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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng trong những năm qua ñã ñạt 

ñược tốc ñộ tăng trưởng khá và ổn ñịnh; giá trị sản xuất nông nghiệp 

giai ñoạn 2005-2010 tăng bình quân 61,27%; cơ cấu cây trồng, con 

vật nuôi chuyển dịch theo hướng tăng năng suất, chất lượng cao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, nền nông nghiệp 

thành phố vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Đó là phát triển chưa 

bền vững, thể hiện ở sự chuyển dịch chậm cơ cấu kinh tế, chất lượng 

tăng trưởng thấp, việc ứng dụng khoa học công nghệ ñể tăng năng 

suất, chất lượng cây trồng, con vật nuôi còn hạn chế, chưa gắn sản 

xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm…  

Nhận thức ñược ñiều này, tác giả ñã chọn ñề tài nghiên cứu 

“Phát tri ển bền vững nông nghiệp thành phố Đà Nẵng”  ñể phân 

tích, ñánh giá những ñiều kiện phát triển kinh tế, các chính sách ñã 

và ñang ñược thành phố Đà Nẵng thực hiện ñể phát triển nông 

nghiệp. Từ ñó ñề xuất giải pháp nhằm phát triển bền vững nông 

nghiệp thành phố Đà Nẵng thời gian tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển bền 

vững nông nghiệp. 

- Phân tích thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp thành 

phố Đà Nẵng thời gian qua. 

- Đề xuất giải pháp nhằm phát triển bền vững nông nghiệp 

thành phố Đà Nẵng thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
a. Đối tượng nghiên cứu  
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Những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến phát triển bền 

vững nông nghiệp thành phố Đà Nẵng. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: ñề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nội dung về 

phát triển bền vững nông nghiệp thành phố Đà Nẵng. 

- Về mặt không gian: ñề tài chỉ nghiên cứu các nội dung trên 

tại thành phố Đà Nẵng. 

- Thời gian: các giải pháp ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa 

trong những năm trước mắt. 

4. Phương pháp nghiên cứu  
- 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 so sánh phân tích ñiều tra, chuyên khảo, chuyên gia. 

- Và các phương pháp khác. 

5. Bố cục ñề tài 
Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung chính của luận văn ñược chia thành 3 chương: 

Chương 1. Một số vấn ñề lý luận về phát triển bền vững nông nghiệp. 

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

phố Đà Nẵng thời gian qua. 

Chương 3. Giải pháp ñể phát triển bền vững nông nghiệp thành 

phố Đà Nẵng thời gian tới. 
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CHƯƠNG 1 
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN  

BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nông nghiệp 

Nông nghiệp nếu hiểu theo nghĩa hẹp chỉ có ngành trồng trọt 

và ngành chăn nuôi. Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng còn bao gồm 

cả ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản.  

b. Phát triển bền vững 

Có nhiều khái niệm về phát triển bền vững, tổng hợp những 

các quan ñiểm khác nhau có thể hiểu rằng “phát triển bền vững là sự 

phát triển trong ñó kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt 

của sự phát triển là kinh tế, xã hội và môi trường nhằm thỏa mãn 

ñược nhu cầu cầu xã hội hiện tại nhưng không tổn hại tới sự thỏa 

mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai”.  

c. Phát triển bền vững nông nghiệp  

Nông nghiệp bền vững là việc quản lý có hiệu quả các nguồn 

lực ñể thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người mà vẫn duy 

trì hay làm tăng thêm chất lượng của môi trường và bảo tồn tài 

nguyên thiên nhiên (FAO). 

1.1.2. Ý nghĩa của phát triển bền vững nông nghiệp 

Phát triển bền vững nông nghiệp có tác dụng: 

- Đáp ứng nhu cầu xã hội về sản phẩm nông nghiệp; cung ứng 

hàng hóa cho xuất khẩu; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: ruộng 

ñất, lao ñộng, nguồn lực khác … 

- Giải quyết, nâng cao ñời sống của người dân; xóa ñói giảm 

nghèo và rút ngắn khoảng cách giữa các nhóm dân cư trong xã hội. 
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- Sử dụng ñúng các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không 

làm tổn hại hệ sinh thái và môi trường; giúp cho quá trình sản xuất 

ñược tiến hành lâu dài. 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế 

Phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế là sự phát triển 

ñảm bảo tăng trưởng, phát triển ổn ñịnh lâu dài về mặt kinh tế của 

nông nghiệp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế của quốc gia, 

cộng ñồng.  

Mục tiêu của phát triển bền vững về kinh tế là ñạt ñược sự 

tăng trưởng ổn ñịnh với cơ cấu hợp lý, ñáp ứng yêu cầu nâng cao ñời 

sống của người dân, tránh ñược sự suy thóai và gánh nặng nợ nần 

cho thế hệ tương lai. Điều ñó ñược thể hiện ở các tiêu chí sau: 

- Sản xuất nông nghiệp phải ñáp ứng nhu cầu xã hội về sản 

phẩm nông nghiệp gồm: gia tăng sản lượng, làm tăng giá trị sản 

phẩm hàng hóa; hàng hóa sản xuất ra ñáp ứng một phần nhu cầu sử 

dụng của người dân; chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu ngày 

càng cao của thị trường, trước hết là ñảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh 

an toàn thực phẩm.  

- Hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp ngày càng cao. 

Người nông dân phải có sự ñầu tư tăng năng suất lao ñộng, năng suất 

ruộng ñất và năng suất cây trồng, ñảm bảo sản xuất ra một khối 

lượng hàng hóa lớn, ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 

 - Sử dụng hiệu quả các nguồn lực lao ñộng, vốn, lựa chọn 

hình thức sản xuất phù hợp ñể sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, tăng 

năng suất.  
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1.2.2. Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội 

Phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội ñó chính là sự 

ñóng góp cụ thể của nông nghiệp cho phát triển xã hội, ñảm bảo 

sự công bằng trong phát triển.  

Phát triển nông nghiệp bền vững về xã hội sẽ ñảm bảo cuộc 

sống của người nông dân ñạt kết quả ngày càng cao; nâng cao thu 

nhập, ñảm bảo cuộc sống gia ñình, cải thiện chất lượng cuộc sống, 

góp phần xóa ñói giảm nghèo, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa 

các tầng lớp và nhóm xã hội. Giảm các tệ nạn xã hội, nâng cao trình 

ñộ văn minh về ñời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân.  

Điều ñó ñược thể hiện ở các yếu tố sau: 

 - Sử dụng hợp lý lao ñộng: phát triển kinh tế nông nghiệp 

phải ñi ñôi với giải quyết việc làm cho người lao ñộng. 

 - Tăng trưởng kinh tế phải ñi ñôi với xóa ñói giảm nghèo. 

 - Tăng trưởng kinh tế làm giảm khoảng cách giàu nghèo, ñảm 

bảo ổn ñịnh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.  

1.2.3. Phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường  

Phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường là phải 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. 

Để phát triển bền vững nông nghiệp thì môi trường ñể phát 

triển nông nghiệp cần ñảm bảo các yếu tố sau: 

- Duy trì ñộ màu mỡ của ñất. 

- Độ ô nhiễm của không khí. 

- Độ ô nhiễm của nguồn nước. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRI ỂN BỀN 

VỮNG NÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Nhân tố tự nhiên 
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1.3.2. Nhân tố kinh tế - xã hội  

1.3.3. Nhân tố con người 

1.4. KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 

2.1. TÌNH HÌNH T Ự NHIÊN, KINH T Ế - XÃ HỘI CỦA ĐÀ 

NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Với những ñặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên, thành phố Đà 

Nẵng có một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển nông 

nghiệp: 

- Thuận lợi: có hệ thống giao thông hoàn chỉnh; và số giờ 

nắng trung bình trong năm cao; lượng mưa và trữ lượng nước phong 

phú. Có nhóm ñất phù sa ở nhóm ñất phù sa ở vùng ñồng bằng ven 

biển thích hợp với thâm canh lúa, trồng rau và hoa quả ven ñô; ñất ñỏ 

vàng ở vùng ñồi núi thích hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày, 

cây ñặc sản, dược liệu, chăn nuôi gia súc. 

- Khó khăn: diện tích ñất thích hợp với phát triển nông 

nghiệp thấp. Nước sông bị nhiễm mặn vào các tháng 6, 7, 8; bão vào 

các tháng 9, 10, 11. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a. Tình hình kinh tế  

Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế giai ñoạn 2001-2005 của thành 

phố là 13,15% (chỉ tiêu ñề ra là 13%). Giai ñoạn này thành phố tập 

trung phát triển ngành công nghiệp là ngành mũi nhọn ñể thúc ñẩy 
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tăng trưởng của thành phố, tạo việc làm cho người dân ñồng thời ñưa 

thành phố ñi theo hướng là thành phố CNH-HĐH. 

Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế giai ñoạn 2006-2010 của thành 

phố là 10,8% so với mục tiêu ñề ra là  11-12%. 

Bảng 2.2. Tốc ñộ tăng GDP thực tế và theo mục tiêu của thành phố Đà 

Nẵng giai ñoạn 2001-2010 

Năm 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ƯTH 
2010 

Mục 
tiêu ñặt 
ra (%) 

13 11-12 

Tốc ñộ 
tăng GDP 

thực tế 
(%) 

12,3 13,2 14,21 8,66 11,33 10,05 10,86 11,68 

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng; Báo cáo kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 

Nhìn chung mức tăng trưởng của thành phố cao nhưng vẫn 

có hạn chế ñó là tăng trưởng chưa ñi vào sự ổn ñịnh. Để thực sự phát 

triển bền vững về mặt kinh tế thì Đà Nẵng cần duy trì mức tăng 

trưởng kinh tế cao và ổn ñịnh hằng năm. 

b. Tình hình xã hội  

 Thành phố Đà Nẵng có dân số trẻ, tỷ lệ thất nghiệp thấp. Tuy 

nhiên số lượng lao ñộng trong ngành nông nghiệp ngày càng giảm do 

quá trình ñô thị hóa. Trình ñộ lao ñộng trong ngành nông nghiệp thấp 

so với các ngành nghề khác.  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG 

NGHIỆP TẠI THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về kinh tế 



10 

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có xu hướng giảm dần qua 

các năm, nguyên nhân là do diện tích ñất sản xuất nông nghiệp giảm do 

quá trình ñô thị hóa. Điều này phù hợp với ñịnh hướng phát triển của 

thành phố.  

Bảng 2.6. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của thành 

phố Đà Nẵng giai ñoạn 2005-2010 

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 
ƯTH 
2010 

Tổng số 6.214,3 7.670,5 7.544,1 8.302,1 8.993,6 10.400,0 

1. Nông nghiệp 373,5 344,0 347,0 321,8 352,4 661,5 

2. Công nghiệp 
xây dựng 

3.207,4 3.614,9 3.546,5 3.647,1 3.727,4 16.715,0 

3. Dịch vụ  2.633,4 3.711,6 3.650,6 4.333,2 4.913,9 9.630,0 

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2009  [3] 

- Hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp ngày càng cao, 

ñáp ứng nhu cầu xã hội về sản phẩm nông nghiệp 

Diện tích ñất sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm, nhưng 

năng suất cây trồng ngày càng tăng. Nội bộ ngành nông nghiệp ñã có 

sự chuyển dịch theo hướng tích cực, diện tích gieo trồng cây lương 

thực giảm từ 8.917 ha năm 2006 xuống còn 8.153 ha năm 2010 ha, 

riêng cây rau thực phẩm ñược mở rộng diện tích từ 1.670 ha lên ñến 

1.800 ha và hình thành các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn,  

ñáp ứng nhu cầu về rau an toàn của thành phố từ 17.089 tấn năm 

2005 lên 102.791 tấn năm 2010.  

Năng suất các loại cây trồng có xu hướng tăng, nguyên nhân 

là do người nông dân ñã áp dụng trình ñộ khoa học kỹ thuật và sử 

dụng các giống mới có năng suất cao vào sản xuất.  
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Bảng 2.7. Năng suất một số loại cây chính của ngành trồng trọt 

thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2005-2010 
Đơn vị tính: Tạ/ha 

Thời kỳ 2006 -2010 

  

Chỉ tiêu Năm 
2005 2006 2007 2008 2009 ƯTH 

2010 

Tổng 
2006-
2010 

B/q 
2006-
2010 
%) 

1 Cây lúa cả năm 52,2 57,3 56,7 53,6 53 55,5 55,5 1,23 

2 Cây ngô 54,9 56,2 57 57,9 56 57 57 0,74 

3 Cây khoai lang 66,5 67,1 66,2 66,4 66,7 68,2 66,9 0,49 

4 Cây sắn 69,2 66,9 69,3 66,1 66,7 68,8 67,8 0,13 

5 Cây thực phẩm                 

  +  Cây rau TP 120 120,5 121,1 122,2 123,5 125 122,5 0,82 

6 Cây CN hằng năm                 

6.1 Đậu phụng 17,9 18,6 19 17,9 19,4 20 23 2,26 

6.2 Cây mía 330 350 375,5 401,5 418,2 418,2 391,2 4,85 

6.3 Cây thuốc lá 20 20 20,4 12,3 19 20,6 18 0,62 

6.4 Mè 5,5 4,6 5,1 5,2 7 7 29 4,94 

Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-

2010, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2011-2015  
Theo ñịnh hướng phát triển của thành phố, nhằm ñáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của cư dân, cơ cấu cây trồng thời 

gian qua chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các loại rau, quả thực 

phẩm; giảm diện tích trồng lúa năng suất thấp, cây có bột và cây 

công nghiệp ngắn ngày.   

Do ñược ñầu tư hợp lý nên một số loại cây trồng có sản 

lượng tăng hoặc không giảm trong khi diện tích giảm. Đặc biệt là cây 

lúa, diện tích giảm nhưng sản lượng không giảm bao nhiêu do người 

nông dân áp dụng giống lúa mới có năng suất cao.  

Ngành chăn nuôi ñang từng bước phát triển, sau khi thực 

hiện Chỉ thị 12/2006/CT-UBND của UBND thành phố về việc cấm 

chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các khu vực nội thành, ñồng thời giai 
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ñoạn 2006-2009 do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng, dịch tai 

xanh ỏ gia súc và dịch cúm gia cầm nên số lượng ñàn gia súc giảm. 

Tuy nhiên, thành phố ñã thực hiện tốt công tác tiêm phòng, kiểm soát 

phòng chống dịch bệnh nên ñã hạn chế ñược việc tái phát dịch bệnh 

trên các ñàn gia súc, gia cầm nên số lượng ñàn bò, heo và gia cầm ñã 

tăng lên vào năm 2010.   
Bảng 2.9. Số lượng gia súc, gia cầm của thành phố  

ĐàNẵng giai ñoạn 2005-2010 

Đơn vị tính: Con 
Thời kỳ 2006 -2010 

 Stt
Chỉ 
tiêu 

Năm 
2005 2006 2007 2008 2009 

ƯTH 
2010 

Tổng  
2006-2010 

B/q 2006-
2010 (%) 

 1 Đàn trâu 2.268 2.361 2.390 2.253 2.460 2.280      11.744       0,11  

 2 Đàn bò 15.554 14.921 16.536 15.767 21.440 21.500     90.164       6,69  

 3 Đàn heo 94.917 76.584 73.057 56.510 75.000 80.000   361.151    3,36 

 4 
Đàn gia 

cầm 
392.184 274.286 227.450 450.000 480.000 550.000 1.981.736      7,00  

Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-
2010, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2011-2015 [8] 

- Tình hình sử dụng các nguồn lực  

+ Tình hình lao ñộng nông nghiệp: số lượng lao ñộng tham 

gia vào ngành nông nghiệp trong giảm dần qua các năm, nguyên 

nhân là do lao ñộng chuyển sang các ngành khác có thu nhập cao 

hơn. Số lượng lao ñộng tham gia vào nông nghiệp tập trung chủ yếu 

ở huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn. Trình ñộ lao ñộng thấp, 

lao ñộng có kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp lâm nghiệp, thuỷ 

sản chỉ có 4.380 người (chiếm 11,6%), còn lại là lao ñộng giản ñơn 

33.460 người (chiếm 88,4 %), trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu là 

lao ñộng nữ, lớn tuổi, trình ñộ văn hóa thấp. 
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Bảng 2.12. Trình ñộ lao ñộng ngành nông nghiệp năm 2007 

Đơn vị tính: Người 
Stt Nội dung Tổng số Nam Nữ 

 Tổng cộng 37.840 19.230 18.610 
1 Lao ñộng có kỹ thuật 4.380 3.980 400 
2 Lao ñộng giản ñơn 33.460 15.250 18.210 
Nguồn: Kết quả ñiều tra lao ñộng, việc làm thành phố Đà Nẵng  

năm 2007 

+ Nguồn vốn ñầu tư cho phát triển nông nghiệp thấp nhất 

trong tổng nguồn vốn ñầu tư của thành phố Đà Nẵng. Tốc ñộ tăng 

vốn ñầu tư trung bình giai ñoạn 2006-2010 ước ñạt 21,8%.  
Bảng 2.13. Vốn ñầu tư phân theo ngành kinh tế của 

thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2005-2010 
Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

Năm Tổng số Nông 
nghiệp 

Công nghiệp, 
xây dựng Dịch vụ 

2000 2.359,13 60,97 805,58 149,58 
2005 7.328,62 61,57 2.472,80 4.794,25 
2006 9.237,09 241,30 3.198,68 5.797,12 
2007 11.118,71 235,64 4.391,76 6.491,30 
2008 13.878,37 277,90 5.007,77 8.592,70 
2009 15.278,60 305,94 5.513,02 9.459,64 

ƯTH 2010 18.936,00 379,17 6.832,73 11.724,10 

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng và Báo cáo 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2010 [11] 

Vốn ñầu tư cho nông nghiệp chủ yếu từ các ngân hàng 

thương mại hỗ trợ nông dân. Chính sách tín dụng cho nông dân ñể 

phục vụ nông nghiệp còn nhiều ñiều bất cập. Ngân hàng còn vốn 

nhưng không thể giải ngân, trong khi nông dân cần vốn ñể mở rộng 

ñầu tư thì không vay ñược. Các nguồn vốn hỗ trợ nông dân khác như 

ñể học nghề, chuyển ñổi sản xuất tuy ñã có ñược một số kết quả ñáng 

kể nhưng cũng chưa phát huy tốt vai trò của mình. 
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+ Đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tăng do 

thành phố ñã triển khai thực hiện ñề án ñẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết TW5. 

Vốn ñầu tư tăng làm cho hệ thống giao thông nông thôn, hạ tầng ñiện 

nông thôn, hệ thống thuỷ lợi ngày càng tốt hơn, ñảm bảo phục vụ yêu 

cầu sản xuất nông nghiệp.  

+ Tình hình áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông 

nghiệp: công tác khuyến nông ñược coi trọng, khoa học công nghệ 

ñược ứng dụng vào sản xuất, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển ñổi 

theo hướng năng suất, chất lượng cao. Tỷ lệ cơ khí hóa trong nông 

nghiệp tăng cao.  

2.2.2. Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về xã hội 

- Thu nhập của người nông dân và khoảng cách giàu nghèo 

ở thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân của lao ñộng trong 

ngành nông nghiệp là 2,571 triệu ñồng/tháng. Tuy nhiên, phân bố thu 

nhập có sự chênh lệch giữa khu ñô thị và vùng ven thành phố (Hoà 

Vang, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn) cho thấy tỉ lệ lớn các 

hộ gia ñình có thu nhập thấp (dưới 3,5 triệu ñồng/năm), trong khi 

mức thu nhập tại khu vực trung tâm (Hải Châu, Thanh Khê) cao hơn 

nhiều. Quận Sơn Trà có thu nhập trung bình trong số các quận.  

Khoảng 50% lao ñộng làm việc trong ngành nông nghiệp 

thuộc nhóm thu nhập thấp nhất (dưới 1,5 triệu ñồng), trong khi 66-

81% tổng số lao ñộng trong ngành tài chính và ngân hàng, các hoạt 

ñộng khoa học và kỹ thuật, ngành bất ñộng sản, ngành y tế và xã hội 

có thu nhập cao hơn. 
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Bảng 2.12. Tỷ lệ thu nhập hộ gia ñình thành phố Đà Nẵng 

 theo ngành năm 2008 
Tỷ lệ 

Ngành 1. Thấp 
nhất 

2. 
Thấp 

3. 
Trung 
bình 

4. 
Cao 

5. 
Cao 
nhất 

Trung bình
 1.000 

ñồng/tháng 

Nông lâm nghiệp 50 25 14 8 3 2.571 
Ngư nghiệp 19 32 15 15 19 1.669 
Khai khoáng 5 16 20 31 28 1.974 
Sản xuất 14 28 22 18 18 4.298 
Tài chính, ngân hàng 3 7 8 20 62 7.619 
Y tế và xã hội  3 10 19 27 41 6.144 
Giáo dục 7 11 17 27 38 5.500 
Giải trí, văn hóa thể thao 4 25 16 19 36 5.658 

Nguồn: Kết quả khảo sát phỏng vấn hộ gia ñình do DaCRISS thực 
hiện năm 2008  

Với mức thu nhập ñựợc tạo ra từ nông nghiệp thì người dân 

thấp, người nông dân chưa thể an tâm sản xuất. Nhưng ñể ñảm bảo 

người hoạt ñộng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn bó với 

nông nghiệp thì thu nhập phải ñảm bảo ñược các nhu cầu thì mới 

thực sự phát triển bền vững nông nghiệp. 

- Việc làm và khả năng giải quyết việc làm: diện tích ñất 

nông nghiệp giảm, mức thu nhập thấp nên khả năng giải quyết việc 

làm trong nông nghiệp không cao.  

- Chính sách nông nghiệp: thành phố ñã có nhiều chính sách 

nhằm phát triển nông nghiệp thành phố. Các chính sách nông nghiệp 

của chính quyền nói trên ñã thể hiện ñược vai trò chủ ñạo trong ñịnh 

hướng cho nông nghiệp thành phố phát triển bền vững. 
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2.2.3. Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp về môi trường 

Hiện nay, do người dân chưa thấy hết vai trò của việc bảo vệ 

môi trường nên trong quá trình sản xuất còn tùy tiện sử dụng hóa 

chất ñã gây ô nhiễm môi trường ñất và nước.  

- Ô nhiễm môi trường ñất nông nghiệp của thành phố không 

cao, vẫn trong giới hạn cho phép. Một số khu vực canh tác rau có ñộ 

có xu hướng kiềm (pH > 6,5), hàm lượng chất hữu cơ dao ñộng từ 

1,74-7,72% tùy theo từng vùng. Hàm lượng lân, kali cao (từ 1,7 ñến 

trên 200/100g ñất) dễ gây phú dưỡng hóa nguồn nước mặt. Hàm 

lượng kim loại nặng không có hoặc thấp, chủ yếu khu vực ñất nông 

nghiệp gần khu công nghiệp Hòa Khánh có hàm lượng kim loại nặng 

do chất thải của các nhà máy thải trực tiếp ra làm ô nhiễm ñất. Hợp 

chất hữu cơ khó phân hủy sinh học (tồn dư nông dược) thấp do nông 

dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá liều so với khuyến cáo nhưng 

do dễ có thời gian phân hủy ngắn nên không ảnh hưởng ñến chất 

lượng ñất, chủ yếu ảnh hưởng ñến chất lượng cây trồng.  

- Ô nhiễm môi trường không khí: không bị ô nhiễm, chỉ có 

một số khu vực có nhiều loại rác thải sau khi thu hoạch, lượng thức 

ăn chăn nuôi dư thừa không ñược thu gom hoặc hủy ñúng cách ñã 

gây ra mùi hôi làm ô nhiễm không khí.  

- Ô nhiễm môi trường nước: nguồn nước mặt tại thành phố 

Đà Nẵng chủ yếu bị ô nhiễm bởi các chất dinh dưỡng (N, P), các 

chất hữu cơ (COD, BOD), dầu và kim loại nặng (Cd). Sông Hàn có 

mật ñộ coliform vượt mức ñộ trung bình từ 1 ÷ 13 lần, ñộ mặn vào 

mùa khô dao ñộng từ 2,0‰ ÷ 3,8‰. Sông Cuñê có lượng dầu mỡ 

vượt từ 3 ÷ 10 lần, chất dinh dưỡng (NO2-, NH4+, NO3-) vượt từ 1 

÷ 18 lần, vi sinh vật (coliform) vượt từ 1 ÷ 24 lần, ñột biến tăng 386 

lần (năm 2006) và kim loại nặng vượt từ 1 ÷ 10 lần. Sông Phú Lộc bị 
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ô nhiễm nặng ở khu vực hạ lưu, có thời ñiểm giá trị BOD biến ñổi từ 

26-98 mg/l, COD là từ 39,9-135 mg/l. Ngoài ra chỉ tiêu nitơ như 

amoniac ñiều cao từ 4,84 ñến 11,6 mg/l, tổng coliform rất cao 4600-

10200 MPN/100ml. Các chỉ tiêu ño ñạc hầu như vượt xa TCVN 

5942-1995 (B).  

Nước ngầm trên ñịa bàn thành phố bị ô nhiễm vi sinh, mức ñộ 

ô nhiễm rất cao, coliform vượt tiêu chuẩn từ 2 ñến 558 lần. Đặc biệt, 

tại khu vực thôn Đông Hoà xã Hoà Châu quận Cẩm Lệ, nhiều thời 

ñiểm coliform vượt tiêu chuẩn ñột biến có lúc lên ñến 36.666 lần. 

 Nhìn chung, mức ñộ ô nhiễm nguồn nước hiện nay của thành 

phố chủ yếu gây khó khăn cho ñời sống sinh hoạt của người dân. Đối 

với nông nghiệp thành phố việc gia tăng ñộ mặn vào mùa khô tại các 

con sông gây khó khăn cho việc tưới tiêu.  

 Tóm lại, mức ñộ ô nhiễm về môi trường trong nông nghiệp 

không cao, mặc dù vậy thành phố cũng ñã có nhiều chính sách nhằm 

hạn chế ñến mức thấp nhất mức ñộ ô nhiễm môi trường, xóa bỏ hẳn 

các khu vực bị ô nhiễm cụ bộ.  

Như vậy, theo ý kiến tdn vẫn chưa phát triển bền vững nông 

nghiệp về môi trường.   

2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN BỀN 

VỮNG NÔNG NGHIỆP NÓI TRÊN 

Hiện tại, nông nghiệp Đà Nẵng nhỏ về quy mô và thấp về giá 

trị sản xuất. Mặt khác do giải tỏa ñất ñai ñã tạo tâm lý bất an trong 

nông dân nên người dân không mạnh dạn ñầu tư cho sản xuất, thậm 

chí chỉ sản xuất cầm chừng theo kiểu giữ ñất.  

Như vậy:  
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Để phát triển nông nghiệp thành phố Đà Nẵng theo hướng 

bền vững, thành phố cần tận dụng tốt những cơ hội và hạn chế tối ña 

những thách thức ñể phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững: 

- Tập trung phát triển mạnh và ñồng bộ cơ sở hạ tầng, ñầu tư 

phát triển hệ thống thủy lợi. 

- Nhanh chóng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

- Thúc ñẩy công tác quy hoạch, quy hoạch phải có ñịnh hướng 

và mục tiêu rõ ràng, phù hợp với ñiều kiện phát triển từng vùng. 

- Nâng cao trình ñộ kỹ thuật công nghệ cán bộ nông nghiệp 

và người dân. 

CHƯƠNG 3 
 GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN T ỚI 
3.1. CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Bối cảnh và tình hình 

a. Tình hình quốc tế 

b. Bối cảnh trong nước 

c. Sự phát triển của khoa học công nghệ 

d. Sự biến ñổi của khí hậu và thiên tai, dịch bệnh 

3.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà 

Nẵng thời gian tới 

Phát triển kinh tế bền vững, vừa mở rộng quy mô, vừa ñảm 

bảo chất lượng, hiệu quả; vừa nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.  

3.1.3. Các quan ñiểm có tính nguyên tắc khi ñưa ra giải pháp 

phát tri ển nông nghiệp 

- Phát triển nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế. 

- Phát triển nông nghiệp trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh. 
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- Phát triển nông nghiệp trên cơ sở khai thác nông nghiệp 

nhiệt ñới. 

- Phát triển nông nghiệp trên cơ sở nâng cao ñời sống. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Giải pháp ñể phát tri ển bền vững nông nghiệp về kinh tế 

- Thành phố Đà Nẵng cần phải thống nhất và quyết tâm 

trong việc quy hoạch các vùng kinh tế, quy hoạch phải chi tiết, chính 

sách phải cụ thể ñến từng vùng và từng người dân. Tiếp tục nghiên 

cứu, ñịnh hướng và phát triển cây, con phù hợp với ñiều kiện từng 

ñịa phương, từng vùng. Chú trọng vai trò dự báo thị trường, tìm kiếm 

thị trường mới cho sản phẩm nông sản nhằm ñịnh hướng phát triển 

nông nghiệp hợp lý. Cụ thể: 

+ Nông nghiệp 

� Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hình 

thành các vùng sản xuất tập trung, thâm canh, sản xuất hàng hoá lớn 

gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm 

o Vùng trồng lúa thâm canh năng suất cao, 

chất lượng phù hợp, chủ yếu ở các huyện Hòa Vang với tổng diện 

tích khoảng 2.000ha. 

o Vùng trồng rau tập trung ở các xã/phường: 

Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Thọ Đông, Hòa Khương, Hòa Nhơn.  

o Vùng trồng hoa cây cảnh: củng cố và hình 

thành các làng trồng hoa cây cảnh ở Hòa Tiến, Hòa Quý, Hòa Phước, 

Hòa Thọ, Hòa Châu.  

o Vùng trồng cây ăn quả, trồng cỏ chăn nuôi: 

các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Liên… 

� Quy hoạch sử dụng ñất trồng trọt 
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o Cây lương thực: cây lúa thâm canh 3.000 

ha.; cây  ngô 1.200 ha.  
o Cây thực phẩm: tăng diện tích gieo trồng 

cây thực phẩm lên 2.600 ha/năm và là cây trồng chính, trong ñó diện 

tích sản xuất theo quy trình an toàn và  GAP là 1.500 ha. Hình thành 

các vùng chuyên canh trên cơ sở dồn ñiền ñổi thửa. 

o Cây công nghiệp hàng năm: ổn ñịnh diện 

tích cây lạc, cây mía. 

o Các loại cây màu: chuyển dần diện tích ñất 

trồng khoai lang sang trồng các loại cây thực phẩm và cây hàng năm 

khác, triệt tiêu diện tích cây sắn. 

o Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả: rà 

soát lại hệ thống các cây ăn quả, cây nào không có giá trị kinh tế thì 

loại bỏ dần ñể trồng sang các loại cây có giá trị kinh tế cao. Hướng 

dẫn nông dân trồng các loại cây ăn quả như ñu ñủ, chuối … vừa có 

thị trường tiêu thụ, vừa thích hợp với ñiều kiện tự nhiên.  

  + Chăn nuôi 

� Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo hướng công 

nghiệp gắn với việc thực hiện chặt chẽ các quy ñịnh về phòng chống 

dịch ñảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững.  

� Tạo ñầu ra ổn ñịnh cho nông sản phẩm, kết hợp hiệu 

quả nông nghiệp với công nghiệp chế biến, du lịch dịch vụ. 

� Tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp với các 

nhà máy chế biến ñể kéo dài thời vụ và tăng giá trị sản phẩm; liên kết 

sản xuất - kinh doanh với các chợ ñầu mối, siêu thị, các công ty kinh 

doanh và xuất nhập khẩu,… ñể tạo nguồn tiêu thụ ổn ñịnh và lâu dài.  

� Tăng cường phát triển dịch vụ nông nghiệp và ngành 

nghề nông thôn, tập trung vào các lĩnh vực sau: 
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o Dịch vụ kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi. 

o Phát triển các dịch vụ thương mại. 

o Phát triển dịch vụ vận tải ñể vận chuyển 

nông sản. 

o Dịch vụ thú y và ñịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất: sử 

dụng công nghệ sinh học chọn tạo và nhân giống ñể tăng năng suất, 

chất lượng cây trồng, con vật nuôi, chú trọng áp dụng quy trình sản 

xuất vừa có hiệu quả, vừa ñáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, chú trọng kiên cố 

hoá hệ thống tưới tiêu nội ñồng. 

- Có chính sách ưu ñãi trong việc vay vốn cho sản xuất của 

người dân, mạnh dạn cho vay trung hạn (tối ña 60 tháng), dài hạn (từ 

60 tháng trở lên). 

- Khuyến khích và thu hút nhân lực làm công tác nông 

nghiệp, ñào tạo cán bộ ñủ trình ñộ ñể ứng dụng khoa học - công nghệ 

và hướng dẫn người dân trong việc chuyển ñổi kinh tế nông nghiệp. 

Đào tạo, bồi dưỡng trình ñộ kỹ thuật cho nông dân ñủ tri thức tiếp 

thu những thành tựu khoa học trong quá trình sản xuất thông qua các 

lớp tập huấn. 

3.2.2. Giải pháp ñể phát tri ển bền vững nông nghi ệp về xã 

hội  

- Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất các sản phẩm 

có giá trị gia tăng cao, khả năng cạnh tranh mạnh 

Trong ñiều kiện diện tích ñất nông nghiệp giảm dần do quá 

trình ñô thị hóa, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nông 
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nghiệp cần phải chuyển hướng sang cạnh tranh bằng cách tạo ra sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao. Cụ thể, nông nghiệp cần phải sản xuất 

sản phẩm sạch từ phương pháp truyền thống có lợi cho sức khỏe của 

người tiêu dùng.  

- Phát triển nông nghiệp nhằm giải quyết việc làm 

 Tốc ñộ ñô thị hoá rất cao của thành phố Đà Nẵng trong thời 

gian qua ñã ñặt ra nhu cầu giải quyết chuyển ñổi ngành nghề ñối với 

lao ñộng nông thôn. Đối với lao ñộng là thanh niên, việc học nghề và 

chuyển sang lao ñộng tại khu vực công nghiệp không gặp nhiều khó 

khăn. Tuy nhiên với một bộ phận nông dân rất lớn ở ñộ tuổi trung 

niên và lớn hơn, việc chuyển ñổi ngành nghề là rất khó khăn. Do ñó, 

phát triển nông nghiệp là một ñể giải quyết việc làm cho nông dân 

chưa thể chuyển ngay sang lao ñộng công nghiệp, tạo ñiều kiện ñể 

trong quá trình ñô thị hoá thực hiện ñược phương châm “ly nông bất 

ly hương”.  

- Phát triển nông nghiệp nhằm giảm khoảng cách giàu 

nghèo  

Để giảm khoảng cách giàu nghèo giữa lao ñộng trong khu 

vực nông nghiệp với khác khu vực khác, cần phải hỗ trợ người nông 

dân ñể họ tăng thu nhập, cụ thể: 

+ Giải quyết tốt chính sách ñất ñai nhằm ñảm bảo ñất canh 

tác cho người nông dân.  

+ Thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước dành cho 

người nghèo nhằm cải thiện các ñiều kiện ñể họ có ñiều kiện tiếp cận 

tốt hơn với những ñiều kiện thoát nghèo.  

+ Hỗ trợ công tác ñào tạo nghề, nâng cao khả năng học tập, 

nâng cao dân trí, tạo lập các yếu tố ñể ổn ñịnh việc làm, tránh tái 

nghèo. 
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+ Thực hiện các chính sách chương trình khuyến nông của 

Nhà nước ñể tăng thêm nguồn lực sản xuất cho người nghèo nhằm 

tăng thu nhập cải thiện mức sống.  

+ Thực hiện chính sách khuyến khích áp dụng khoa học kỹ 

thật vào sản xuất nhằm tăng khả năng sinh lợi của các sản phẩm 

nông nghiệp.  

- Kịp thời khuyến khích ñộng viên khen thưởng các mô hình 

nông dân kinh doanh sản xuất giỏi ñể làm bài học kinh nghiệm cho 

mọi người. 

3.2.3. Giải pháp ñể phát tri ển bền vững nông nghi ệp về môi 

trường 

- Xây dựng và thực hiện các chính sách ngăn cấm việc khai 

thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên như ñất, nước, không 

khí, ñảm bảo khai thác hợp lý và phát huy thế mạnh.  

- Tiếp tục hoàn thiện về chính sách ñất ñai, tài nguyên nước, 

khoáng sản, môi trường và ñưa các quy ñịnh pháp luật này vào cuộc 

sống nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên 

nhiên, hạn chế tiến tới ngăn chặn tối ña mức ñộ gia tăng ô nhiễm, suy 

thóai môi trường, bảo vệ ña dạng sinh học.  

- Phát triển nền nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ 

trên cơ sở khai thác và hiện ñại hóa những kinh nghiệm sản xuất 

truyền thống sẵn có ở từng vùng. 

+ Sản xuất và sử dụng rộng rãi các loại giống cây trồng và 

con vật nuôi có khả năng kháng bệnh và sâu rầy. Hạn chế ñến mức 

tối ña việc sử dụng các thuốc thú y và thuốc trừ sâu bệnh có nguồn 

gốc từ các chế phẩm hóa học.  
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+ Áp dụng biện pháp canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ 

dại mang tính tích cực, như ñốt rơm rạ ngay sau khi thu hoạch, làm 

ải, tưới tiêu nước theo khoa học, trừ cỏ dại và chỉ dùng các loại phân 

hữu cơ.  

+ Sử dụng rộng rãi các chế phẩm sinh học, thảo dược ñể 

phòng chống sâu bệnh, kích thích sinh trưởng cây trồng, vật nuôi. 

Giảm ñến mức tối ña việc sử dụng các chế phẩm hóa học, nếu dùng 

thì phải ñúng lúc, ñúng cách, ñúng liều lượng. 

- Đổi mới trang thiết bị cho nông nghiệp nhằm làm giảm 

nhẹ ô nhiễm môi trường. Khuyến khích nông dân ñầu tư sản xuất 

theo chiều sâu ñể ñổi mới công nghệ thiết bị, hiện ñại hoá công 

nghệ truyền thống, áp dụng công nghệ nhiều mới vào sản xuất  với 

tiêu chí ñạt hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường tuyên truyền cho người dân trong khu vực 

nông nghiệp  về Luật bảo vệ môi trường và  các phương pháp làm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thông qua việc xây dựng hương 

ước trong việc ñảm bảo môi trường xanh, sạch, ñẹp ñể nhằm giảm 

ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững.  

3.2.4. Giải pháp v ề tăng cường th ể chế, chính sách  

a. Chính sách ñất ñai 

- Thực hiện tốt việc quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng 

ñất nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố, cần ổn ñịnh diện tích trồng 

lúa ñể ñảm bảo giữ vững an ninh lương thực cho thành phố. 

 - Có chính sách thực hiện “dồn ñiền, ñổi thửa” ñể ñẩy nhanh 

việc tích tụ ruộng ñất phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con 

vật nuôi. 

b. Chính sách ñầu tư 
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 - Tăng cường nguồn lực ñầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế ñầu tư cơ sở hạ tầng các vùng 

chuyên canh. 

 - Có chính sách thu hút nguồn vốn ñầu tư cho phát triển sản xuất. 

 - Triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng nhằm giúp 

người dân, các thành phần kinh tế tiếp cận các nguồn vốn vay. 

 - Thành lập bộ phận tư vấn chính sách tại các Phòng Nông 

nghiệp, Phòng Kinh tế các quận ñể thực hiện trợ giúp nông dân trong 

việc lập dự án sản xuất, tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng,... 

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

 - Thực hiện chuyển dịch mạnh việc ñầu tư hình thành các cơ 

sở gia công, doanh nghiệp tư nhân ñầu tư, sản xuất tại khu vực nông 

thôn, ưu tiến ñối với các ngành thu hút nhiều lao ñộng. 

 - Phát triển mạnh mẽ thị trường dịch vụ nông thôn ñể tạo sự 

chuyển dịch mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông thôn.  

d. Tăng cường thể chế, nâng cao năng lực quản lý nhà nước hỗ 

trợ cho nông nghiệp, nông thôn 

- Củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về nông 

nghiệp, nông thôn từ cấp thành phố ñến quận, huyện, xã, phường, 

ñảm bảo mỗi xã, phường ñều có cán bộ chuyên trách về nông nghiệp. 

- Xây dựng chính sách, triển khai chương trình hành ñộng, 

kế hoạch thực hiện ñể cụ thể Đề án “Nông nghiệp - nông thôn - nông 

dân” ñược thực thi ñồng bộ, có hiệu quả.  

- Tăng cường mạng lưới khuyến ngư - nông – lâm. 

- Thực hiện ñồng bộ chính sách giải tỏa, ñền bù, giải quyết 

việc làm ổn ñịnh cuộc sống cho nông dân bị thu hồi phát triển ñô thị, 

công nghiệp. 
3.3. KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
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 Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng trong của 

thành phố. Phát triển bền vững nông nghiệp thành phố Đà Nẵng ñã 

và ñang ñược thành phố Đà Nẵng thực hiện. Vì vậy ñề tài “Phát triển 

bền vững nông nghiệp thành phố Đà Nẵng” với những nội dung ñã 

ñược nghiên cứu và giới thiệu trên ñây có thể ñáp ứng ñược một 

phần những yêu cầu ñặt ra. 

Phát triển bền vững nông nghiệp thành phố Đà Nẵng sẽ cung 

cấp ngày càng nhiều hơn những sản phẩm nông nghiệp cho người 

tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Trong 

ñó, phát triển bền vững nông nghiệp sẽ góp phần giải quyết việc làm, 

tạo thu nhập ổn ñịnh và nâng cao cuộc sống của người nông dân. Với 

những lý do trên, kính ñề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ và tạo 

ñiều kiện thuận lợi về chính sách, vốn cho người nông dân, tổ chức 

sản xuất và hỗ trợ về công tác ñào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, kinh tế, 

thị trường... ñể có thể phát triển bền vững nông nghiệp thành phố Đà 

Nẵng. 

*** 

 


