngọc Hồi nói riêng và các ñịa 

phương khác trong cả nước nói chung, phát triển kinh tế trang trại ñã 

ñem lại những hiệu quả nhất ñịnh. Tuy nhiên, kinh tế trang trại của 

huyện Ngọc Hồi thực sự ñã phát triển ñúng hướng chưa, có hiệu quả 

chưa, phục vụ tốt nhu cầu thị trường chưa, ñã góp phần khai thác tiềm 

năng, thế mạnh của huyện Ngọc Hồi chưa? Rõ ràng còn nhiều bất cập. 

Việc phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ngọc Hồi ñang là cấp thiết, 

xuất phát từ yêu cầu trên, ñề tài “ Giải pháp phát tri ển kinh tế trang 

trại trên ñịa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum”  ñược lựa chọn ñể 

nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp thích hợp ñể giải quyết những 

vấn ñề tồn tại, tận dụng thế mạnh, tiềm năng của ñịa phương ñể khai thác 

hợp lý các nguồn lực, ñể kinh tế trang trại góp phần quan trọng trong 

việc xóa ñói, giảm nghèo cho nhiều hộ gia ñình, ñóng góp chung vào sự 

phát triển kinh tế-xã hội trên ñịa bàn huyện. 

   

 2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 

 - Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn ñề lý luận và thực tiễn liên 

quan ñến kinh tế trang trại. 

 - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại thời gian qua 

tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

 - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trong thời 

gian tới tại huyện Ngọc Hồi. 
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 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

 a. Đối tượng nghiên cứu  

 Là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến việc phát 

triển kinh tế trang trại tại huyện Ngọc Hồi-tỉnh Kon Tum. 

 b. Pham vi nghiên cứu 

 - Về mặt nội dung: Đề tài chỉ nghiên cứu một số nội dung về 

thực trạng của phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ngọc Hồi. 

 - Không gian: Đề tài chỉ tập trung phân tích ñánh giá số liệu 

thống kê, số liệu ñiều tra thu thập về phát triển kinh tế trang trại trên ñịa 

bàn huyện Ngọc Hồi. 

 - Thời gian: Các giải pháp ñược ñề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa từ nay ñến năm 2015. 

  

 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

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

phương pháp sau: 

 - Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử. 

 - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc. 

 - Phương pháp phân tích so sánh, phương pháp chuyên gia... 

 5. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI 

      Ngoài phần mở ñầu, mục lục, danh mục các bảng, danh mục các 

biểu, hình vẽ, kết luận, tài liệu tham khảo, ñề tài chia làm 03 chương như 

sau: 

             Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển kinh tế trang trại. 

 Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tại huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thời gian qua. 
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 Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum thời gian tới. 
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CHƯƠNG 1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN 
KINH T Ế TRANG TRẠI (KTTT) 

 1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRI ỂN KTTT 

 1.1.1. Khái niệm về kinh tế trang tr ại 

 Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong 

nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia ñình, nhằm mở rộng 

quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến và tiêu 

thụ nông, lâm, thủy sản. 

 1.1.2. Đặc trưng của kinh tế trang tr ại 

 a. Mục ñích cơ bản là sản xuất nông sản phẩm hàng hóa cho thị 

trường. 

 b. Tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của 

một người chủ ñộc lập. 

 c. Các yếu tố sản xuất, trước hết là ruộng ñất và tiền vốn ñược 

tập trung với quy mô nhất ñịnh theo yêu cầu phát triển của sản xuất hàng 

hóa. 

 d. Cách tổ chức và quản lý ñi dần vào phương thức kinh doanh, 

song trực tiếp, ñơn giản và gọn nhẹ, vừa mang tính gia ñình, vừa mang 

tính doanh nghiệp. 

 e. Chủ trang trại là người có ý chí, có năng lực tổ chức quản lý, 

có kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và có hiểu biết nhất 

ñịnh về kinh doanh, về thị trường. 

 1.1.3. Tiêu chí xác ñịnh kinh tế trang tr ại 

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

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

lượng hàng hóa, dịch vụ bình quân một năm, hoặc về quy mô sản xuất 

của trang trại. 
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 Tiêu chí giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân một 

năm: Đối với các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền trung từ 40 triệu ñồng 

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

lên. 

 Tiêu chí về quy mô sản xuất: Quy mô sản xuất phải tương ñối 

lớn và vượt trội so với kinh tế nông hộ tương ứng với từng ngành sản 

xuất và vùng kinh tế. 

 1.1.4. Phân loại trang tr ại 

 a. Phân loại theo cơ cấu sản xuất, gồm có: trang trại trồng trọt, 

trang trại lâm nghiệp, trang trại chăn nuôi, trang trại nuôi trồng thủy sản, 

trang trại kinh doanh tổng hợp. 

 b. Phân loại theo hình thức quản lý, gồm có: trang trại gia ñình, 

trang trại liên doanh, trang trại hợp doanh theo cổ phần. 

 c. Phân loại theo nguồn thu nhập: trang trại “thuần nông” và 

trang trại “không thuần nông”. 

 d. Phân loại theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất: chủ trang trại 

có chủ sở hữu toàn bộ tư liệu sản xuất và chủ trang trại chỉ sở hữu một 

phần tư liệu sản xuất và chủ trang trại hoàn toàn không có tư liệu sản 

xuất. 

 1.1.5. Vai trò của kinh tế trang tr ại trong quá trình phát 

tri ển nông nghiệp nông thôn 

 a. Kinh tế trang trại là nền tảng ñể ñẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

 b. Kinh tế trang trại phát triển góp phần khai thác tốt các tiềm 

năng, thúc ñẩy quá trình chuyển ñổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, 

nông thôn. 

 c. Phát triển kinh tế trang trại sẽ tạo ñiều kiện thúc ñẩy tốt hơn 

quá trình hợp tác giữa các thành phần kinh tế. 
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 d. Trang trại góp phần quan trọng trong việc phát triển một nền 

nông nghiệp bền vững. 

 1.2. NỘI DUNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG TRẠI 

 1.2.1. Phát triển số lượng các trang trại 

 Số lượng trang trại ngày càng tăng có nghĩa là các hộ gia ñình, 

các cá thể kinh doanh trang trại ngày càng nhiều. Nói cách khác, là làm 

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

hiện tại; làm cho loại hình kinh tế trang trại phát triển lan tỏa sang những 

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

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

cho các ngành kinh tế phát triển. Thực tế cho thấy, do quy mô, tính chất, 

ngành nghề của các trang trại không giống nhau. Có những trang trại chỉ 

phát triển ở quy mô gia ñình, thôn xóm nhưng cũng có những trang trại 

phát triển ở quy mô xã, huyện. Do vậy, phát triển trang trại về số lượng 

cũng chính là mở rộng, nhân rộng số ñịa phương cũng như số ngành 

nghề có sử dụng các nông sản hàng hóa do các trang trại sản xuất ra. 

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

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

trang trại của từng ngành, từng khu vực, lĩnh vực sản xuất. 

 1.2.2. Phát triển về quy mô trang trại 

 Quy mô của trang trại là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh năng lực sản 

xuất của trang trại. Quy mô của trang trại ñược phản ánh qua các chỉ tiêu 

tổng hợp như giá trị tổng sản lượng và giá trị sản lượng hàng hóa của 

từng trang trại. Ngoài ra, quy mô của trang trại còn ñược phản ánh thông 

qua các chỉ tiêu từng mặt như nguồn vốn của từng trang trại, ñội ngũ lao 

ñộng, diện tích ñất ñai và hệ thống cơ sở vật chất của mỗi trang trại. 

 Tăng quy mô của trang trại là làm tăng quy mô của từng ñơn vị 

sản xuất và quy mô của các ñiều kiện sản xuất, cho nên khi quy mô trang 

trại tăng dẫn ñến tăng trưởng trong hoạt ñộng của trang trại. 
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 Quy mô của trang trại ngày càng lớn là làm cho trang trại có quy 

mô về vốn, về lao ñộng, về cơ sở vật chất ñể tăng khả năng cạnh tranh 

của các trang trại. 

 Quy mô của trang trại phụ thuộc vào phương hướng sản xuất, 

chiến lược sản xuất của từng trang trại, phụ thuộc vào ñiều kiện tự nhiên 

của sản xuất và phụ thuộc vào môi trường mà trang trại ñang hoạt ñộng. 

 Để làm tăng quy mô của trang trại thì cần phải tăng cường quy 

mô từ các yếu tố của nguồn lực sản xuất như ñất ñai, vốn, số lượng lao 

ñộng, cơ sở vật chất và tăng về lượng cây trồng, giống vật nuôi của trang 

trại. Bên cạnh ñó, cần tìm cách kết hợp một cách có hiệu quả các nguồn 

lực này. 

  Việc tăng quy mô ñược thể hiện bằng cách: Mở rộng trực tiếp, 

sáp nhập-tiếp quản và bằng liên doanh. 

 Tiêu chí phản ánh là giá trị sản lượng hàng hóa nông sản do các 

trang trại tạo ra trong năm. Tiêu chí này cung cấp thông tin về tổng giá 

trị hàng hóa nông sản (theo giá thực tế hoặc giá cố ñịnh) do các trang trại 

trên một ñịa phương, vùng, hoặc cả nước sản xuất ra trong một năm. 

Quy mô này càng lớn, càng thể hiện trình ñộ phát triển KTTT của một 

ñịa phương, khu vực hoặc quốc gia. 

 1.2.3. Phát triển về chủng loại và chất lượng sản phẩm 

 a. Phát triển về chủng loại  sản phẩm mới  

 Sản phẩm mới: Người ta chia sản phẩm mới thành hai loại là sản 

phẩm mới tương ñối và sản phẩm mới tuyết ñối. 

 - Sản phẩm mới tương ñối: Sản phẩm ñầu tiên của trang trại sản 

xuất và ñưa ra thị trường, nhưng không mới ñối với các trang trại khác 

và ñối với thị trường. Chúng cho phép trang trại mở rộng dòng sản phẩm 

cho những cơ hội sản xuất, kinh doanh mới.  

 - Sản phẩm mới tuyệt ñối: Đó là sản phẩm mới ñối với cả trang 

trại và ñối với cả thị trường. Trang trại giống như "người tiên phong" ñi 
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ñầu trong việc sản xuất sản phẩm này. Sản phẩm này ra mắt người tiêu 

dùng lần ñầu tiên. Đây là một quá trình tương ñối phức tạp và khó khăn. 

 Tại sao cần phải nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới ñối với các 

trang trại? Một thực tế khách quan hiện nay các trang trại ñang phải 

ñương ñầu với ñiều kiện kinh doanh ngày càng trở nên khắt khe hơn như 

sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ làm nảy sinh thêm 

những nhu cầu mới...cạnh tranh giữa các trang trại và giữa trang trại với 

các loại hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp khác trên thị trường 

ngày càng gay gắt hơn... Trong những ñiều kiện ñó, các trang trại phải 

không ngừng ñổi mới và tự hoàn thiện mình trên tất cả phương diện: các 

nguồn lực sản xuất, quản lý sản xuất kinh doanh, sự ứng xử nhanh nhạy 

với những biến ñộng của môi trường kinh doanh ...  

 Sự biến ñổi danh mục sản phẩm của trang trại gắn liền với sự 

phát triển sản phẩm theo nhiều hướng khác nhau: 

 - Hoàn thiện các sản phẩm hiện có;  

 - Phát triển sản phẩm mới tương ñối;  

 - Phát triển sản phẩm mới tuyệt ñối và loại bỏ các sản phẩm 

không sinh lời.  

 b. Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ 

 Chất lượng sản phẩm là một phạm trù phức tạp, là một khái niệm 

mang tính chất tổng hợp về các mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội. 

 Vì sao phải nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh 

doanh: Trong môi trường phát triển kinh tế hội nhập ngày nay, cạnh 

tranh trở thành một yếu tố quyết ñịnh ñến sự tồn tại và phát triển của mỗi 

trang trại. Khả năng cạnh tranh của mỗi trang trại ñược thể hiện thông 

qua hai chiến lược cơ bản là phân biệt hóa sản phẩm (chất lượng sản 

phẩm) và chi phí thấp. Chất lượng sản phẩm trở thành một trong những 

chiến lược quan trọng nhất làm tăng năng lực cạnh tranh của trang trại. 
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 Để nâng cao chất lượng sản phẩm của các trang trại sản xuất ra 

thì cần phải kiểm soát tất cả các công ñoạn của quá trình sản xuất từ 

khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, chế biến... 

 1.2.4. Liên kết sản xuất của các trang trại 

 Liên kết sản xuất trong trang trại là sự thiết lập các mối quan hệ 

giữa các trang trại thuộc cùng lĩnh vực hoạt ñộng, giữa các ñối tác cạnh 

tranh hoặc giữa các trang trại có hoạt ñộng mang tính chất bổ sung, 

nhằm tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, ñạt hiệu quả cao hơn trong 

sản xuất-kinh doanh, tạo ra sức mạnh cạnh tranh, cùng nhau chia sẻ các 

khả năng, mở rộng thị trường mới. 

 Liên kết sản xuất của các trang trại sẽ ñem lại lợi ích cho các bên 

tham gia rất lớn như sẽ làm tiết kiệm các nguồn lực nhờ giảm chi phí 

cạnh tranh, tăng khả năng linh hoạt của mỗi bên trong việc phát huy thế 

mạnh, giảm thiểu rủi ro nhờ chia sẽ trách nhiệm của mỗi bên tham gia... 

 Liên kết sản xuất giữa các trang trại có thể thông qua nhiều hình 

thức như liên kết ngang (liên kết giữa các trang trại trong cùng một 

ngành), liên kết dọc (giữa trang trại với các doanh nghiệp tiêu thụ sản 

phẩm ñầu ra của các trang trại) và một trong các hình thức quan trọng ñó 

là hiệp hội (thông qua Hội nông dân, Đoàn thanh niên, câu lạc bộ các 

trang trại sản xuất giỏi). 

 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN 

KINH T Ế TRANG TRẠI 

 1.3.1. Điều kiện tự nhiên - tài nguyên thiên nhiên 

 1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

 1.3.3. Môi trường pháp lý 

 1.4. KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN KTTT 

 1.4.1. Kinh nghiệm phát tri ển  KTT ở các nước trên thế giới 

 1.4.2. Kinh nghiệm phát tri ển kinh tế trang tr ại ở Việt Nam 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KTTT 

 TẠI HUY ỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM TH ỜI GIAN QUA 

 2.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH T Ế-XÃ HỘI 

HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 

 2.1.1. Vị trí ñịa lý và ñiều kiện tự nhiên 

 Vị trí ñịa lý của Huyện Ngọc Hồi ñem lại những thuận lợi cho sự 

phát triển của kinh tế trang trại như nằm trên ñiểm giao của nhiều tuyến 

ñường giao thông huyết mạch, có thể thông thương với các ñịa phương 

trong nước cũng như với các nước trong khu vực. 

       Quỹ ñất chưa sử dụng trên ñịa bàn còn rất lớn, phần lớn diện tích ñất 

là ñất ñỏ bazan nên rất thuận lợi cho sự phát triển loại hình kinh tế trang 

trại lâm nghiệp và trang trại trồng cây công nghiệp như cà phê, cao su... 

 Tài nguyên rừng rất phong phú, chiếm 67% diện tích ñất tự 

nhiên của huyện, diện tích ñất “rừng nghèo” nhiều, có thể chuyển ñổi 

sang trồng các loại cây lâm nghiệp, hình thành các trang trại lâm nghiệp. 

 Thời tiết, khí hậu khá khắc nghiệt, thường xảy ra bão lũ, sạt lỡ 

ñất về mùa mưa, khô hạn, thiếu nước tưới vào mùa khô và hay thay ñổi 

bất thường là bất lợi lớn ñến sản xuất nông nghiệp nói chung và kinh tế 

trang trại nói riêng.  

2.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội 

 - Đặc ñiểm dân số: huyện Ngọc Hồi có trên 50% dân số là người 

dân tộc thiểu số nên tập quán canh tác còn mang nặng tính thuần nông, 

tự cung, tự cấp và lạc hậu, ñiều này ảnh hưởng không tốt ñến sự phát 

triển của kinh tế trang trại. 

 - Đặc ñiểm lao ñộng: nguồn lao ñộng sẵn có tại ñịa phương rất 

dồi dào, tuy nhiên, trình ñộ của người lao ñộng còn thấp gây trở ngại 

nhất ñịnh cho việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất, cũng như hiểu biết thị trường làm kìm hãm quá trình phát 

triển của kinh tế trang trại ở ñịa phương. 
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 - Điều kiện kinh tế của huyện trong những năm gần ñây có sự 

chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, 

lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỉ trọng ngày càng giảm, năm 2009 chiếm 

44,2%. Cơ sở hạ chưa ñồng bộ và gặp nhiều khó khăn. 

 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG 

TRẠI HUY ỆN NGỌC HỒI THỜI GIAN QUA 

 2.2.1. Tình hình phát triển về số lượng trang trại tại huyện 

Ngọc Hồi thời gian qua 

 Số lượng trang trại của huyện Ngọc Hồi giai ñoạn (2005-2009) 

có sự phát triển nhanh chóng thể hiện ở sự gia tăng về mặt số lượng các 

trang trại qua các năm trên ñịa bàn huyện. 

Bảng 2.1:Số lượng trang trại của huyện Ngọc Hồi  (2005-2009) 

ST

T 

 

Năm 

Số lượng TT của 

trên ñịa bàn huyện 

Số lượng TT 

Tỉnh Kon Tum 

Tỉ lệ 

% 

a b c d e = c/d 

01 2005 42 373 11,3% 

02 2007 76 473 16,1% 

03 2009 110 575 19,1% 

 Loại hình kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện trong giai ñoạn 

2005-2009 có những bước phát triển vượt bậc, ñiều này cũng phần nào 

do tác ñộng của giá cả các mặt hàng nông sản như cao su, cà phê bán ra 

thị trường với giá cao, các hộ gia ñình làm ăn có lợi nhuận cao. Số liệu 

Bảng 2.1 cho thấy nếu như năm 2005 trên ñịa bàn huyện chỉ có 42 trang 

trại thì năm 2009, số lượng các trang trại trên ñịa bàn huyện ñã ñạt con 

số 110 trang trại, tăng 66 trang trại (số lượng trang trại năm 2009 tăng 

gấp 2,62 lần so với năm 2005); Với số lượng trang trại ñược hình thành 

ngày càng nhiều, tỷ trọng các trang trại của huyện so với cả tỉnh không 

ngừng ñược cải thiện. Năm 2005, số lượng trang trại của huyện chỉ 

chiếm 11,3% trong tổng số 373 trang trại của cả tỉnh. Đến năm 2007, số 
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lượng trang trại của huyện ñã chiếm tỷ trọng là 16,1% và ñến năm 2009 

các trang trại của huyện ñã chiếm 19,1 % trong tổng số 575 trang trại của 

cả tỉnh. 

 Các số liệu ở Bảng 2.2 cho thấy trong giai ñoạn (2005-2009), 

trên ñịa bàn huyện chỉ có 02 loại hình trang trại phát triển là trang trại 

trồng trọt và trang trại kinh doanh tổng hợp, chiếm ñến trên 90% số 

lượng trang trại trên ñịa bàn huyện. 

Bảng 2.2: Số lượng và cơ cấu trang trại theo loại hình kinh doanh ở 

huyện Ngọc Hồi  giai ñoạn (2005-2009). 

Năm ĐVT 
Tổng 

số 

Tr ồng 

tr ọt 

Chăn 

nuôi 

Nuôi 

tr ồng 

thủy sản 

KD 

tổng 

hợp 

Tr. Trại 42 21 3 0 18 
2005 

% 100 50 7,1 0 42,9 

Tr. Trại 76 36 2 1 37 
2007 

% 100 47,4 2,6 1,3 48,7 

Tr. Trại 110 42 0 1 67 
2009 

% 100 38,2 0 0,9 60,9 

 Trong thời kỳ này, các trang trại trên ñịa bàn huyện có sự 

chuyển dịch rất tích cực về mặt cơ cấu sản xuất theo hướng tăng dần tỷ 

trọng các trang trại kinh doanh tổng hợp, giảm tỷ trọng các trang trại 

trồng trọt. Cụ thể, năm 2005 các trang trại hoạt ñộng trong lĩnh vực trồng 

trọt chiếm 50%, trang trại kinh doanh tổng hợp chiếm 42,9%. Đến năm 

2009, tỷ trọng các trang trại trong lĩnh vực trồng trọt chỉ còn 38,2% trong 

khi ñó tỷ trọng trang trại kinh doanh tổng hợp ñã tăng lên ñến 60,9%. 

Bên cạnh ñó, do tác ñộng của tình hình dịch bệnh lở mồm, long móng, 

bệnh tai xanh thường xuyên bùng phát nên các trang trại chăn nuôi trên 

ñịa bàn huyện cũng giảm sút mạnh. 
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 2.2.2. Thực trạng phát triển trang tr ại theo quy mô 

 a. Quy mô diện tích ñất ñai 

Diện tích ñất bình quân một trang trại là 6,39 ha. Đất trồng cây 

hằng năm: 285,6 ha, chiếm 40,7%, chủ yếu diện tích này là trồng sắn. 

Đất trồng cây lâu năm: 297 ha, chiếm 42,3 %, chủ yếu là trồng cao su, cà 

phê. Đất lâm nghiệp: 11 ha, chiếm 1,6%, loại cây trồng chủ yếu là keo lá 

tràm, bời lời. Mặt nước nuôi trồng thủy sản: 53,9 ha, chiếm 7,6%. Đất 

vườn ươm: 9,6 ha và ñất khác là 45,5 ha, chiếm 6,4%. 

 Trong số 706,2 ha ñất mà 110 trang trại trên ñại bàn huyện ñang 

sử dụng chỉ có 443,3 ha ñã ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 

cho các chủ trang trại. Điều này cho thấy công tác cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng ñất cho các chủ trang trại chưa ñược chú trọng, diện tích 

ñất canh tác mà các chủ trang trại chưa ñược cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng ñất là 263 ha, chiếm hơn 37%. 

 b. Quy mô vốn ñầu tư 

 Các số liệu ở Bảng 2.3 cho thấy, các trang trại trên ñịa bàn 

huyện có quy mô vốn ñầu tư khá thấp, chỉ khoảng từ 50-500 triệu ñồng, 

tập trung nhiều nhất là khoảng từ 50-250 triệu ñồng, chiếm 75,5%. 

 Bảng 2.3: Cơ cấu trang trại theo quy mô vốn  năm 2009 

Tỷ lệ ứng với các loại hình trang tr ại 

(%) Quy mô vốn 

(tri ệu ñồng) 
Tr ồng trọt 

Nuôi trồng 

 thủy sản 

KD 

 tổng hợp 

Tỉ lệ  

bình quân 

 (%) 

<50 23,8 0 16,4 19,1 

50 - <100  45,2 0 28,4 34,5 

100 - < 250 26,2 100 49,3 40,9 

250 - < 500 4,8 0 4,5 4,6 

>=500 0 0 1,5 0,9 

Tổng cộng: 100 100 100 100 
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     Nếu chúng ta nhận xét riêng cho từng loại hình kinh doanh trang 

trại thì: các trang trại nuôi trồng thủy sản và kinh doanh tổng hợp có mức 

ñầu tư cao nhất, tập trung từ 100-250 triệu ñồng. Các trang trại trồng trọt 

có mức ñầu tư thấp nhất, chủ yếu dưới 100 triệu ñồng, chiếm 69%. 

 Nguồn vốn ñầu tư của các trang trại trên ñịa bàn huyện chủ yếu 

là nguồn vốn tự có, năm 2009 nguồn vốn tự có của các chủ trang trại huy 

ñộng ñể ñầu tư vào hoạt ñộng sản xuất chiếm tỷ lệ là 85,2 %, vốn vay 

ngân hàng và vốn khác chiếm 14,8 %. Điều này chứng tỏ rằng các trang 

trại trên ñịa bàn huyện ñang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn 

vay từ ngân hàng, chủ yếu là do không có tài sản thế chấp. 

 b. Quy mô lao ñộng 

 - Số lượng và cơ cấu lao ñộng 

 Năm 2009, bình quân lao ñộng/trang trại kinh doanh tổng hợp là 

4,3 người, cao hơn mức bình quân chung của tất cả các trang trại trên ñịa 

bàn huyện là 4,1 người. Phần lớn các trang trại trên ñịa bàn huyện sử 

dụng lao ñộng trong gia ñình ñể tham gia vào công việc sản xuất kinh 

doanh của trang trại, chiếm 79,4 %. Lao ñộng thuê mướn chiếm 20,6%. 

        Các trang trại gặp khó khăn trong việc thuê lao ñộng, ñặc biệt là vào 

thời gian cao ñiểm như vào mùa vụ thu hoạch cà phê, cao su...và phải trả 

tiền thuê nhân công với giá cao, dẫn ñến chi phí sản xuất tăng cao. 

 - Trình ñộ phát triển nguồn nhân lực trong các trang trại 

 Số liệu ở Bảng 2.4 cho thấy trình ñộ chuyên môn của các chủ 

trang trại rất thấp, chưa qua ñào tạo chiếm 82,7 %, bên cạnh ñó có ñến 

95,8%  người lao ñộng tham gia vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 

các trang trại là chưa qua ñào tạo.  

 Nhìn chung, lao ñộng tham gia vào làm việc trong các trang trại 

trên ñịa bàn huyện chủ yếu là lao ñộng giản ñơn, trình ñộ chuyên môn 

nghiệp vụ rất thấp. Trình ñộ của lượng lượng lao ñộng thấp, gây khó 

khăn cho chính quyền ñịa phương trong việc chuyển giao khoa học, công 
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nghệ, ứng dụng các phương pháp quản lý khoa học, triển khai các kỹ 

thuật tiên tiến vào sản xuất trong các trang trại trên ñịa bàn huyện vấp 

phải rất nhiều khó khăn. 

 Bảng 2.4: Trình ñộ chuyên môn của lao ñộng làm việc và của  

các chủ trang trại trong các trang trại trên ñịa bàn huyện  năm 2009 

Đối 

tượng 

 

Chỉ tiêu 

Chưa 

qua 

ñào tạo 

Sơ cấp, công 

nhân,kỹ 

thuật 

TC, 

cao 

ñẳng 

ĐH 

tr ở 

lên 

Tổng 

cộng 

Số lượng 

(người) 
91 13 5 1 110 

Chủ 

trang 

trại Tỉ lệ % 82,7 11,8 4,6 0,9 100 

Số lượng 

(người) 
433 13 5 1 452 

Người 

Lao 

ñộng Tỉ lệ % 95,8 2,9 1,1 0,2 100 

 d. Thu nhập của các trang trại 

 Tổng giá trị sản phẩm hàng hóa của 110 trang trại trên ñịa bàn 

huyện năm 2009 là 8.854 triệu ñồng, trong khi ñó tổng chi phí sản xuất 

là 3.799,8 triệu ñồng, tổng thu nhập của các chủ trang trại là 5.054,2 

triệu ñồng. Thu nhập bình quân một trang trại ở huyện Ngọc Hồi năm 

2009 là 45,9 triệu ñồng. Thu nhập cao nhất một trang trại là 125 triệu 

ñồng, thấp nhấp là 20 triệu ñồng/năm.  Thu nhập bình quân trên một ha 

ñất canh tác của các trang trại là 7,16 triệu ñồng. 

 Thu nhập bình quân một trang trại trên ñịa bàn huyện năm 2009 

chỉ ñạt 45,9 triệu ñồng, trong khi thu nhập bình quân một trang trại trên 

ñịa bàn toàn tỉnh trong năm 2009 là 70,51 triệu ñồng/trang trại, chỉ bằng 

65,1% so với mức bình quân chung của tỉnh. Điều này cho thấy các trang 

trại trên ñịa bàn huyện hoạt ñộng kém hiệu quả hơn rất nhiều so với các 

trang trại khác trên ñịa bàn tỉnh. 
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        Số liệu ở Bảng 2.5 cho thấy, tỉ suất hàng hóa nông sản của loại hình 

trang trại nuôi trồng thủy sản là cao nhất, ñạt 95%; tuy nhiên trên ñịa bàn 

huyện trong năm 2009 chỉ  có 01 trang trại nuôi trồng thủy sản nên nó 

không thể ñại diện ñược cho tổng thể ñược nghiên cứu, vì vậy có thể nói 

loại hình trang trại trồng trọt có trình ñộ sản xuất cao, tỉ suất hàng hóa 

bán ra ñạt 94%. 

 Bảng 2.5: Tổng giá trị sản lượng hàng hóa và tỉ suất nông sản 

hàng hóa của các trang trại  năm 2009 

 Đơn vị tính: triệu ñồng. 

Theo loại hình trang tr ại 

Nội dung 
Tổng 

số 
Tr ồng 

tr ọt 

Nuôi trồng 

thủy sản 

KD 

tổng hợp 

Tổng số trang trại 110 42 1 67 

Tổng giá trị sản lượng 8.854 3.229 100 5.525 

Giá trị sản lượng hàng 

hóa bán tra 
8.195 3.035 95 5.065 

Tỷ suất hàng hóa (%) 92,56 93,99 95 91,67 

Giá trị sản lượng bình 

quân 
80,49 76,88 100 82,46 

    2.2.3. Thực trạng về chủng loại và chất lượng nông sản, hàng hóa 

 Chủng loại hàng hóa nông sản ñối với các trang trại trồng cây 

lâu năm trên ñịa bàn huyện chủ yếu là cao su, cà phê... những loại cây 

trồng này phù hợp với ñiều kiện ñất ñai, thời tiết, ñịa hình huyện Ngọc 

Hồi, ñồng thời cho giá trị kinh tế cao. Nhìn chung, chủng loại hàng hóa 

của các trang trại trên ñịa bàn huyện còn ít, chưa có nhiều ñiểm khác biệt 

so với các vùng lân cận. 

 Chất lượng nông sản hàng hóa của các trang trại trong khâu sản 

xuất tương ñối có chất lượng, tuy nhiên trong khâu thu hoạch thì còn gặp 
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nhiều khó khăn do không có sân phơi, nơi cất trữ…nên phần lớn các chủ 

trang trại bán cà phê, cao su...ngay sau khi thu hoạch. 

 2.2.4. Tình hình liên kết sản xuất và tổ chức tiêu thụ 

 Các trang trại trên ñịa bàn huyện chưa tổ chức liên kết với các 

loại hình kinh tế khác như các hợp tác xã nông nghiệp, các nông, lâm 

trường, các nhà khoa học, các nhà máy chế biến … nên chưa phát huy 

hết ñược những tiềm năng, lợi thế của ñịa phương ñể ñẩy mạnh loại hình 

kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện phát triển mạnh mẽ. 

 Hầu hết các trang trại trên ñịa bàn huyện chủ yếu là có quy mô 

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

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

sản phẩm nên các trang trại trên ñịa bàn huyện gặp nhiều khó khăn trong 

việc tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa làm ra. 

 2.2.5. Thực trạng về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước ñối 

với  phát tri ển kinh tế trang tr ại 

 Các chính sách còn khá chung chung, chưa cụ thể, chưa có 

những ưu tiên ñặc biệt mang tính ñột phá ñể nhanh chóng phát triển 

mạnh loại hình kinh tế trang trại. 

 2.3. NGUYÊN NHÂN KÌM HÃM S Ự PHÁT TRI ỂN 

 Các chính sách hỗ trợ của nhà nước phát huy kém hiệu quả; hoạt 

ñộng khuyến nông trên ñịa bàn huyện hoạt ñộng không hiệu quả. Chính 

sách của Nhà nước hỗ trợ cho nông dân tiêu thụ nông sản hàng hóa thì 

hầu như chỉ là con số không, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ñược mở 

rộng, chất lượng nông sản hàng hóa còn thấp, sản phẩm ít ña dạng, cơ sở 

hạ tầng ở nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, trình ñộ của các chủ trang 

trại và của người lao ñộng trong các trang trại  còn thấp, phần lớn chưa 

qua ñào tạo, tập quán sản xuất của người dân còn lạc hậu, chưa thay ñổi 

và các trang trại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay 

của các tổ chức tín dụng. 
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN KINH T Ế TRANG TRẠI 

TẠI HUY ỆN NGỌC HỒI THỜI GIAN T ỚI 

 3.1. CƠ SỞ CỦA VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP  

 3.1.1. Quan ñiểm và ñịnh hướng phát triển kinh tế trang tr ại 

của Đảng và Nhà nước 

 3.1.2. Căn cứ vào sự biến ñộng của các yếu tố môi trường 

 3.1.3. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của 

huyện Ngọc Hồi trong thời gian tới 

 Đại Hội ñại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ IV (2010-

2015) ñã ñưa ra những chương trình hành ñộng cụ thể ñể thúc ñẩy 

chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, xây dựng các xã, thị trấn 

trên ñịa bàn huyện ñạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Nghị quyết Đảng bộ 

huyện cũng ñã ñề cập tới vấn ñề phát triển nông nghiệp, cụ thể thể hiện ở 

02 chương trình:  “Tăng hiệu quả và năng suất cây trồng trên một ñơn vị 

diện tích” và “ Phát triển chăn nuôi ñại gia súc”. 

 3.1.4. Mục tiêu phát triển kinh tế trang tr ại tại huyện Ngọc 

Hồi thời gian tới 

 Phấn ñấu ñến năm 2015 trên ñịa bàn huyện số lượng trang trại 

ñạt khoảng 250 trang trại. Tăng khối lượng sản phẩm hàng hóa, cũng 

như thu nhập bình quân người lao ñộng trong các trang trại, trên cơ sở 

phát huy tất cả các thế mạnh của huyện cũng như ña dạng hóa các sản 

phẩm nông nghiệp trong các trang trại. Sử dụng triệt ñể và có hiệu quả 

các nguồn lực có sẵn như ñất ñai, nguồn nước trên ñịa bàn, cải thiện môi 

trường. 

 Tập trung phát triển kinh tế trang trại ở những vùng ñất trống, 

ñồi trọc gần biên giới, phát triển các trang trại lâm nghiệp gắn với bảo vệ 

rừng. Phát triển kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện phải gắn với trình 

ñộ chuyên môn cũng như phong tục, tập quán canh tác của người ñồng 

bào dân tộc thiểu số tại chỗ. 
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 3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

 3.2.1. Đẩy mạnh phát tri ển về mặt số lượng các trang trại 

 Trong thời gian tới, ñể tận dụng hết những tiềm năng, lợi thế của 

ñịa phương ñể ñẩy mạnh loại hình kinh tế trang trại phát triển, cần phải 

là tăng số lượng tuyệt ñối tất cả các trang trại trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản và trang trại kinh doanh tổng hợp. 

 Gắn phát triển kinh tế trang trại với các chương trình, dự án ñể 

làm gia tăng số lượng trang trại ñược hình thành mới:  

 - Việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội 

của Chính phủ có mối quan hệ chặt chẽ với việc phát triển kinh tế trang 

trại, ñặc biệt là các trang trại ở vùng ñồi núi, vùng biên giới như huyện 

Ngọc Hồi. Vì vậy, cần sử dụng các nguồn kinh phí này ñể hỗ trợ phát 

triển kinh tế trang trại theo hướng cho vay hoặc các hình thức khác như 

phát triển vốn rừng, chuyển giao công nghệ sản xuất cho nông dân trong 

vùng, làm ñầu mối chế biến, tiêu thụ nông sản. Việc sử dụng các nguồn 

vốn ngân sách hỗ trợ cho kinh tế trang trại phát triển cũng ñã gián tiếp 

thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của chính quyền một cách 

hiệu quả. Vì thông qua các hình thức hỗ trợ này, chính quyền ñịa phương 

có thể tiết kiệm ñược chi phí nhưng vẫn ñảm bảo ñược mục tiêu trồng và 

bảo vệ rừng, cải tạo môi trường, tạo công ăn việc làm cho người dân... 

 - Cần phát huy hiệu quả nguồn vốn chương trình 135, trong ñó 

có dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hạng mục xây dựng các mô hình sản 

xuất trình diễn “ñầu bờ” ñể các trang trại sản xuất thí ñiểm, hiệu quả thì 

sẽ nhân rộng ra và có tính lan tỏa cao, làm cho các nông hộ nhận thấy 

ñược sự phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế trang trại 

có ñược những ưu ñiểm rõ rệt so với mô hình sản xuất theo kiểu nông 

hộ, nhỏ lẻ truyền thống, từ ñó làm cho số lượng trang trại hình thành mới 

ñược tăng lên, nhân rộng số ñịa phương khuyến khích nông dân áp dụng 

mô hình kinh tế trang trại trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục ñược 



 22 

những hạn chế về trình ñộ chuyên môn, kỹ năng sản xuất truyền thống 

ñã lỗi thời...của các chủ trang trại.  

 3.2.2. Mở rộng quy mô các trang trại 

 a. Mở rộng quy mô diện tích ñất ñai 

 Để mở rộng quy mô diện tích ñất sử dụng trong các trang trại, 

chúng ta cần phải thúc ñẩy quá trình tích tụ và tập trung ruộng ñất ở 

nông thôn. 

 Đối với ñịa bàn huyện Ngọc Hồi, do diện tích ñất trống, ñất chưa 

sử dụng còn nhiều nên Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về tài chính 

cho các hộ ñồng bào dân tộc thiểu số trong công tác khai hoang ñể mở 

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

nghiệp mà trong thời gian qua chưa ñược chú trọng phát triển. 

        Cần tận dụng phần diện tích ñất ñã hoang hóa chưa sử dụng, ñất ñồi 

núi trọc...ñể gia tăng quỹ ñất sản xuất trong các trang trại trong tương lai. 

 Cần ñẩy mạnh chương trình dồn ñiền, ñổi thửa ñể các trang trại 

có ñiều kiện ñể gia tăng diện tích ñất canh tác trên một khu liền kề từ ñó 

giúp các chủ trang trại thuận tiện trong công tác quản lý, sản xuất ñồng 

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

xuất. Chính quyền ñịa phương cần nhanh chóng ñiều tra, xác ñịnh mức 

ñộ manh mún ruộng ñất ñể có kế hoạch tổ chức nông dân tiến hành “dồn 

ñiền, ñổi thửa” dựa trên nguyên tắc trao ñổi tự nguyện giữa nông dân với 

nhau.  

 Nhà nước cần ñẩy mạnh việc giao ñất, cho thuê ñất ñể phát triển 

kinh tế trang trại ở những vùng ñồi núi trọc, ñất trống nơi biên giới. 

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

 Vốn ñầu tư là yếu tố quan trọng nhất ñể ñảm bảo cho sự ra ñời, 

tồn tại và phát triển có hiệu quả của các trang trại. Trong thời gian qua, 

hỗ trợ tài chính ñể phát triển kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện chủ yếu 

thông qua các chương trình vay vốn ưu ñãi của ngân hàng chính sách xã 
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hội huyện. Chúng ta cần phải hình thành thị trường vốn có tổ chức ở 

nông thôn ñể ña dạng hóa các kênh cấp vốn, ñể các chủ trang trại có 

nhiều sự lựa chọn như: 

 - Thành lập các loại quỹ hỗ trợ ñầu tư phát triển kinh tế trang 

trại: Ngân hàng chính sách-xã hội huyện cần ưu tiên hỗ trợ cho vay vốn 

ñối với các trang trại. 

 - Tăng cường năng lực của các kênh cấp vốn: ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện cần tận tình hướng dẫn cho các 

ñối tượng là chủ các trang trại ñến làm thủ tục vay vốn, vì phần lớn các 

chủ trang trại có trình ñộ học vấn, trình ñộ chuyên môn thấp nên khi tiếp 

cận vấn ñề vay vốn khó khăn thì các chủ trang trại sẽ không vay. 

 - Chính quyền ñịa phương cũng cần có những chính sách hỗ trợ 

cho các chủ trang trại vay vốn mở rộng và phát triển sản xuất thông qua 

Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh... 

 c. Mở rộng quy mô lao ñộng và nâng cao trình ñộ phát triển 

nguồn nhân lực trong các trang trại  

 Để mở rộng quy mô lao ñộng trong các trang trại thì ngoài việc 

cần phải mở rộng quy mô sản xuất của các trang trại, các chủ trang trại 

cần phải có chế ñộ tiền lương, tiền công hợp lý và các chế ñộ khác như 

ký kết hợp ñồng lao ñộng, chế ñộ bảo hiểm, ñồ bảo hộ lao ñộng... 

 Để nâng cao trình ñộ của các chủ trang trại và người lao ñộng 

trong các trang trại:  

 - Các cơ quan, ban, ngành của huyện cần có kế hoạch sử dụng 

nguồn vốn ngân sách ñể mở các lớp ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý 

kinh doanh, ñiều hành trang trại cho các chủ trang trại. 

 - Cần coi trọng việc giải quyết nguồn nhân lực cho phát triển 

kinh tế trang trại theo hướng bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức quản 

lý cho ñội ngũ chủ trang trại. Đây là vấn ñề rất quan trọng ñể ñẩy mạnh 
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ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao 

năng suất cây trồng, vật nuôi. 

 - Cần mở những lớp dạy nghề gắn với những việc làm cụ thể của 

ñội ngũ lao ñộng tham gia vào hoạt ñộng sản xuất của các trang trại theo 

phương châm vừa dạy, vừa thực hành. 

 3.2.3. Tăng chủng loại và nâng cao chất lượng sản phẩm 

 a. Đa dạng hóa chủng loại nông sản hàng hóa 

 Các chủ trang trại cần tập trung tìm hiểu thị trường ñể ñưa vào 

sản xuất những loại nông sản hàng hóa mới ñối với trang trại, tận dụng 

ñược những lợi thế mà trang trại ñang có ñể sản xuất ñem lại hiệu quả 

kinh tế cao, giảm bớt rủi ro trong kinh doanh như phát triển các trang trại 

chăn nuôi ñộng vật rừng như heo rừng, nhím...ñã ñược thuần hóa. 

 b. Nâng cao chất lượng nông sản 

 Để có thể nâng cao ñược chất lượng nông sản hàng hóa thì các 

trang trại cần giải quyết triệt ñể và ñồng bộ các vấn ñề sau:  

 - Ở khâu sản xuất: muốn sản phẩm ñạt chất lượng thì khâu quan 

trọng của sản xuất là vấn ñề chọn giống, quy trình chăm sóc và chất 

lượng vật tư ñảm bảo.  

 - Ở khâu thu hoạch: nâng cao ý thức trách nhiệm của người chủ 

trang trại, người lao ñộng về tầm quan trọng của việc ñảm bảo chất 

lượng nông sản khi thu hoạch, cần phân loại sản phẩm ngay sau khi thu 

hoạch ñể tránh những sản phẩm có chất lượng tốt ñược trà trộn chung 

vào những sản phẩm chất lượng xấu gây ảnh hưởng chung ñến chất 

lượng sản phẩm, suy giảm uy tín về chất lượng nông sản của ñịa phương. 

 - Ở khâu bảo quản sau thu hoạch:  Các chủ trang trại cần ñầu tư 

công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Cần khuyến khích các chủ trang trại 

trang bị phương tiện, thiết bị bảo quản nông sản ñồng bộ, hiện ñại bằng 

cách hỗ trợ lãi suất cho vay, hỗ trợ kỹ thuật bảo quản nông sản sau thu 

hoạch. 
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 3.2.4. Tăng cường liên kết sản xuất và mở rộng thị trường 

tiêu thụ 

 a. Tăng cường liên kết sản xuất của các trang trại 

 Do ñặc ñiểm ñất ñai nhỏ lẻ, quy mô nhỏ nên ñể có thể hình thành 

các trang trại có thể phát huy hiệu quả theo quy mô thì vấn ñề tích tụ ñất 

ñai ñể ñủ ñến quy mô trang trại cũng là một vấn ñề nan giải.  Các trang 

trại cần có sự hỗ trợ và giúp ñỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh: như 

các trang trại liên kết với nhau, trang trại liên kết với các nông-lâm 

trường, liên kết với các nông hộ... ñể các trang trại học hỏi, trao ñổi kinh 

nghiệm, tận dụng lợi thế của mỗi bên liên kết ñể nâng cao hiệu quả hoạt 

ñộng của các trang trại. 

 - Hình thành các trang trại liên kết theo mô hình liên kết giữa 

nông dân với nông dân. 

 - Hình thành trang trại liên kết giữa trang trại với nông dân. 

 - Đẩy mạnh liên kết giữa các trang trại với các cơ sở nghiên cứu 

khoa học, các nhà khoa học. 

 - Các chủ trang trại cùng ngành nghề cần liên kết lại với nhau ñể 

ñẩy mạnh hoạt ñộng marketing ñể quảng bá các sản phẩm thế mạnh của 

các trang trại làm cho mọi người, các doanh nghiệp biết ñến sản phẩm 

ñặc trưng của vùng, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa của vùng. 

 b. Nghiên cứu và mở rộng thị trường, liên kết trong tiêu thụ 

nông sản 

 - Nghiên cứu nhu cầu của thị trường: Các chủ trang trại cần 

nghiên cứu nhu cầu của thị trường cần những chủng loại hàng hóa gì, 

loại hàng hóa nào mà trang trại có thể ñưa vào sản xuất mà ñem lại hiệu 

quả kinh tế cao. 

 - Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản: Thị trường tại chỗ có ý 

nghĩa lớn ñối với các trang trại trồng cây hàng năm, tăng cường tiếp xúc 

với các thương lái, các ñại lý mua bán hàng hóa nông sản ở các chợ ñầu 
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mối ở trung tâm huyện, trung tâm xã ñể ñẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm 

làm ra cũng như giá bán ổn ñịnh hơn. Các trang trại kinh doanh tổng hợp 

cần chú ý phát triển sản xuất các loại nông sản gắn với nhu cầu tiêu dùng 

ở thị trường trên ñịa bàn huyện và thị trường trong tỉnh. 

 - Phát triển các cơ sở chế biến: Trong thời gian tới, các chủ 

trang trại lớn, có tiềm lực kinh tế nên liên kết với các nhà ñầu tư khác 

hoặc với các chủ trang trại cùng ngành nghề ñể hợp tác mở các cơ sở chế 

biến hàng hóa nông sản. 

 - Đẩy mạnh và mở rộng công tác ký kết hợp ñồng tiêu thụ nông 

sản: Các chủ trang trại cần ñẩy mạnh công tác ký kết hợp ñồng bao tiêu 

sản phẩm của các nhà máy ñóng chân trên ñịa bàn huyện cũng như các 

ñịa phương khác. 

 3.2.5. Các giải pháp khác 

 a. Tăng cường công tác quy hoạch 

 Cần triển khai và bố trí nguồn vốn ñể thực hiện các dự án nghiên 

cứu, quy hoạch chi tiết việc phát triển các loại hình trang trại phù hợp 

với ñiều kiện của từng xã, thị trấn. Tránh sự phát triển tự phát và không 

hiệu quả, gây hậu quả xấu ảnh hưởng ñến môi trường sinh thái, làm cạn 

kiệt các nguồn tài nguyên, ñặc biệt là tài nguyên rừng. 

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

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

 Cần thường xuyên tuyên truyền, vận ñộng nhân dân trên ñịa bàn 

huyện, ñặc biệt là ñối với ñồng bào dân tộc thiểu số nên từ bỏ phương 

thức sản xuất truyền thống, vừa cũ kỹ, vừa lạc hậu, thô sơ và năng suất 

thấp, sang áp dụng những kỹ thuật tiên tiến, hiện ñại, thay ñổi giống cây 

trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt hơn. 

 3.3. MỘT VÀI KI ẾN NGHỊ 

 3.3.1. Đối với Chính Phủ 

 3.3.2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
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 Trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm cần ưu tiên bố trí 

cho huyện Ngọc Hồi nguồn kinh phí ñể ñầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng 

nông thôn gắn với các khu vực có thể ñẩy mạnh loại hình kinh tế trang 

trại phát triển cũng như ñầu tư vào hệ thống thủy lợi, khuyến khích tư 

nhân ñầu tư vào lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản bằng những chính 

sách thu hút ñầu tư hấp dẫn về tiền thuê ñất, thuế, ñơn giản hóa trong thủ 

tục cấp phép ñầu tư… Bên cạnh ñó, ñể các trang trại phát triển tạo ra 

khối lượng hàng hóa lớn, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo ra 

khả năng cạnh tranh mới, khắc phục tình trạng phát triển tự phát. Tỉnh 

Kon Tum cần rà soát lại quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, xác 

ñịnh các vùng phát triển trang trại, công bố quỹ ñất có thể giao hoặc cho 

thuê ñể phát triển kinh tế trang trại, chủ yếu là các vùng ñất trống, ñồi 

núi trọc, ñất còn hoang hóa... 

KẾT LUẬN 

 Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là 

một ñịnh hướng ñúng ñắn. Tác giả của luận văn hi vọng rằng với những 

giải pháp, kiến nghị của tác giả ñề xuất từ quá trình phân tích thực trạng 

tình hình phát triển kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện Ngọc Hồi, trong 

thời gian tới nếu ñược các cấp chính quyền ñịa phương ở huyện sử dụng 

như một kênh thông tin quan trọng, là cơ sở ñể xây dựng một chương 

trình, kế hoạch tổng thể ñể thúc ñẩy sự phát triển kinh tế trang trại về 

mọi mặt trong giai ñoạn 2011-2015. 

 Trong quá trình thực hiện luận văn không tránh khỏi những thiếu 

xót, tác giả mong nhận ñược những ñóng góp nhằm hoàn thiện việc 

nghiên cứu của mình, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, bạn bè, ñồng 

nghiệp, các cơ quan, ban ngành ñã giúp ñỡ tác giả trong quá trình học tập 

và nghiên cứu luận văn. Đặc biệt, trân trọng cám ơn thầy giáo PGS.TS 

Võ Xuân Tiến ñã tận tình giúp ñỡ và chỉ dẫn ñể tác giả hoàn thành luận 

văn này ./. 


