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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nông nghiệp là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế 

quốc dân. Sản xuất nông nghiệp cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho 

xã hội. Ở Việt Nam, nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản, chủ 

yếu với 73% dân số sống bằng nghề nông và có nguồn thu nhập chủ 

yếu từ nông nghiệp do đó nông nghiệp phát triển sẽ là động lực lớn để 

nền kinh tế phát triển.  

Đối với khu vực ĐBSCL, Trà Vinh là tỉnh có lao động trong 

nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, trên 54% trong tổng số lao động. Nông 

nghiệp chiếm 48,52% trong tổng GDP của tỉnh nên nông nghiệp vẫn 

giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương.  

Huyện Càng Long nằm ở phía Bắc của tỉnh Trà Vinh, nền kinh tế 

của huyện chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nên thu nhập chính của người 

nông dân là từ trồng trọt và chăn nuôi. Trong những năm qua, huyện 

luôn chú trọng tới công tác phát triển nông nghiệp và đã có những kết 

quả to lớn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động 

nông thôn, từng bước nâng cao dân trí, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ 

lẻ, manh mún, tự phát.  

Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp đi đúng hướng, khai thác có 

hiệu quả tiềm năng và lợi thế thì hiện nay chưa được phát huy tốt. Sản 

xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập nên đời sống nông dân còn gặp 

nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ cấu sản xuất chưa hợp lý, 

giá trị sản xuất nông nghiệp còn thấp, các chính sách phát triển nông 

nghiệp triển khai trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế. 

Do vậy, để tiếp tục nâng cao vai trò và thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp cần phải nguyên cứu các giải pháp có tính khoa học và thực tiễn 

cao nhằm đưa nông nghiệp huyện Càng Long phát triển là rất cần thiết. 

Từ đó việc tác giả chọn đề tài: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn 
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huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh để làm luận văn là kịp thời đóng góp 

một phần những đòi hỏi của thực tế về phát triển nông nghiệp nông 

thôn huyện Càng Long trong những năm tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp, vận dụng cụ 

thể vào điều kiện đặc thù của nông thôn huyện Càng Long. 

- Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Càng Long 

giai đoạn (2008-2012). 

- Đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo phát triển 

nhanh ngành nông nghiệp trong thời gian tới.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nguyên cứu: Đối tượng nguyên cứu của luận văn là 

lý luận và thực tiển về phát triển nông nghiệp huyện Càng Long. 

- Phạm vi nguyên cứu: 

+ Nội dung nguyên cứu: Các vấn đề về nông nghiệp, nông 

thôn của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

+ Không gian: Đề tài nguyên cứu các nội dung trên địa bàn 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

+ Thời gian: Các số liệu sử dụng để nguyên cứu được cập 

nhật trong giai đoạn (2008-2012). Các giải pháp đề xuất trong luận văn 

có ý nghĩa trong những năm tới. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

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

chuẩn tắc. 

- Phương pháp phân tích thống kê, phương pháp phân tích tổng 

hợp. 

- Phương pháp so sánh và các phương pháp khác. 

5. Cấu trúc của luận văn 

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp. 
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- Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Càng Long. 

- Chương 3: Giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Càng Long trong thời gian tới. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- Trong tác phẩm của TS. Nguyễn Sinh Cúc (2003) cho rằng, 

nông nghiệp Việt Nam sau đổi mới đến nay đã trải qua 3 giai đoạn phát 

triển.  

- PGS.TS. Bùi Bá Bổng (2004), trong bài viết “Một số vấn đề 

trong phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam hiện nay và những 

năm tới” đã nêu lên các giải pháp để phát triển nông nghiệp nông thôn 

hiện nay và trong những năm tới. 

- Nguyên cứu của TS. Đinh Phi Hỗ (2006) cho rằng nông nghiệp 

có những đặc điểm là nông nghiệp có đối tượng sản xuất là cây trồng và 

vật nuôi, ruộng đất được coi là tư liệu sản xuất đặc biệt, hoạt động của 

lao động và tư liệu sản xuất có tính thời vụ, nông nghiệp có địa bàn sản 

xuất rộng lớn, mang tính khu vực. 

- GS.TS. Nguyễn Trần Trọng (2012) bài viết “Phát triển nông 

nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2020” đề cập đến tiếp tục đẩy mạnh 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng kinh tế thị trường 

Ngoài những tác phẩm, còn có nhiều bài viết với nhiều cách tiếp 

cận khác nhau với nhiều vấn đề lý luận và nội dung của phát triển nông 

nghiệp. Tuy nhiên, trên góc độ tổng kết và hệ thống hóa các vấn đề của 

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Càng Long hiện nay vẫn 

chưa có công trình nào nguyên cứu hoàn chỉnh. Vì vậy, tác giả đã kế 

thừa và chọn lọc những công trình đã nguyên cứu ở trên và các nguyên 

cứu khác để thực hiện đề tài này. 
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CHƢƠNG 1 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nông nghiệp 

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế, 

theo nghĩa hẹp ngành nông nghiệp gồm hai lĩnh vực trồng trọt và chăn 

nuôi.  

Trồng trọt là ngành sử dụng đất đai và cây trồng làm nguyên liệu 

chính để sản xuất ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến. 

Chăn nuôi với các đối tượng sản xuất là các loại động vật nuôi nhằm 

cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con người như thịt, trứng, 

sữa và những mặt hàng khác.  

b. Các nguồn lực cơ bản trong sản xuất nông nghiệp 

Nguồn lực chủ yếu trong nông nghiệp bao gồm tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường, lao động, vốn, khoa học công nghệ... Số lượng và 

chất lượng các nguồn lực được huy động có tính quyết định đến tốc độ 

tăng trưởng và phát triển nông nghiệp.  

c. Phát triển nông nghiệp 

Phát triển nông nghiệp là tổng thể các biện pháp nhằm tăng sản 

phẩm nông nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường trên cơ sở khai 

thác các nguồn lực trong nông nghiệp một cách hợp lý và từng bước 

nâng cao hiệu quả của sản xuất. 

1.1.2. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 

- Sản xuất nông nghiệp được tiến hành trên địa bàn rộng lớn. 

- Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được. 

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi.  

- Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ nhất định.  
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1.1.3. Ý nghĩa của phát triển nông nghiệp trong nền kinh tế 

Nông nghiệp phát triển sẽ cung cấp sản phẩm cho thị trường 

trong và ngoài nước, sản phẩm tiêu dùng cho các khu vực khác nhau.  

Khi nông nghiệp phát triển làm tăng thu nhập của người dân ở 

nông thôn, tăng thu nhập kéo theo tăng tiêu dùng do đó thúc đẩy nền 

kinh tế phát triển.  

Phát triển nông nghiệp giúp giảm nghèo nhanh chóng, bởi vì làm 

tăng sản lượng lương thực và tăng thu nhập của người dân. 

Phát triển nông nghiệp có điều kiện tích lũy để đầu tư phát triển 

hạ tầng nông thôn và cải thiện đời sống của dân cư.  

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Gia tăng số lƣợng các cơ sở trong sản xuất nông nghiệp 

a. Các cơ sở trong sản xuất nông nghiệp  

Kinh tế nông hộ là hình thức tổ chức phù hợp với nền nông 

nghiệp qui mô nhỏ về đất đai, vốn và sử dụng lao động trong gia đình. 

Hình thức này gắn người nông dân với đất đai và phát huy tính tự chủ 

của họ trong sản xuất nông nghiệp. 

Trang trại là hình thức sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đáp ứng 

được đòi hỏi của quá trình sản xuất cây trồng, vật nuôi nhờ vào quy mô 

lớn về đất đai, vốn và lao động. 

Hợp tác xã nông nghiệp là dịch vụ đầu vào của sản xuất và đầu ra 

của tiêu thụ nông sản.  

Doanh nghiệp nông nghiệp gồm các doanh nghiệp nông nghiệp 

hoạt động trên cơ sở liên kết từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông 

sản.  

b. Tăng trưởng về của cải trong sản xuất nông nghiệp 

Tốc độ tăng về số lượng và giá trị của cải trong nông nghiệp qua 

các năm và yêu cầu năm sau phải tăng so với năm trước. 
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c. Những tiêu chí về tăng trưởng cơ sở sản xuất nông nghiệp 

Số lượng các cơ sở sản xuất qua các năm, cụ thể gồm tổng số và 

từng loại. 

Tốc độ tăng và mức tăng của các cơ sở trong nông nghiệp. 

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hƣớng 

hợp lý 

Cơ cấu hợp lý là cơ cấu giữa các ngành trong nông nghiệp mà 

các thành phần của nó có tác dụng phát huy tốt các tiềm năng của sản 

xuất và đáp ứng yêu cầu của thị trường, xã hội. Cơ cấu hợp lý còn thể 

hiện khả năng tận dụng tốt nguồn lực hiện có, tái sản xuất mở rộng, đạt 

được hiệu quả kinh tế cao.  

1.2.3. Huy động các yếu tố nguồn lực 

a. Lao động trong nông nghiệp 

Nguồn nhân lực nông nghiệp là tổng thể sức lao động tham gia 

vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm số lượng và chất lượng 

của người lao động. Đặc điểm của lao động nông nghiệp có tính thời vụ 

cao và là thứ lao động tất yếu. 

b. Đất đai được sử dụng trong nông nghiệp 

Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu không bị hao mòn và đào thải 

khỏi quá trình sản xuất, nếu sử dụng hợp lý thị ruộng đất có chất lượng 

ngày càng tốt hơn, cho nhiều sản phẩm hơn trên một đơn vị diện tích 

canh tác. 

c. Vốn trong nông nghiệp 

Vốn được biểu hiện bằng tiền của tư liệu lao động và đối tượng 

lao động được sử dụng vào quá trình sản xuất nông nghiệp. Nhu cầu 

vốn và sử dụng vốn mang tính thời vụ cao và đầu ra sản phẩm mang 

tính rủi ro, có thể không còn vốn cho sản xuất nông nghiệp khi bị thiên 

tai, dịch bệnh xãy ra.  
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d. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp 

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng hoàn thiện và phát 

triển gồm công cụ máy móc, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất 

nông nghiệp gồm giao thông, thủy lợi, hệ thống dịch vụ trồng trọt và 

chăn nuôi.  

e. Công nghệ trong sản xuất trong nông nghiệp 

Là tập hợp những hiểu biết về các phương thức và phương hướng 

vào cải tạo tự nhiên, phục vụ các nhu cầu con người. Đối với các nước 

có nền nông nghiệp lạc hậu, quá trình đổi mới công nghệ trong nông 

nghiệp cần kết hợp cả yếu tố truyền thống và hiện đại để khai thác hiệu 

quả các nguồn lực kinh tế khác trong nông nghiệp. 

f. Tiêu chí đánh giá sự gia tăng các yếu tố nguồn lực 

Diện tích và tình hình sử dụng đất, năng suất ruộng đất qua các 

năm. Lao động và chất lượng lao động qua các năm, vốn đầu và mức 

đầu tư trên đơn vị diện tích. Số lượng và giá trị, mức tăng của cơ sở vật 

chất trong nông nghiệp. Giống mới và tỷ lệ diện tích giống mới. 

1.2.4. Các hình thức liên kết tiến bộ 

Liên kết kinh tế trong nông nghiệp là sự hợp tác của các đối tác 

trên chuỗi giá trị để đưa nông sản từ sản xuất đến nơi tiêu thụ nhằm tìm 

kiếm những cơ hội đem lại lợi nhuận từ sự liên kết này. Đối với việc 

sản xuất và tiêu thụ nông sản phải có sự tham gia của nhiều đối tác và 

nhiều ngành mới có thể đưa nông sản đến với thị trường đáp ứng được 

người tiêu dùng tốt hơn.  

Liên kết kinh tế trong nông nghiệp sẽ đưa đến tích tụ ruộng đất, 

vốn, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh. 

1.2.5. Nền nông nghiệp có trình độ thâm canh cao 

Thâm canh là đầu tư thêm vốn và lao động trên đơn vị diện tích 

nhằm thu nhiều sản phẩm trên đơn vị canh tác với chi phí thấp nhất. 
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Thâm canh có những biểu hiện khác nhau về các hình thức đầu tư và 

canh tác. Nhưng bản chất thâm canh nhằm tạo ra năng suất cao và chi 

phí thấp. Thâm canh đạt đến trình độ cao nhờ áp dụng các tiến bộ của 

khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất như cơ giới hóa, thủy lợi 

hóa, công nghệ sinh học...  

1.2.6. Nâng cao kết quả trong sản xuất nông nghiệp 

a. Kết quả của sản xuất nông nghiệp 

Những gì nông nghiệp đạt được sau một chu kỳ sản xuất nhất 

định được thể hiện bằng số lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm, giá trị sản 

xuất của nông nghiệp. Kết quả sản xuất nông nghiệp thể hiện sự phối 

hợp các nguồn lực, các yếu tố sản xuất. 

b. Tích lũy và nâng cao đời sống nông dân 

Nhờ gia tăng kết quả sản xuất mà nâng cao được tích lũy và nâng 

cao đời sống người nông dân, nó là sự phát triển về chất, sự đổi mới và 

tiến bộ về trình độ sản xuất, sự lớn mạnh của nông nghiệp. 

c. Sản phẩm hàng hóa cung cấp ra thị trường 

Là lượng nông sản của các cơ sở nông nghiệp, hộ gia đình nông 

dân có khả năng sản xuất được và sẵn sàng bán ở mỗi mức giá đối với 

từng loại, trong mỗi thời điểm nhất định.  

d. Mở rộng quy mô sản xuất ở các doanh nghiệp nông nghiệp 

Mở rộng quy mô sản xuất các doanh nghiệp nông nghiệp là quá 

trình tăng lên về vốn, cơ sở vật chất, lao động, đất đai… Khi doanh 

nghiệp tăng quy mô sản xuất sẽ tạo ra số lượng hàng hóa và giá trị sản 

phẩm hàng hóa cao hơn cho nền kinh tế. 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Đất đai 
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Các tiêu thức đánh giá về mức độ thuận lợi hay khó khăn cho 

phát triển nông nghiệp là tổng diện tích đất tự nhiên, đất nông nghiệp, 

đặc điểm về chất đất, đặc điểm về địa hình, về độ cao của đất đai. Lưu 

ý khi đánh giá mức độ thuận lợi hay khó khăn của đất đai là phải gắn 

liền với từng loại cây trồng cụ thể. 

b. Khí hậu 

Đối với sản xuất nông nghiệp, mức độ ảnh hưởng của khí hậu 

mang tính quyết định, những thông số cơ bản của khí hậu như nhiệt độ, 

lượng mưa, ẩm độ không khí, thời gian chiếu sáng, cường độ chiếu 

sang, chế độ gió… 

c. Nguồn nước 

Nguồn nước cung cấp cho nông nghiệp bao gồm cả nước mặt và 

nước ngầm, khả năng đưa nước từ nơi khác đến vùng sản xuất.    

1.3.2. Điều kiện xã hội 

Nhân tố điều kiện xã hội có ảnh hưởng đến sản xuất và phát triển 

nông nghiệp có thể xem các yếu tố quan trọng có liên quan như dân tộc, 

dân số, truyền thống, dân trí. 

1.3.3. Điều kiện kinh tế 

a. Tình trạng nền kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thay đổi sẽ làm 

ảnh hưởng đến sản xuất của các ngành, trong đó có nông nghiệp. Quá 

trình tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế trong hiện tại cũng có 

ảnh hưởng đến triển vọng phát triển các ngành của nền kinh tế trong 

tương lai nên phát triển nông nghiệp trong tương lai cũng sẽ chịu tác 

động trong quá trình đó. 

b. Thị trường 
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Thị trường đảm bảo cho quá trình phát triển nông nghiệp là thị 

trường các yếu tố đầu vào (vốn, thiết bị, vật tư nông nghiệp…) và thị 

trường tiêu thụ nông sản (phụ thuộc quan hệ cung cầu về nông sản). 

c. Các chính sách về nông nghiệp 

Có nhiều chính sách khác nhau như chính sách tín dụng, chính 

sách ruộng đất, chính sách đầu vào, đầu ra, chính sách đổi mới cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chính sách đổi mới quản lý… 

d. Phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

Cơ sở hạ tầng nông thôn gồm đường bộ, đường thủy, hệ thống 

tưới tiêu, hệ thống cấp thoát nước, cầu cảng, hệ thống điện, thông tin 

liên lạc.  

CHƢƠNG 2 

 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN CÀNG LONG 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN 

ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý, khí hậu, thủy văn 

- Vị trí địa lý: Càng Long nằm ở phía Bắc của tỉnh Trà Vinh và 

được xem là huyện cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.  

- Khí hậu: Khí hậu nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, có 2 

mùa mưa nắng rõ rệt trong năm. Mang đặc điểm địa hình rõ nét của 

vùng đồng bằng ven biển. 

- Tài nguyên nước: Càng Long có nguồn nước mặt rất phong 

phú, với hệ thống các sông ngòi, kênh rạch dày đặc.  

- Thủy văn: Là vùng đồng bằng ven biển nên chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ của chế độ bán nhật triều trên Biển Ðông.  

b. Tài nguyên thiên nhiên 
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- Tài nguyên đất: Đất nông nghiệp: 24.758 ha, trong đó đất sản 

xuất nông nghiệp: 24.700 ha, chiếm 99,76% tổng diện tích.  Đất nuôi 

trồng thủy sản: 54,52 ha. Đất khác: 3,76 ha.  

- Thổ nhưỡng: Toàn huyện có 3 nhóm đất chính, trong đó đất 

giồng cát chiếm 1,76%, đất phù sa 55,89%, đất phèn 42,35%. 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

a. Dân tộc  

b. Dân số 

Dân số toàn huyện có 144.199 người, chiếm 14,25% dân số toàn 

tỉnh. Mật độ dân số 490 người/km
2
, cao nhất so với các huyện khác 

trong tỉnh. 

c. Lao động 

Lao động khu vực nông nghiệp có: 63.471 người trong tổng số 

85.027 người làm việc trong các ngành kinh tế. 

d. Truyền thống 

e. Dân trí 

Trình độ dân trí của người dân còn thấp, tỷ lệ chưa biết chữ đặc 

biệt là ở các xã còn cao chiếm 1,12% so với tổng số dân. 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế  

Tình hình tăng trưởng kinh tế của huyện thời gian qua liên tục 

duy trì được ở mức khá cao, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng giá trị 

sản xuất giai đoạn (2008-2012) là: 8,9%/năm. Trong đó khu vực nông, 

lâm, thủy sản tăng trưởng bình quân 2,58%/năm. 

b. Cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 48,74% 

trong tổng giá trị sản xuất, tỷ lệ này giảm đều qua các năm. Ngành 
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thương mại, dịch vụ chiếm 26,85% và ngành công nghiệp, xây dựng 

chiếm 24,41% trong tổng giá trị sản xuất toàn huyện. 

c. Thị trường yếu tố đầu vào và tiêu thụ nông sản hàng hóa 

Hàng hóa, vật tư còn qua nhiều khâu trung gian nên giá cả cao, 

thiếu ổn định, hàng hóa kém chất lượng. Thị trường tiêu thụ nông sản 

hiện vẫn còn là mối lo lắng nhất của người nông dân.  

d. Tính hình thực hiện các chính sách về nông nghiệp 

Chính sách khuyến khích tích tụ đất đai, giảm tình trạng đất đai 

trong sản xuất nông nghiệp, hiện nay còn nhỏ lẻ, manh mún. 

Chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp khuyến khích người 

dân phát triển chăn nuôi heo, bò theo hướng trang trại. 

Chính sách hỗ trợ chuyển giao, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất ở vùng sâu, vùng xa còn chậm.  

Chính sách đầu tư huy động vốn, hỗ trợ vốn cho phát triển nông 

nghiệp, nông nghiệp ở huyện còn nhiều bất cập. 

e. Đặc điểm cơ sở hạ tầng 

Đường bộ được đầu tư nhiều so với trước đây, tuy nhiên hiện nay 

mật độ còn thưa, chất lượng thấp. Đường thủy vận tải chỉ sử dụng các 

phương tiện có trọng tải nhỏ, do đó đã hạn chế phát triển kinh tế hàng 

hóa của huyện.  

Hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho việc 

vận hành đồng bộ từ cống đầu mối đến kênh chính và các kênh nhánh 

nên phát huy hiệu quả cao, phục vụ tốt.  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA 

BÀN CÀNG LONG 

2.2.1. Số lƣợng cơ sở sản xuất nông nghiệp thời gian qua 

a. Kinh tế trang trại 
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Số lượng các trang trại tăng khá, qui mô còn nhỏ, giá trị kinh tế 

của trang trại chưa phát triển mạnh và chưa đóng góp nhiều trong nông 

nghiệp để thúc đẩy sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm và tăng thu 

nhập cho lao động nông nghiệp ở nông thôn. 

b. Hợp tác xã 

Số lượng hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn còn ít, do số 

lượng các tổ hợp tác, tổ sản xuất trên địa bàn huyện không nhiều và có 

qui mô hoạt động nhỏ nên ít tạo cơ sở phát triển lên thành các hợp tác 

xã.  

c. Doanh nghiệp nông nghiệp 

Các doanh nghiệp nông nghiệp còn khiêm tốn, quy mô nhỏ gồm 

các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn và các phân xưởng của các 

doanh nghiệp trong tỉnh, hoạt động chính của những đơn vị này là thu 

mua và sơ chế các mặt hàng nông sản sau đó chuyển đi tiêu thụ ở nơi 

khác.  

d. Kinh tế nông hộ 

Toàn huyện có 26.578 hộ sản xuất nông nghiệp, qua các năm số 

hộ càng tăng lên, đa số các hộ có quy mô sản xuất rất nhỏ lẻ, sản xuất 

mang tính tự cung tự cấp.  

2.2.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

Trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp ngành trồng trọt có vai trò 

quan trọng nhất, giá trị sản xuất khu vực chăn nuôi giảm dần qua các 

năm, ngành dịch vụ nông nghiệp tăng trưởng đều, ổn định. 

Trong cơ cấu ngành chăn nuôi chiếm 18,28%, trong đó chăn nuôi 

gia súc chiếm tỷ lệ lớn và có xu hướng giảm nhanh, kế đến là ngành 

chăn nuôi gia cầm chiếm tỷ lệ tương đối và tăng mạnh qua các năm. 

Ngành trồng trọt chiếm 68,98%, tỷ lệ này đang có xu hướng giảm, 

nguyên nhân chính do diện tích trồng dừa năm 2011 giảm nhanh. Cơ 
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cấu sản xuất nông nghiệp theo thành phần kinh tế hộ cá thể giữ vay trò 

chính trong sản xuất, chiếm 89,77% trong cơ cấu sản xuất của huyện, tỷ 

lệ này tăng đều giữa năm sau so với năm trước. 

2.2.3. Quy mô các nguồn lực trong nông nghiệp 

a. Đất đai 

Diện tích đất nông nghiệp được sử dụng chủ yếu để trồng cây 

hàng năm chiếm 62,21%, trong đó cao nhất là cây lúa chiếm trên 96% 

diện tích. Đất trồng cây lâu năm chiếm 37,55%, trong đó trồng chủ yếu 

như dừa, cây ăn quả như xoài, cam, quýt…  

b. Lao động 

Lực lượng lao động trong nông nghiệp có số lượng giảm xuống 

qua các năm, nhưng còn chiếm tỷ lệ trên 72% so với tổng số lao động 

toàn huyện. Về chất lượng, phần lớn lao động nông nghiệp chưa qua 

đào tạo, trình độ tay nghề chưa có, đa số là lao động phổ thông, thời 

gian nhàn rỗi nhiều.  

c. Vốn đầu tư  

Tổng vốn đầu tư của huyện tăng trưởng khá nhanh với mức tăng 

bình quân trong giai đoạn (2008-2012) là 26,93%/năm.  

2.2.4. Tình hình liên kết trong nông nghiệp 

Trong nông nghiệp ban đầu đã hình thành các mô hình liên kết, 

tuy nhiên những liên kết này chưa chặt chẽ do bản thân các doanh 

nghiệp, hộ nông dân, hợp tác xã chưa đủ năng lực thực hiện ở các khâu 

của quy trình sản xuất.  

2.2.5. Tình hình thâm canh trong sản xuất nông nghiệp 

Đã từng bước cải thiện nên đã góp phần đưa năng suất và sản 

lượng các loại cây trồng tăng lên. Cụ thể về năng suất cây lúa tăng từ 

5,142 lên 5,938 tấn/ha vào năm 2012. Nhóm cây công nghiệp hàng năm 

thì cây lác có năng suất tăng rất nhanh từ 6,589 tấn/ha lên 9,968 tấn/ha.  
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Nhóm cây màu thực phẩm gồm các loại rau có năng suất tăng 

khá đạt 20,914 tấn/ha. Các nhóm cây trồng khác đều có năng suất tăng 

tương đối qua các năm. 

2.2.6. Kết quả sản xuất nông nghiệp những năm qua 

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 952,684 tỷ đồng, tốc độ tăng 

trưởng bình quân 2,44%/năm, giá trị này tăng liên tục qua các năm. 

a. Trồng trọt 

- Cây lương thực: Chủ yếu là cây lúa chiếm tỷ trọng lớn nhất, cây 

ngô sản lượng rất ít.  

+ Cây lúa: Giá trị sản xuất lúa đạt 392,656 tỷ đồng cao hơn 

1,126 lần so với năm 2008. Diện tích gieo trồng lúa giảm đều qua các 

năm, mặc dù vậy nhưng do năng suất lúa tăng cao nên giá trị sản xuất 

được duy trì và tăng trưởng ổn định qua các năm. 

+ Cây ngô (bắp): Diện tích 205 ha, năng suất 2,43 tấn/ha. 

- Cây công nghiệp hằng năm: 

+ Cây Lác: Diện tích trồng, năng suất cũng như sản lượng 

tăng đều nhanh qua các năm, tốc độ tăng bình quân là 25,68%/năm. 

+ Cây mía, cây lạc (đậu phộng): Diện tích trồng và sản lượng 

rất thấp so với các huyện khác và trong ngành.  

- Cây công nghiệp lâu năm: Cây dừa có tổng diện tích đang thu 

hoạch là 5.008 ha, sản lượng 78.374 tấn với năng suất 15,65 tấn/ha. 

- Cây ăn quả: 

+ Xoài: Diện tích thu hoạch là 809 ha, tương ứng với sản 

lượng 4.860 tấn. Tuy nhiên, diện tích trên giảm nhanh qua các năm  

+ Cam, quýt, bưởi: Loại cây này giảm mạnh những năm gần 

đây, sản lượng giảm còn 4.030 tấn với diên tích trồng 441 ha.  

- Cây lấy bột lấy củ: Những năm gần đây giảm rất nhanh. 



16 
 

- Rau các loại: Cây rau được trồng trên diện tích 3.040 ha, với 

sản lượng cung cấp cho thị trường khoảng 63.572 tấn. 

b. Chăn nuôi 

Giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 179,584 tỷ đồng cao gấp 1,31 lần 

so với năm 2008, tốc độ tăng bình quân 6,96%/năm, tương ứng với giá 

trị trên 10,588 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị này năm 2012 giảm 1,9% so 

với năm 2011 do ngành chăn nuôi gia súc giảm.  

Các sản phẩm ngành chăn nuôi không qua giết thịt tăng qua các 

năm chiếm khoảng 20% cơ cấu ngành chăn nuôi.  

c. Thực trạng đóng góp của ngành nông nghiệp đối với nền 

kinh tế huyện Càng Long 

Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 88,66% trong cơ cấu tổng giá 

trị sản xuất nông lâm, thủy sản nên đã góp phần thúc đẩy kinh tế huyện 

tăng trưởng 8,9% giai đoạn (2008-2012).  

d. Thực trạng đời sống của người dân huyện Càng Long 

Sản xuất nông nghiệp đã giải quyết việc làm và nâng cao mức 

sống cho nhân dân.  

Thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất nông nghiệp tăng dần, 

năm 2008 là 7,85 triệu đồng/người/năm tăng lên 12,31 triệu 

đồng/người/năm vào năm 2012.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG 

2.3.1. Những mặt thành công 

Nông nghiệp huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, giá trị 

sản xuất nông nghiệp của huyện tăng đều qua các năm. 

2.3.2. Những mặt hạn chế 

Chuyển dịch cơ cấu chậm, nặng về số lượng, quy mô diện tích, 

chưa coi trọng yếu tố chất lượng, hiệu quả kinh tế. 
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2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế 

Nền nông nghiệp của huyện với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ 

tầng nông thôn chưa được đầu tư đầy đủ và hợp lý. Các nội dung của 

phát triển chưa hoàn thiện, bao gồm: 

- Số lượng cơ sở sản xuất chưa đủ lớn, quy mô sản xuất nhỏ. 

Kinh tế hộ còn hạn chế nhiều mặt nhưng vẫn giữ vai trò chủ yếu. 

- Cơ cấu sản xuất chưa hợp lý, chuyển dịch còn chậm, chăn nuôi 

chiếm tỷ trọng thấp.  

- Trong nội bộ ngành nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi có giá trị 

gia tăng cao chưa được đầu tư đúng mức. 

- Nguồn lực trong nông nghiệp còn khiêm tốn. Trình độ thâm 

canh trong nông nghiệp thấp. 

- Liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn rấn nhiều hạn chế. 

Công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo của các cấp còn bất cập. 

Cán bộ còn thiếu và yếu về trình độ chuyên môn, chưa tận dụng tốt 

tiềm năng và cơ hội để phát triển nông nghiệp.  

CHƢƠNG 3 

 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN CÀNG LONG 

3.1. CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Các yếu tố môi trƣờng, nông nghiệp huyện Càng Long  

Gồm các yếu tố môi trường gồm tự nhiên (diễn biến bất thường 

của thời tiết, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nước…), xã hội (chất 

lượng cuộc sống, tỷ lệ nghèo, thu nhập của người dân…), kinh tế ảnh 

hưởng đến phát triển nông nghiệp.  

3.1.2. Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển 

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp hợp lý, quan tâm giá trị sản 

xuất của ngành chăn nuôi. Huy động các thành phần kinh tế tham gia 
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đầu tư, khai thác trên cơ sở có hiệu quả và hợp lý nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, duy trì phát triển bền vững. 

3.1.3. Những thách thức, khó khăn trong thời gian tới 

Trong phát triển đều phải đối diện với những thách thức từ thị 

trường, cũng như những tác động tích cực lẫn tiêu cực đối với ngành 

nông nghiệp của địa phương. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Đẩy mạnh phát triển các cơ sở sản xuất 

a. Cũng cố và nâng cao năng lực kinh tế hộ 

Để kinh tế hộ phát triển bền vững cần hội đủ những điều kiện về 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Đất đai, vốn, lao động, khoa học kỹ 

thuật, công nghệ mới và thị trường tiêu thụ nông sản.   

b. Phát triển các tổ hợp tác 

Phát triển tổ hợp tác phải bắt đầu từ nhu cầu của người dân và 

mang lại lợi ích kinh tế cho từng hộ, để tăng cường năng lực và phát 

triển các tổ hợp tác thông qua qua việc tổ chức tham quan, học tập 

những mô hình sản xuất và kinh nghiệm về kinh tế tập thể.  

c. Phát triển các hợp tác xã 

Phát triển đa dạng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, xuất 

phát từ nhu cầu của xã viên, phù hợp với các ngành nghề ở các xã. Đa 

dạng hóa hình thức sở hữu trong kinh tế tập thể. 

d. Phát triển kinh tế trang trại 

Khuyến khích phát triển nền kinh tế trang trại với chính sách như 

giao, cho thuê đất, miễn giảm thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

Tăng khả năng tiếp cận thị trường, từng bước chuyển sang 

chuyên môn hóa theo phương châm sản xuất hàng hóa theo hướng cung 

cấp những gì thị trường cần.  
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e. Phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp 

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này 

mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới trang thiết bị, giống mới để 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiến hành quy hoạch tạo mặt 

bằng sản xuất kinh doanh như dành quỹ đất xây dựng các cụm công 

nghiệp. cho các doanh nghiệp thuê. 

3.2.2. Xu hƣớng chuyển dịch cơ cấu sản xuất 

Bố trí cây trồng và vật nuôi theo 6 vùng sinh thái đặc thù của 

huyện, phát triển theo theo sự tương đồng về các đặc điểm khí hậu, thổ 

nhưỡng, địa hình. Phát triển vật nuôi chủ lực theo hướng chăn nuôi 

trong nông hộ có làm chuồng trại, khuyến khích phát triển chăn nuôi 

tập trung ở các trang trại, kết hợp hài hòa giữa tăng qui mô, năng suất, 

chất lượng và hiệu quả chăn nuôi.  

3.2.3. Tăng cƣờng các nguồn lực trong nông nghiệp 

a. Đất đai 

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất nông nghiệp, tránh tình trạng 

sử dụng không đúng mục đích và sản xuất không theo quy hoạch, 

chuyển đất sản xuất lương thực sang đất ở, đất chuyên dùng. Nâng cao 

hệ số sử dụng đất cũng như tăng năng suất của ruộng đất. 

b. Lao động trong nông nghiệp 

Tăng cường cán bộ nông nghiệp xuống cơ sở để hoàn thiện 

công tác điều hành sản xuất nông nghiệp. Giảm bớt lao động ra khỏi 

khu vực nông nghiệp gắn liền biện pháp thâm canh, cơ giới hóa, hiện 

đại hóa trong nông nghiệp. Tăng cường hoạt động khuyến nông. 

c. Nguồn vốn trong nông nghiệp 

 Phát huy sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế nhiều thành phần 

để tạo vốn cho nông nghiệp. Xác định đúng phương hướng sử dụng vốn 
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và xuất phát từ cơ cấu sản xuất nông nghiệp để xác định mức đầu tư 

cho phù hợp, trên cơ sở đó lực chọn phương án đầu tư vốn tối ưu.  

d. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất 

Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, xây dựng và phổ biến các mô 

hình sản xuất hàng hóa có hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của 

từng vùng sinh thái. Chuyển giao hỗ trợ áp dụng giống, tiến bộ kỹ thuật 

nuôi trồng mới, sản xuất có kiểm soát các loại dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi.  

3.2.4. Lựa chọn những mô hình liên kết hiệu quả 

Phát triển các mô hình liên kết tạo thành chuỗi giá trị, giúp khắc 

phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tập trung nguồn nguyên liệu, lôi kéo 

doanh nghiệp đầu tư và nối kết sản xuất nông dân với thị trường, thu 

hút nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

a.  ô h nh liên  ết Bốn nhà 

Mục đích của liên kết này là giúp đỡ lẫn nhau tạo nên sức mạnh 

tổng hợp, tận dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về sản xuất nhằm tạo 

ra ngày càng nhiều sản phẩm có giá trị cao, tăng sức cạnh tranh trên thị 

trường. Nông dân có đầu ra với giá ổn định, nhà doanh nghiệp chủ 

động nguồn hàng, định hướng đầu ra, chủ động chất lượng, số lượng 

ngay từ đầu để lên kế hoạch sản xuất hạn chế rủi ro trong kinh doanh. 

b.  ô h nh liên  ết giữa doanh nghiệp  ngân hàng  các hộ 

nông dân 

Mục tiêu của mô hình liên kết này nhằm gắn kết giữa sản xuất, 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm thành một thể thống nhất. Người sản xuất 

được cho vay vốn đầu tư khi có hợp đồng sản xuất vì bảo đảm được 

đầu ra. Doanh nghiệp cũng được vay dễ dàng hơn vì có nguồn nguyên 

liệu chắc chắn. 

c.  ô h nh liên  ết giữa doanh nghiệp, trang trại  ngân hàng 
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Đối với mô hình liên kết này thì doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, 

công nghệ, cây và con giống và thức ăn theo định mức. Trang trại trực 

tiếp sản xuất và cung cấp sản phẩm đầu ra cho doanh nghiệp, doanh 

nghiệp đảm bảo bao tiêu sản phẩm và giá cả ổn định.  

Các nhà liên kết với nhau thông qua hợp đồng có thời hạn. Ngân 

hàng hỗ trợ vốn cho chủ trang trại và mô hình này trong thực tế thường 

áp dụng phổ biến ở ngành chăn nuôi. 

d.  ô h nh liên  ết giữa doanh nghiệp  hợp tác    

Đối với mô hình này hợp tác xã ký kết hợp đồng liên kết với 

doanh nghiệp, doanh nghiệp cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật, quy 

trình sản xuất cho xã viên, khi thu hoạch, doanh nghiệp bao tiêu với giá 

ổn định thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với doanh nghiệp có hợp đồng 

bao tiêu sản phẩm từ đó chủ động nguồn hàng. 

e.  ô h nh cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa 

 Nội dung cơ bản của mô hình này là tập hợp những nông hộ sản 

xuất lúa riêng lẻ thành một cánh đồng lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong 

hoạt động sản xuất lúa, từng bước tiến tới hình thành ngành sản xuất 

lúa hàng hóa với qui mô lớn. Từ đó hiệu quả sản xuất lúa được cải 

thiện, tăng thu nhập cho bà con nông dân nhờ vậy giá trị hạt gạo được 

nâng cao. 

3.2.5. Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp 

Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục nhân 

rộng các mô hình trong chăn nuôi, trồng trọt đã có kết quả tốt. Khuyến 

khích và hỗ trợ các hộ tăng cường phân bón có tác dụng làm gia tăng 

năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Thực hiện gieo trồng đúng thời 

vụ, phòng trừ sâu bệnh và dịch bệnh, đầu tư các cơ sở sản xuất giống 

cây trồng, vật nuôi đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tại chổ. 
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3.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất trong nông nghiệp 

Lựa chọn nông sản để sản xuất phù hợp với các đặc điểm về tự 

nhiên từng vùng, từng xã và đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Phát triển các cây chủ lực như: Cây lúa, dừa, cam, quýt, xoài. 

Lực chọn chế độ canh tác hợp lý, hình thành nên vùng chuyên canh  

cây chủ lực theo đặc điểm của 6 vùng sản xuất. Trong chăn nuôi đầu tư 

các giống chủ lực của địa phương có chọn lọc, khuyến khích nuôi tập 

trung ở các trang trại và nông hộ, tiếp tục nhân rộng mô hình gà thả 

vườn. Quan tâm công tác chế biến, bảo quan sau thu hoạch các loại 

nông sản. Nâng cao chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm và sản 

xuất theo tiêu chuẩn sạch và nhu cầu của thị trường.  

3.2.7. Một số giải pháp khác 

a. Đầu tư  ết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng như thủy lợi, giao thông, cấp điện, 

mạng lưới chuyển giao kỹ thuật và trung tâm khuyến nông cho sản xuất 

nông nghiệp nông thôn.  

b. Giải pháp về thị trường tiêu thụ 

Cần có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương về thông 

tin thị trường, tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm, cần can thiệp kịp 

thời và có hiệu quả để bình ổn khi có biến động giảm giá. Phát triển cơ 

sở chế biến gắn với sản xuất theo quy hoạch nguyên liệu, hạn chế việc 

vận chuyển xa làm tăng phí vận chuyển và hiệu quả kinh tế. 

3.2.8. Hoàn thiện những chính sách có liên quan 

a. Chính sách đất đai 

Tăng thêm thời gian sử dụng đất theo đúng mục đích. Tổ chức thị 

trường quyền sử dụng đất nông nghiệp hoạt động theo hướng công 

khai, linh hoạt nhằm hỗ trợ nông dân tích tụ, tập trung đất đạt quy mô 

hiệu quả.  
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Thay đổi chính sách giá đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi 

theo hướng coi trọng hơn lợi ích của người dân.  

b. Chính sách thuế 

Thực hiện tốt chính sách miễn, giảm thuế, ưu đãi của nhà nước 

trên địa bàn huyện đối với các trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp. 

c. Chính sách tín dụng 

Áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, lãi suất đối với các 

lĩnh vực cần ưu tiên phát triển trong từng thời kỳ. Tăng cường nguồn 

vốn cho vay trung và dài hạn, hướng dẫn cho nông dân các thủ tục vay 

vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, sử dụng vốn vay hiệu quả, mở rộng 

hình thức cho vay tín chấp thông qua các tổ chức xã. 

d. Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại địa phương 

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng tốt nguồn lực 

lao động nông nghiệp, nâng cao khả năng tiếp nhận và áp dụng tiến bộ 

khoa học, công nghệ sạch cho nông dân. 

e. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản 

Hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn sản xuất như: 

Xoài cát Châu Nghệ, Quýt đường Nhị Long, Thanh Long ruột đỏ... gắn 

với hình thành điểm chứa hàng tập trung là rất cần thiết. 

3.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ     

3.3.1. Kết luận 

Với mục tiêu nguyên cứu về những vấn đề kinh tế chủ yếu của 

nông nghiệp huyện Càng Long về mặt lý luận và thực tiễn nhằm đề 

xuất các giải pháp cụ thể và hoàn thiện một số chính sách nhằm thúc 

đẩy nông nghiệp của huyện phát triển trong những năm tới, luận văn đã 

hoàn thành được một số nội dung sau đây: 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp. 
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- Phân tích thực trạng về phát triển nông nghiệp Càng Long thời 

gian qua. 

- Phân tích những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và chính 

sách ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp của huyện. 

- Đề xuất những giải pháp cụ thể để phát triển nông nghiệp huyện 

Càng Long trong thời gian tới.  

3.3.2. Kiến nghị 

a. Đối với trung ương 

Ưu tiên vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp nhất là 

hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông nông thôn ở các địa bàn của 

huyện. Đầu tư xây dựng hệ thống nhà kho và máy móc thiết bị chế biến 

để tiêu thụ lượng lúa gạo hàng hóa trên địa bàn huyện. 

b. Đối với tỉnh Trà Vinh 

Tạo cơ hội thuận lợi để các cơ sở sản xuất tiếp cận nguồn vốn 

cho sản xuất nông nghiệp. Đề nghị các sở ngành tỉnh hỗ trợ kinh phí, 

hướng dẫn áp dụng các phương thức sản xuất an toàn sinh thái, các 

công nghệ sạch hơn và sử dụng giống sạch bệnh. Khuyến khích người 

dân lựa chọn nhiều mô hình phát triển..  

c. Đối với huyện Càng Long 

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn làm cơ sở để 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, thúc đẩy quá trình thâm 

canh, liên kết sản xuất trong nông nghiệp.  

Thực hiện tốt chính sách của nhà nước về khuyến khích các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp. 

Nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học kỹ thuật và quản lý 

kinh tế cho các cán bộ các cấp, giải quyết tốt các vấn đề mới nảy sinh 

trong quá trình điều hành thực hiện các chính sách nông nghiệp./. 


