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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây, các vấn đề về môi trường đang 

diễn ra ngày càng phức tạp. Trong số đó, biến đổi khí hậu toàn cầu 

được xem như là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân 

loại trong thế kỷ XXI. Sự thay đổi của khí hậu trên phạm vi toàn cầu 

với những tác động cực đoan của nó đã ảnh hưởng rất lớn và ngày 

càng nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và đời sống 

con người. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng 

nặng nề nhất bởi những tác động của biến đổi khí hậu.  

Trong 50 năm qua, ở Việt Nam, nhiệt độ trung bình năm đã 

tăng khoảng 0,7oC, mực nước biển dâng khoảng 0,2 m. Các hiện 

tượng El-Nino, La-Nina đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến Việt 

Nam [5]. Trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam đã ngày một quan 

tâm hơn đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; đã và đang tiến 

hành một loạt các hoạt động như xây dựng thể chế, thành lập các 

Nhóm làm việc, xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia, giao 

nhiệm vụ Điều phối các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại 

Việt Nam cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu các Bộ ban 

ngành liên quan tiến hành xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. 

Trong các lĩnh vực của kinh tế thì nông nghiệp là lĩnh vực chịu 

ảnh hưởng lớn nhất bởi những tác động cực đoan của biến đổi khí 

hậu. Sản lượng lương thực giảm sút, tình hình nhiễm mặn vào mùa 

khô diễn ra ngày càng trầm trọng, mưa lũ, hạn hán dịch bệnh xảy ra 

với quy mô lớn, gây thiệt hại rất to lớn với người nông dân. [11] 

Điện Bàn là một huyện ven biển của tỉnh Quảng Nam chịu ảnh 

hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Hậu quả tất yếu gây ra là hoạt 

động sản xuất nông nghiệp tại một số xã trong huyện đang đối mặt 
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với nhiều khó khăn, đặc biệt là 5 xã vùng cát: Điện Dương, Điện 

Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông và các xã 

lân cận như Điện Hòa, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Bắc, Điện 

Thắng Trung, Điện An, Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Phương. Năng suất 

nông nghiệp giảm, dịch bệnh, hạn hán và tình trạng xâm thực mặn 

diễn ra với mức độ ngày càng cao và lan rộng trên địa bàn huyện. 

Xuất phát từ những thực tế trên, việc thực hiện đề tài: “Nghiên 

cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh 

thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại Huyện Điện 

Bàn - Tỉnh Quảng Nam” là một việc làm rất thiết thực hướng đến 

mục đích góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mang lại cho người 

nông dân và phát triển bền vững của địa phương trước những tác 

động bất thường của biến đổi khí hậu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái tại huyện Điện Bàn 

tỉnh Quảng Nam trong điều kiện khí hậu biến đổi. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác định được thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

các xã thuộc vùng nghiên cứu cũng như tác động bất lợi chính của 

biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại đây. 

- Đề xuất được phân vùng sinh thái nông nghiệp phù hợp với 

điều kiện thực tế tại vùng nghiên cứu. 
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3. Nội dung nghiên cứu 

- Đánh giá hiện trạng sản xuất và các tác động của biến đổi khí 

hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Xác định một số định hướng xây dựng phân vùng sinh thái 

nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp có khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

4. Ý nghĩa khoa học và  ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

4.1.  Ý nghĩa khoa học 

Đề tài sẽ góp phần cung cấp một số thông tin khoa học cần 

thiết, làm cơ sở cho việc đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp 

phù hợp với điều kiện của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Thành công của đề tài sẽ góp phần đề ra một số giải pháp canh 

tác nông nghiệp mới theo hướng sinh thái, cho phép khai thác đất 

nông nghiệp một cách bền vững, nâng cao được hiệu quả sản xuất và 

có khả năng thích ứng với BĐKH tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn có bố cục như sau: 

Mở đầu 

Chương 1. Tổng quan tài liệu  

Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  

Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

Kết luận và kiến nghị 

Tài liệu tham khảo 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ PHÂN VÙNG SINH THÁI 

NÔNG NGHIỆP 

Phân vùng nông nghiệp tự nhiên là một dạng thống kê theo 

lãnh thổ, những điều kiện và tài nguyên thiên nhiên, khối lượng, 

trạng thái, chất lượng và khả năng sản xuất nông nghiệp của chúng 

trong một hệ thống phân vi thống nhất (Phân vùng nông nghiệp tự 

nhiên Quỹ đất Liên Xô 1984) [47]. 

Phân vùng sinh thái nông nghiệp là sự phân chia lãnh thổ 

thành các vùng sản xuất nông nghiệp khác nhau, dựa trên cơ sở các 

điều kiện sinh thái đất - nước - khí hậu khác nhau, tạo cơ sở cho việc 

sử dụng tài nguyên nông nghiệp có hiệu quả tối ưu, phát huy đầy đủ 

tiềm năng của từng vùng nhằm lựa chọn đúng các loại hình sử dụng 

đất nông, lâm nghiệp. Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở 

Việt Nam làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch tổng thể các vùng 

kinh tế cũng như quy hoạch sử dụng đất của các tỉnh trong toàn quốc.  

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÂN VÙNG 

SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT 

NAM  

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ứng dụng phân vùng sinh thái 

nông nghiệp trên thế giới 

Phân vùng sinh thái nông nghiệp đã được sử dụng từ năm 

1978 để xác định tiềm năng sản xuất nông nghiệp và khả năng sử 

dụng diện tích đất trên thế giới. Năm 2002, Tổ chức Nông lương thế 

giới (FAO) đã tiến hành thực hiện Quy hoạch phân vùng sinh thái 

nông nghiệp trên phạm vi toàn thế giới [49]. 
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1.2.2. Tình hình nghiên cứu ứng dụng phân vùng sinh thái 

nông nghiệp tại Việt Nam 

Phân vùng sinh thái là một dạng của phân vùng lãnh thổ. Phân 

vùng sinh thái có vai trò rất quan trọng trong việc phân định địa lý tự 

nhiên, không gian môi trường, xác định các quy luật sinh thái của 

từng vùng, tiểu vùng. Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành việc phân 

vùng sinh thái nông nghiệp, toàn lãnh thổ được chia thành 7 vùng 

sinh thái nông nghiệp: miền núi và trung du Bắc Bộ, đồng bằng Sông 

Hồng, duyên hải Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây 

Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. 

1.3. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT 

NAM  

1.3.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản 

xuất nông nghiệp trên thế giới  

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang phải gồng mình 

gánh chịu các tác động khắc nghiệt từ thời tiết cực đoan do BĐKH 

toàn cầu gây ra. Nhiệt độ trái đất tăng lên; băng tan ở hai cực, 

Greenland, Himalaya; nước biển dâng; bão lũ, úng lụt, hạn hán, sa 

mạc hóa; hải lưu đại dương thay đổi; tần suất xuất hiện thiên tai, 

cường độ và thời gian xảy ra đều biến đổi theo hướng xấu đi [10].  

1.3.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản 

xuất nông nghiệp tại Việt Nam 

Việt Nam là một trong số các quốc gia đang phải gánh chịu tác 

động nặng nề của BĐKH, đặc biệt là ggành nông nghiệp. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cập nhật chi 

tiết cho Việt Nam năm 2012 công bố ngày 17/4, thì có tới 39% dân 

số Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng trực tiếp do tác động của 
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biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ 

trung bình năm tăng 2-3°C trên phần lớn diện tích cả nước.  

1.3.3. Vai trò của phân vùng sinh thái nông nghiệp trong 

điều kiện khí hậu biến đổi 

Nhiều công trình nghiên cứu và thực nghiệm đã chỉ ra rằng để 

thích ứng được với BĐKH trong lĩnh vực nông nghiệp cần xây dựng 

mô hình nông nghiệp bền vững và mô hình nông nghiệp theo hướng 

sinh thái được cho là có hiệu quả cao và bền vững nhất hiện nay. 

1.4. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 

HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM  

1.4.1. Điều kiện tự nhiên 

Điện Bàn là huyện đồng bằng ven biển phía Bắc của tỉnh 

Quảng Nam. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Điện Bàn là 

21.471 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp là 10206,98 ha, nhóm đất 

phi nông nghiệp là 8428,99 ha, nhóm đất chưa sử dụng là 2835,06 ha 

[9]. Nhìn chung, địa hình huyện Điện Bàn nằm bằng phẳng với 3 

dạng chính: địa hình gò đồi, địa hình đồng bằng và địa hình ven biển, 

độ chênh cao thấp, thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Tuy nhiên, do 

địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của các cơn bão, 

tình hình nhiễm mặn lan rộng vào mùa khô đang làm cho sản lượng 

và năng suất của ngành nông nghiệp giảm sút.  

1.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Trong những năm gần đây, huyện Điện Bàn có chiều hướng 

tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, trong 

năm 2012, tổng giá trị kinh tế trên 8.118 tỷ đồng, tăng 13% so với 

năm 2011. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp lại 

có xu hướng sụt giảm, năm 2010 là 6,6%, năm 2012  là 5%. 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu về thực trạng sản xuất nông nghiệp tại 

Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam, các mô hình phân vùng sinh 

thái nông nghiệp của Thế giới và của nước ta (các địa phương trên cả 

nước) và các tác động bất lợi của BĐKH đến hoạt động sản xuất 

nông nghiệp tại Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. 

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Tập trung trên địa bàn Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp [13] 

Thu thập các thông tin cần thiết cho đề tài từ các báo cáo của 

Phòng NN&PTNT, Phòng Tài nguyên - Môi trường Huyện Điện Bàn 

về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của huyện. 

2.2.2. Phương pháp phỏng vấn có sự tham gia của cộng 

đồng 

Tiến hành phỏng vấn trực tiếp người dân địa phương, các cán 

bộ thuộc Phòng NN&PPNT, Phòng Tài Nguyên - Môi trường của 

huyện, các cán bộ xã về những vấn đề liên quan đến các mục tiêu và 

nội dung nghiên cứu như tình hình dịch bệnh, sản xuất, mùa vụ và 

các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực. 

2.2.3. Phương pháp khảo sát thực địa [13] 

Tiến hành khảo sát thực địa nhằm tực tiếp quan sát hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và các phân vùng nông nghiệp hiện có thuộc 

phạm vi nghiên cứu của đề tài. 
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2.2.4. Phương pháp hồi cứu 

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, tiến hành đánh giá tác 

động của BĐKH đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa 

phương nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2012. 

2.2.5. Phương pháp dự báo 

Trên cơ sở hiện trạng sản xuất nông nghiệp và tác động của 

BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp để đưa ra những dự báo 

trong tương lai, làm cơ sở đề xuất dự thảo phân vùng sinh thái nông 

nghiệp. 

2.2.6. Phương pháp sơ đồ hóa [13] 

Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa nhằm mục đích mô phỏng lại 

những mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với BĐKH cho các 

vùng nghiên cứu thuộc Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam dựa 

theo một số tiêu chí đã đề ra. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN 

ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM  

3.1.1. Tình hình thực tế sử dụng đất tại huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam 

a. Tình hình thực tế sử dụng quỹ đất tự nhiên tại huyện 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Tổng diện tích đất toàn huyện là 21.471 ha, trong đó diện tích 

đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp chiếm 48% tổng diện tích, đất 

sử dụng cho các mục đích khác là 39%. Diện tích đất sử dụng cho 

nông nghiệp lớn, song hiệu quả sử dụng và canh tác không cao nên 

sản lượng nông nghiệp thu được thấp, và tỉ trọng đóng góp vào tổng 

nền kinh tế không lớn. Đó là do hoạt động nông nghiệp tại đây còn bị 

chi phối nhiều do truyền thống canh tác lạc hậu, sử dụng nhiều phân 

bón hóa học và đặc biệt là do tác động của các hiện tượng thời tiết 

cực đoan. Diện tích đất chưa sử dụng vẫn còn lớn, chiếm 13% tổng 

quỹ đất tự nhiên toàn huyện. 

b. Tình hình thực tế sử dụng đất nông nghiệp - lâm nghiệp - 

ngư nghiệp tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn huyện là 10.206,98 ha, 

trong đó chủ yếu phục vụ cho mục đích trồng cây hằng năm (chiếm 

88%) với loài chiếm ưu thế là lúa, phần diện tích đất còn lại sử dụng 

cho mục đích trồng cây hoa màu như cây lạc, khoai lang và sắn… 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản toàn huyện chỉ chiếm 2% trong 

tổng số diện tích đất sử dụng cho mục đích nông - lâm - ngư nghiệp, 

cao nhất tại xã Điện Ngọc với 6% tổng diện tích. Diện tích đất lâm 

nghiệp chiếm 3% tổng quỹ đất nông nghiệp của toàn huyện, phân bố 
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tại 3 xã Điện Dương, Điện Thọ và Điện Tiến. Diện tích đất trồng cây 

lâu năm chiếm 7% tổng diện tích, phân bố chủ yếu tại Điện Nam 

Trung (chiếm 28%) và Thị trấn Vĩnh Điện (chiếm 35%). 

3.1.2. Biến động diện tích sử dụng đất nông nghiệp theo 

từng mục đích khác nhau tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Diện tích đất canh tác nông nghiệp trên đại bàn toàn huyện 

nhìn chung không có sự thay đổi lớn. Đất trồng lúa chiếm diện tích 

nhiều nhất, tiếp đến là ngô, cây chất bột có củ, cây thực phẩm và cây 

công nghiệp. Tuy chịu nhiều ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết 

cực đoan nhưng diện tích sản xuất các loại cây trồng chủ đạo trong 

nông nghiệp nhìn chung là không có sự thay đổi lớn.  

3.1.3. Diễn biến năng suất một số giống cây trồng và vật 

nuôi chủ đạo tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Từ năm 2008 đến 2012 tại huyện Điện Bàn, sản xuất nông 

nghiệp chịu tác động mạnh mẽ bởi hạn hán, nhiễm mặn và lũ lụt.  

                

Hình 3.4. Diễn biến năng suất một số giống cây trồng chủ đạo tại 

huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

Năm 2009, năng suất của tất cả các loại cây trồng trên địa bàn 

huyện đều giảm, nguyên nhân chính là do tác động của cơn bão số 9 

đổ bộ vào huyện vào tháng 9 năm 2009. Năm 2010, năng suất của 

các loại cây trồng tăng; tuy nhiên, vụ hè thu năm 2010 gặp nắng 
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nóng kéo dài, mực nước sông xuống thấp, các trạm bơm bị nhiễm 

mặn làm ảnh hưởng hơn 100 ha đất lúa ở các xã vùng cát không sản 

xuất. Năm 2011, năng suất của các loại cây trồng giảm. Vụ hè thu 

nguồn nước một số trạm bơm bị nhiễm mặn, hơn 300ha lúa thuộc 

các xã vùng cát, Điện Phương, Điện An bị khô hạn, ảnh hưởng nhất 

tại Điện Ngọc. Năm 2012, thời tiết diễn biến bất thường, gây ảnh 

hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Vụ đông xuân 2011-

2012 ngay từ đầu vụ mưa và rét lạnh gây khó khăn cho khâu làm đất 

và gieo trồng. Vụ hè thu nắng nóng và khô hạn kéo dài từ tháng 4 

đến tháng 8 năm 2012 kết hợp với gió mùa Tây Nam, mặn xuất hiện 

sớm và xâm nhập sâu, nhất là từ hạ tuần tháng 7 đến hạ tuần tháng 8.  

Các hiện tượng thời tiết cực đoan tạo điều kiện cho dịch bệnh 

xuất hiện, lan rộng, đặc biệt là dịch bệnh tai xanh ở lợn. Đối với đàn 

gia cầm, năm 2010 và 2011 không xảy ra dịch nên số lượng đàn gia 

cầm năm sau có tăng so với năm trước. Hoạt động chăn nuôi trong 

huyện chủ yếu là chăn nuôi phân tán, việc áp dụng các biện pháp 

phòng chống, khống chế, kiểm soát dịch bệnh rất khó khăn 

Trên địa bàn huyện còn có hoạt động nuôi trồng và đánh bắt 

thủy - hải sản. Các lại thủy - hải sản được chú trọng đầu tư phát triển 

gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng và một số loại cá nước ngọt. Nắng 

nóng kéo dài làm mực nước trong các hồ nuôi giảm, tăng nồng độ 

muối, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thủy sản. 
3.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của hoạt động sản xuất 

nông nghiệp tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

a. Thuận lợi 

Điện Bàn là một huyện ven biển có điều kiện tự nhiên thuận 

lợi cho phép phát triển nền nông nghiệp đa dạng về cơ cấu cây trồng, 

con vật nuôi. 
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Cơ sở hạ tầng của ngành nông nghiệp luôn được quan tâm, 

đầu tư phát triển. 

Công tác khuyến nông - khuyến ngư luôn được chú trọng 

mang lại những hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Từ năm 2011, Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng 

Nông thôn mới được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, là điều 

kiện thuận lợi để nền nông nghiệp được đầu tư phát triển toàn diện. 

b. Khó khăn 

Sản xuất nông nghiệp mang tính đặc thù, rủi ro cao do thiên tai 

thường xuyên xảy ra như: mưa bão, lũ lụt, hạn hán, nhiễm mặn… 

làm tăng tính bấp bênh cho nền nông nghiệp. 

Trong những năm gần đây, dưới tác động của BĐKH, tần suất 

các cơn bão, lũ lụt, hạn hán … càng tăng và xảy ra bất thường ảnh 

hưởng tiêu cực đến các loại cây trồng, vật nuôi. 

Công tác phòng chống dịch bệnh ở nhiều địa phương trong 

huyện còn yếu kém gây khó khăn cho công tác chống dịch.  

Một số địa phương thiếu đồng bộ trong việc chỉ đạo, điều hành 

sản xuất ảnh hưởng đến chế độ đầu tư thâm canh, quản lý dịch hại. 

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, giá cả vật tư nông nghiệp 

ngày càng gia tăng nhưng giá thành sản phẩm bấp bênh khiến người 

nông dân có thu nhập thấp, một bộ phận nông dân tự ý chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, con vật nuôi, ảnh hưởng lớn đến đầu tư thâm canh. 

3.2. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH 

QUẢNG NAM  

Các tác động từ thời tiết cực đoan do BĐKH gây ra có ảnh 

hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.  
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3.2.1. Tác động của hạn hán, nhiễm mặn đến nông nghiệp 

tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Theo thông tin từ Phòng NN&PTNT Huyện Điện Bàn, từ năm 

2002 đến năm 2012, nền nhiệt độ có sự thay đổi với sự xuất hiện của 

các đợt hạn hán với tần suất ngày càng nhiều và cường độ cao so với 

các năm về trước, đặc biệt là trong vòng từ năm 2010 đến năm 2012. 

Tình trạng nhiễm mặn thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 9 hàng 

năm. Tại trạm bơm Tứ Câu, liên tục trong các tháng mùa nắng, trạm 

bơm này hầu như đều xảy ra hiện trạng nhiễm mặn. Các trạm bơm 

còn lại, việc xảy ra nhiễm mặn chủ yếu vào khoảng tháng 5, tháng 6 

và kết thúc vào tháng 9, tuy nhiên, mức độ mặn ở các trạm này 

không đồng đều và gián đoạn.  

Từ năm 2010 đến năm 2012, tình hình nhiễm mặn diễn ra 

trong khoảng thời gian ngày càng dài và cường độ nhiễm mặn ngày 

càng cao. Trong năm 2010, mặn bắt đầu xuất hiện vào tháng 2 đến 

tháng 7 với nồng độ trung bình cao nhất là 3,41‰. Năm 2011, mặn 

xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 9, nồng độ mặn trung bình cao nhất là 

vào tháng 8 với 4,19‰. Năm 2012, nồng độ mặn trung bình cao nhất 

lên đến 6,29‰.  

3.2.2. Tác động của mưa bão và lũ lụt đến nông nghiệp tại 

huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Theo thống kê, từ năm 2009 đến năm 2012, trung bình có 

khoảng 6 cơn bão, 4 đợt áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới sản xuất 

nông nghiệp của huyện trong một năm, trong đó có 1 cơn bão đổ bộ 

trực tiếp (bão số 9 năm 2009), 2 cơn bão và 1 đợt áp thấp nhiệt đới 

(năm 2010) ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn huyện Điện Bàn [24]. 

Hậu quả của các cơn bão đến sản xuất nông nghiệp rất nặng nề, thiệt 

hại về nông nghiệp thống kê được là trên 30 tỷ đồng. 
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3.2.3. Một số tác động khác của biến đổi khí hậu đến nông 

nghiệp tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Những đợt nắng nóng bất thường và có xu hướng gia tăng 

cùng một số hiện tượng thời tiết cực đoan khác như sương nặng hạt, 

độ ẩm không khí cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại dịch 

bệnh và sâu hại trên cây trồng, con vật nuôi phát triển.  

Như vậy, nhìn chung hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện 

Điện Bàn còn gặp nhiều khó khăn. BĐKH trong những năm gần đây 

thường xuyên tác động và gia tăng cường độ gây khó khăn cho sản 

xuất nông nghiệp. Trong đó, bão lụt là hiện tượng thời tiết diễn ra 

trên địa bàn toàn huyện. Mưa bão, lũ lụt tác động lên hầu hết các địa 

phương trên địa bàn huyện. Tác động của hạn hán, nhiễm mặn không 

đồng đều đối với tất cả các địa phương trong toàn huyện.  

3.3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG PHÂN VÙNG SINH 

THÁI NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TẠI HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM  

Các tiêu chí lựa chọn giải pháp bao gồm: Các tiêu chí về kinh 

tế và kỹ thuật như các giải pháp có sẵn, chi phí hợp lý, có tác dụng, 

hiệu quả và khả thi, có tính gắn kết, tính đa mục tiêu, tính linh hoạt, 

tính học hỏi, tính chính trị và xã hội và tính không hối tiếc [38]. 

3.3.1. Một số định hướng thích ứng tổng hợp với biến đổi 

khí hậu tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

* Xây dựng bản đồ thiên tai, ngập lụt cho toàn huyện 

Bản đồ thiên tai, ngập lụt giúp lĩnh vực nông nghiệp xác định 

được cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thời vụ cũng như quy hoạch 

được vùng sản xuất nông nghiệp ứng phó với BĐKH. Hiệu quả của 

lịch thời vụ sẽ cao hơn, từ đó được người dân tin tưởng và áp dụng 
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trong sản xuất, tránh hiện tượng canh tác sai lịch thời vụ dẫn đến 

thiệt hại về năng suất.  

* Xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng môi trường  

Xây dựng mô hình thủy lực hệ thống cống chung cho toàn bộ 

khu vực, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các con sông, 

chống bồi lắng và bùn lấp, tăng khả năng tiêu nước. Đầu tư xây dựng 

trạm xử lý nước thải tại các khu Công nghiệp: Điện Nam - Điện 

Ngọc, Trảng Nhật. 

* Bảo vệ rừng đầu nguồn ở thượng lưu, tu bổ các đê kè biển, 

cửa sông; bố trí thời vụ tránh lũ lụt đối với các khu vực thường 

xuyên bị ngập lụt và giải pháp sống chung với lũ.  

* Phát triển các hình thức sản xuất phi nông nghiệp có thể thu 

hút được nguồn nhân lực tại địa phương 

Các hình thức sản xuất phi nông nghiệp có thể sử dụng nguồn 

nhân lực tại địa phương vào thời điểm nông nhàn và nhất là vào thời 

điểm sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. 

3.3.2. Một số định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu 

trong từng lĩnh vực kinh tế nông nghiệp cụ thể 

a. Một số định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

lĩnh vực trồng trọt 

* Tuyển chọn giống cây trồng phù hợp với từng vùng cụ thể 

 Nghiên cứu và chọn lựa các giống cây trồng có khả năng khả 

năng kháng dịch bệnh cao, chịu hạn, chịu mặn, chịu úng và có thể 

thích nghi trên nhiều loại đất canh tác, cho năng suất cao, một số 

giống cây có khả năng cải tạo đất.  

Đối với cây trồng trên địa hình gò đồi cần chọn các loại cây 

trồng có hệ rễ ăn sâu, rộng, có khả năng phát triển trên nền đất cứng, 

sườn dốc, khả năng chịu hạn, chịu tác động của gió, bão. Đối với cây 
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trồng sử dụng làm vành đai phía ngoài của vùng đất cát ven biển, cần 

chọn các giống cây có khả năng chắn cát, khả năng phát triển trên 

nền đất nghèo dinh dưỡng, khả năng chịu hạn, chịu mặn, chịu tác 

động của gió, bão. Thiết lập danh sách các giống cây trồng địa 

phương nhằm làm căn cứ lựa chọn các cây trồng chính.  

* Cải tiến phương thức canh tác và cải tạo đất canh tác  

Sử dụng phân hữu cơ bón cho đất và có thể sử dụng ngay các 

phần thân, lá của các cây hoa màu như cây lạc, đậu dùng làm phân 

bón. Cần áp dụng biện pháp luân canh, xen canh, gối vụ trên vùng 

canh tác. Ngoài ra, cần phải nghiên cứu để chuyển đổi thời vụ của 

các loại cây trồng dễ bị tác động nhằm nâng cao hiệu quả của giống 

và hiệu quả sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thủy lợi, đê bao ngăn 

nước, ngăn mặn.  

Nghiên cứu và đi vào ứng dụng một số phương thức canh tác 

nông nghiệp hiện đại như: thủy canh, khí canh... 

* Tuyên truyền ý thức cho người nông dân và hình thành các 

chính sách xã hội cho người làm nông nghiệp 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nông dân về các 

tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng, nâng cao 

được kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó nâng cao hiệu 

quả canh tác và năng suất cây trồng. Cần có những chính sách xã hội 

hỗ trợ cho người làm nông nghiệp. 

b. Một số định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

lĩnh vực chăn nuôi 

* Tuyển chọn các giống gia súc, gia cầm khỏe, có khả năng 

thích nghi cao với điều kiện khí hậu biến đổi 

Cần lựa chọn các giống vật nuôi khỏe, có khả năng thích nghi 

tốt với tình hình khí hậu thực tế của địa phương, các giống loài có 
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khả năng kháng bệnh cao, thích nghi tốt với điều kiện nóng, lạnh cực 

đoan, cho năng suất cao nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Nên ưu 

tiên lựa chọn các giống địa phương. Đa dạng hóa các giống vật nuôi, 

tránh độc canh. 

* Cải tiến kỹ thuật xây dựng chuồng trại và quy trình chăn 

nuôi 

Chuồng trại cần được đầu tư, xây dựng chắc chắn, kiên cố ở 

những vùng cao để tránh tác động của nước lũ, đảm bảo giữ ấm cho 

mùa đông và thoáng mát trong mùa hè. Xây dựng các hệ thống chăn 

nuôi an toàn sinh học, quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, quản 

lý chặc chẽ, chủ động ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi có 

dịch bệnh, bão lũ xảy ra. Đa dạng hóa các loại thức ăn chăn nuôi. 

* Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người 

dân và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về biến đổi 

khí hậu và phương pháp thích ứng để có thể chủ động giảm thiểu các 

tác động xấu. Nâng cao hiểu biết của nông dân về công tác phòng 

chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh. 

c. Một số định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

lĩnh vực thủy sản 

* Tuyển chọn giống thủy - hải sản khỏe, có khả năng thích 

nghi cao với điều kiện khí hậu biến đổi 

Giống phải được mua tại nơi có uy tín, giống có khả năng 

thích nghi cao với môi trường tại địa phương, các giống có khả năng 

phát triển nhanh, kháng bệnh tốt. 

* Cải tiến kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Điều chỉnh diện tích nuôi 

cho phù hợp với từng vụ thả nuôi, giúp giảm thiệt hại khi vào mùa 
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mưa bão. Nghiên cứu thay thế việc đánh bắt bằng nuôi trồng thủy 

sản trong môi trường tự nhiên thích nghi được với sự thay đổi của 

khí hậu. Cải tạo lòng hồ, ao nuôi; gia cố, xây đê bao vững chắc và có 

độ cao hợp lý giảm thiệt hại từ tác động của gió, bão và mưa lũ. 

* Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người 

dân và làm tốt công tác dự báo  

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực cho ngư dân và 

các đội tàu đánh bắt thủy hải sản nhằm trang bị cho người dân những 

kiến thức về biến đổi khí hậu và phương pháp thích ứng, giảm thiểu 

các tác động xấu có thể xảy ra. Tăng cường công tác cảnh báo, dự 

báo bão, cung cấp các thiết bị thông tin liên lạc cần thiết cho các đội 

tàu để người dân chủ động và tương trợ lẫn nhau. 

3.4. ĐỀ XUẤT PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP CÓ 

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI 

HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM  

3.4.1. Tiêu chí phân vùng sinh thái nông nghiệp 

Ngoài các chỉ tiêu lựa chọn giải pháp ở mục 3.3, đề tài còn 

dựa vào các tiêu chí phân chia phân vùng sinh thái nông nghiệp thích 

ứng với biến đổi khí hậu, đó là dựa vào tác động của biến đổi khí 

hậu, tính toàn vẹn lãnh thổ, địa hình, thảm thực vật, thủy văn. Đặc 

biệt, đề tài chú trọng đến tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt 

động sản xuất nông nghiệp cụ thể của từng phân vùng. 

3.4.2. Đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng 

với biến đổi khí hậu tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Đề xuất phân chia huyện thành 6 phân vùng sinh thái nông 

nghiệp theo hướng bền vững như sau: 

- Tiểu vùng 1: Gồm 3 xã Điện Quang, Điện Trung và Điện 

Phong. 
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- Tiểu vùng 2: Gồm 3 xã Điện Tiến, Điện Hòa và vùng gò đồi 

của xã Điện Thọ. 

- Tiểu vùng 3: Gồm 3 xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam. 

Điện Thắng Trung. 

- Tiểu vùng 4: Gồm 3 xã Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước. 

- Tiểu vùng 5: Gồm 4 xã Điện Phương, Điện Minh, Vĩnh Điện 

và Điện An. 

- Tiểu vùng 6: Gồm 5 xã Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam 

Trung, Điện Nam Đông, Điện Nam Bắc. 

    

Hình 3.9 . Bản đồ quy hoạch phân vùng sinh thái nông nghiệp đề 

xuất (A) và phân vùng nông nghiệp sẵn có ở huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam (B) 

Thông qua sơ đồ phân vùng thể hiện ở hình 3.9 so với phân 

vùng cũ của huyện thì phân vùng sinh thái nông nghiệp đề xuất có 

tăng lên một phân vùng, trong đó có giữ lại nguyên ba phân vùng đã 

có sẵn đó là tiểu vùng 1, 2 và 5. Nguyên nhân là do ba xã Điện 

Quang, Điện Trung và Điện Phong là các địa phương ít chịu tác động 

của biến đổi khí hậu nhất. Tiểu vùng gồm 3 xã Điện Tiến, Điện Hòa 

và vùng gò đồi của xã Điện Thọ bị tác động mạnh của hạn hán và 

bão lụt. Phân vùng gồm 5 xã vùng cát: Điện Dương, Điện Ngọc, 

Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông là tiểu vùng 

A B 

TV1 TV2 TV3 TV6 

TV5 TV4 TV2 

TV4 
TV3 

TV5 
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chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu,tình hình nhiễm mặn 

và hạn hán xảy ra liên tục trong mùa khô gây.  

Bên cạnh ba tiểu vùng phân chia giống nhau thì giữa phân 

vùng sinh thái nông nghiệp đề xuất với phân vùng sẵn có tại địa 

phương có một số điểm khác nhau. Tại ba xã Điện Thắng Bắc, Điện 

Thắng Trung và Điện Thắng Nam chịu tác động của hiện trạng 

nhiễm mặn, dịch bệnh thường hay xảy ra. Điện An, Điện Phước, 

Điện Hồng và Điện Thọ là 4 xã phía bắc sông Thu Bồn là vùng trọng 

điểm trồng lúa của huyện Điện Bàn. Tuy nhiên, khi xét đến tác động 

của biến đổi khí hậu, Điện An là xã chịu tác động mạnh nhất. Ngoài 

bão lụt thì tại đây còn chịu tác động mạnh của hạn hán và nhiễm 

mặn. Do đó khi đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp, đề tài đã 

tách Điện An ra khỏi các xã còn lại và nhập chung với Điện Phương, 

Điện Minh và Thị Trấn Vĩnh Điện. 

3.4.3. Định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu đối với 

các phân vùng sinh thái nông nghiệp 

Trên cơ sở các phân vùng sinh thái nông nghiệp đề xuất, đề tài 

đưa ra một số định hướng phát triển chính đối với từng phân vùng. 

* Tiểu vùng 1:  

- Trọng điểm: trồng cây màu, cây thực phẩm, cây công nghiệp 

ngắn ngày như: ớt, dưa hấu, đậu xanh, đậu phộng... 

- Tăng cường hoạt động xen canh, luân canh, gối vụ để thu 

được hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích đất trồng, phát triển nghề 

trồng dâu, nuôi tằm, củng cố và phát triển nghề dệt lụa truyền thống 

tại địa phương, đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc, chủ yếu là đàn 

bò, trong mùa mưa lũ bằng cách trồng cỏ chăn nuôi. 

- Nghiên cứu và triển khai một số mô hình nuôi cá bè trên 

sông, tận dụng diện tích mặt nước cũng như nguồn thức ăn sẵn có. 
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Bên cạnh đó có thể tăng thêm thu nhập cho người dân trong mùa 

mưa bão, lụt. 

* Tiểu vùng 2:  

- Trọng điểm: cây công nghiệp, lâm nghiệp, ưu tiên các loại 

cây trồng chịu hạn; phát triển ngành chăn nuôi lợn, gà và chim cuốc. 

- Nghiên cứu và triển khai các mô hình đa dạng hóa cây trồng, 

con vật nuôi theo hướng sinh thái, bền vững, ưu tiên cho các giống 

cây trồng, vật nuôi bản địa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có 

dịch bệnh xảy ra, nghiên cứu và đưa vào ứng dụng mô hình VAC và 

VACR nhằm tăng hiệu quả sử dụng môi trường sống, hạn chế thấp 

nhất chất thải ra môi trường và tận dụng tối đa nguồn nước. 

- Với sự ra đời của khu công nghiệp Trảng Nhật và khu du lịch 

sinh thái Bồ Bồ là một cơ hội để nông dân có thể tận dụng thời gian 

nông nhàn, tăng thêm thu nhập. 

* Tiểu vùng 3:  

- Trọng điểm: trồng lúa, chăn nuôi lợn, gà, chim cuốc. 

- Tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng các loại cá nước 

ngọt như cá điêu hồng, cá rô phi... 

- Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn 

nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế dần dần sang công nghiệp và dịch 

vụ. 

* Tiểu vùng 4:  

- Cây trồng trọng điểm: cây lúa. Ngoài ra, chú trọng phát triển 

các loại cây công nghiệp ngắn ngày như đầu phộng, đậu nành, mè... 

- Tận dụng diện tích mặt nước ven sông phát triển nuôi các 

loại cá nước ngọt. Nghiên cứu và triển khai các mô hình trồng cây 

theo phương pháp thủy canh, khí canh nhằm mang lại hiệu quả kinh 

tế cao, tiết kiệm chi phí và nước tưới. 



22 

 

* Tiểu vùng 5 

- Trọng điểm: trồng lúa. Vụ hè thu nên chọn các giống lúa 

ngắn ngày để tránh tác hại của mưa bão và lũ lụt. Nghiên cứu và đưa 

vào thực tế các giống cây trồng có khả năng chịu hạn và chịu mặn, 

đặc biệt là lúa. 

- Xây dựng hệ thống đê kè ngăn mặn, hạn chế các hoạt động 

gây bồi lấp lòng sông. Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy, 

đặc biệt là trong mùa khô. Nuôi trồng các loại cá nước ngọt, tận dụng 

diện tích mặt nước ao, hồ, sông. Nghiên cứu, thực nghiệm và triển 

khai các mô hình nuôi cá bè mùa lũ tại xã Điện An, Điện Phương và 

Thị trấn Vĩnh Điện. 

- Phát triển các hoạt động kinh doanh, thương mai. Chú trọng 

phát triển làng nghề truyền thống như đúc đồng, làm bánh tráng ở 

Điện Phương, mây tre tại Điện An, tận dụng nguồn lao động nông 

nhàn. 

* Tiểu vùng 6 

- Trọng điểm: trồng các loại cây hoa màu như rau cải, xà lách, 

rau mùi các loại; đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản. 

- Tăng cường trồng rừng chắn giá, chắn cát, hạn chế hiện 

tượng cát bay, cát nhảy. Phủ xanh các diện tích đất chưa sử dụng. 

Trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả như điều, xoài... 

- Chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế sang công nghiệp, thương 

mại và dịch vụ. Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và du lịch 

biển đang mở ra những hướng phát triển mới cho các xã vùng cát ven 

biển. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Điện Bàn là một huyện ven biển của tỉnh Quảng Nam bao 

gồm 20 xã và thị trấn diện tích 21.471 ha. Trong đó, chủ yếu được sử 

dụng cho mục đích nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, chiếm 48% 

tổng diện tích (10.206,98 ha). Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 

2012, diện tích cây trồng hàng năm không có biến động lớn, tuy 

nhiên năng suất cây trồng không ổn dịnh, hiệu quả sử dụng đất chưa 

cao. Trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản dịch bệnh xảy ra với tần 

suất cao, gây thiệt hại lớn. 

1.2. Hoạt động sản xuất nông nghiệp tại huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam chịu nhiều tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu. Từ năm 

2002 đến năm 2012, hạn hán và nhiễm mặn xảy ra với tần suất ngày 

càng cao tại 5 xã vùng cát và các xã lân cận như: Điện An, Điện 

Phương, Điện Minh, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện 

Thắng Nam và thị trấn Vĩnh Điện với nồng độ mặn trung bình cao 

nhất đo được là 6,29% tại trạm đo Tứ Câu và tháng 8 năm 2012.  

1.3. Định hướng chung để xây dựng phân vùng sinh thái nông 

nghiệp thích ứng với BĐKH tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quang Nam đó 

là cần phải xây dựng bản đồ thiên tai, ngập lụt cho toàn huyện; xây 

dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng môi trường; bảo vệ rừng đầu nguồn; phát 

triển các hình thức sản xuất phi nông nghiệp có thể thu hút được 

nguồn nhân lực tại địa phương; tiến hành tuyển chọn các giống cây 

trồng, vật nuôi khỏe, có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí 

hậu biến đổi; cải tiến kỹ thuật xây dựng chuồng trại, ao nuôi và quy 

trình chăn nuôi; làm tốt công tác tuyên truyền ý thức cho người nông 

dân và hình thành các chính sách xã hội cho người làm nông nghiệp. 
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1.4. Phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với BĐKH  

theo nghiên cứu của đề tài gồm 6 phân vùng so với 5 phân vùng theo 

quy hoạch của huyện. Đề tài cũng đã đề xuất một số định hướng phát 

triển cụ thể cho từng phân vùng sinh thái nông nghiệp phù hợp với 

huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

2. Kiến nghị 

- Cần có sự quan tâm đầu tư thích đáng của tỉnh Quảng Nam 

cũng như huyện Điện Bàn để phát triển nông nghiệp đúng hướng và 

bền vững, góp phần ổn định kinh tế - xã hội địa phương. 

- Cần tiếp tục nghiên cứu tuyển chọn giống cây trồng vật 

nuôi, cùng với việc áp dụng các mô hình sản xuất mới, tiên tiến 

mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và nguyên liệu đầu vào, tăng 

cường các chính sách hỗ trợ cho người nông dân. 

- Nghiên cứu qui hoạch tổng thể cơ cấu kinh tế trên địa bàn 

huyện, đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, đê kè ngăn mặn tại địa 

phương và các công trình xử lý nước thải và chất thải tại các khu 

công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

 


