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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Hộ gia đình nông dân được xác định và trở thành đơn vị kinh tế 

sản xuất kinh doanh tự chủ. kinh tế hộ nông dân đã phát huy tính 
năng động sáng tạo, tích cực trong sản xuất kinh doanh làm cho 
Nông nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ. Từ chỗ luôn thiếu lương 
thực nay trở thành nước xuất khẩu gạo. Đời sống nông thôn, nông 
dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, đến nay vấn đề đặt ra 
là tiếp tục phát triển kinh tế hộ nông dân như thế nào? Thực trạng, xu 
hướng phát triển của kinh tế hộ nông dân. Các mục tiêu phương 
hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ nông dân 
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là những vấn đề lớn cần 
phải được làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn. 

Vĩnh Thạnh là một huyện miền núi của tỉnh Bình Định, trong 
những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế chung của cả nước, đời 
sống kinh tế xã hội của nhân dân trong huyện cũng có nhiều thay đổi. 
Vốn là một huyện miền núi, đất đai rộng lớn chủ yếu là đất đồi núi, 
trình độ sản xuất thấp, việc phát triển kinh tế Nông nghiệp nông thôn 
còn gặp nhiều khó khăn, việc khai thác và sử dụng các nguồn lực của 
hộ nông dân vẫn chưa tốt. Vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân 
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang được các cấp uỷ Đảng, 
chính quyền, đoàn thể các ngành và các nhà khoa học quan tâm. 
Những vấn đề cần làm rõ là: Hiện trạng kinh tế hộ nông dân của 
huyện Vĩnh Thạnh ra sao? Những giải pháp chủ yếu nào nhằm phát 
triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế? 
Đó là một số vấn đề đặt ra cần được các nhà khoa học nghiên cứu và 
giải đáp. Để góp phần nghiên cứu và giải đáp những vấn đề trên, tôi 
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lựa chọn đề tài: "Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Bình Định" 
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

a. Mục tiêu chung 
 Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân 

của huyện Vĩnh Thạnh, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm thúc 
đẩy kinh tế hộ nông dân huyện Vĩnh Thạnh phát triển. 

b. Mục tiêu cụ thể 
- Góp phần hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận phát 

triển kinh tế hộ nông dân trong quá trình kinh tế đất nước đang tăng 
trưởng, đồng thời đi sâu nghiên cứu tính đặc thù của kinh tế hộ nông 
dân huyện Vĩnh Thạnh. 

- Đánh giá đúng thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện 
Vĩnh Thạnh và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển 
kinh tế hộ nông dân. 

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông 
dân huyện Vĩnh Thạnh trong những năm tới. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

a. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề về phát triển kinh tế hộ 

nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh – Tỉnh Bình Định. 
b. Phạm vi nghiên cứu 
Về nội dung: tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế 

hộ nông dân và một số nhân tố chủ yếu tác động đến sự phát triển 
kinh tế hộ nông dân. Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm phát triển 
kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và trong 
đó giải pháp kinh tế là chủ yếu. 
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Về không gian: nghiên cứu phát triển kinh tế hộ nông dân tại 
huyện Vĩnh Thạnh. 

Về thời gian: nghiên cứu sự phát triển kinh tế hộ nông dân trong 
thời gian 2010- 2012. Số liệu khảo sát thực trạng được điều tra năm 
2013 
4. Phương pháp nghiên cứu  

a . Các phương pháp nghiên cứu kinh tế 
- Đề tài vận dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế như: 

phương pháp thu thập số liệu, phân tích số liệu và một số công cụ 
dùng để xử lý và phân tích thông tin. 

b. Chọn điếm nghiên cứu 
- Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, địa điểm nghiên cứu phải 

đại diện cho vùng nghiên cứu về các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã 
hội, môi trường, văn hóa.  

c. Thu thập số liệu 
Việc thu thập số liệu được tiến hành theo 2 nguồn, đó là nguồn 

số liệu thứ cấp và số liệu điều tra. 
- Thu thập số liệu thứ cấp từ: Tài liệu của các cơ quan nhà nước, 

các tổ chức xã hội,các công trình đã công bố, các báo cáo của các cơ 
quan chức năng về mặt dân số, lao động, đất đai, vốn và kết quả sản 
xuất kinh doanh. Tình hình về hộ nông dân như sản xuất, đời sống, 
nguồn vốn việc làm, mở rộng ngành nghề phi nông nghiệp, nhà ở, 
trình độ văn hoá, nghề nghiệp, sức khoẻ và môi trường. 

- Số liệu điều tra: 
+ Cấp xã: Bằng phương pháp đánh giá điều tra nhanh nông thôn 

và điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân. Để thu 
thập số liệu mới tôi sử dụng phương pháp đánh giá nhanh nông thôn 
là phổ biến và phỏng vấn cán bộ chủ chốt và người dân có kinh 
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nghiệp thông qua phong vấn bằng phiếu điều tra đối với những hộ 
chọn điếm nghiên cứu. 

+ Cấp hộ: Bằng phương pháp điều tra 
+ Chọn mẫu điều tra: Phương pháp chọn mẫu điều tra là căn cứ 

vào danh sách hộ nông dân trên địa bàn tiến hành phân loại hộ theo 
tiêu chí hộ giàu, hộ khá, hộ trung bình và hộ nghèo. Sau đó tính bước 
nhảy (theo danh sách các hộ của vùng điều tra) 

Các phương pháp thu thập tài liệu, thông tin được sử dụng trong 
nghiên cứu như: Kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó; Tổng 
hợp các nguồn số liệu thông qua niên giám thống kê, các báo cáo, 
tổng kết các Sở, Ban, ngành trong tỉnh Bình Định và huyện Vĩnh 
Thạnh; Tìm thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tạp 
chí, các loại báo, Intemet ... 
5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận 
văn được chia thành ba chương như sau: 

Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế hộ nông dân. 
Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện 

Vĩnh Thạnh- tỉnh Bình Định. 
Chương III: Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện 

Vĩnh Thạnh. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế của Trần Tiến 
Khải (2007). Tác giả đã phân tích tình hình hiện tại, nêu ra những 
khó khăn còn tồn tại của nông thôn và nông dân Việt Nam. Bên cạnh 
đó, tác giả cũng chỉ rõ các xu hướng thay đổi trong nông nghiệp hiện 
nay, các vấn đề thuận lợi và khó khăn khi nước ta gia nhập WTO với 
mục đích tìm ra các phương hướng và giải pháp để tiếp tục phát triển 
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kinh tế hộ nông thôn như sau: 
- Định hướng các nhóm giải pháp nhằm giải phóng và nâng cao 

hiệu quả việc sử dụng nguồn lực sản xuất cho nông dân: (1) về đất 
đai: theo Lê Đức Thịnh là có thể và cần thiết phải ban hành các chính 
sách khẳng định quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân và nâng cao 
mức hạn điền để tích tụ đất cho sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, cần 
điều chỉnh giá đất nông nghiệp và giá đền bù đất nông nghiệp. (2) về 
vốn : thì cần có các chính sách thông thoáng hơn trong việc cho vay 
nông nghiệp, cụ thể là nâng cao mức trần cho vay không thế chấp, 
cải tiến phương thức cho vay, áp dụng giá trị đất khi thế chấp bằng 
đất. Đồng thời tạo điều kiện đa dạng hóa nguồn tín dụng, hỗ trợ các 
tổ chức nông dân tham gia các dịch vụ tín dụng. (3) về lao động: 
nhận thức tầm quan trọng của việc dư thừa tương đối lao động ở khu 
vực nông thôn, nhiều nhà nghiên cứu đã đồng thuận ở điểm cần hỗ 
trợ chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp ( Lê 
Đức Thịnh 2007; Vũ Trọng Bình 2007; Nguyễn Trọng Hoài và Võ 
Tất Thắng 2006). Một số đề xuất cụ thể là gắn các chương trình đào 
tạo nghề với các chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển nông 
thôn, các chính sách thu hút đầu tư về nông thôn như giảm thuế , hỗ 
trợ khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại.... còn tác giả Đinh Phi 
Hổ (2006) thì cần trang bị lại hoặc nâng cao trình độ kiến thức nông 
nghiệp của người nông dân, ngoài ra còn lưu ý các giải pháp tiềm 
năng là cải thiện công tác khuyến nông và gắn chặt nông dân với thị 
trường qua phương thức sản xuất theo hợp đồng với các doanh 
nghiệp kinh doanh nông sản. 

- Định hướng nhóm giải pháp phát triển nông thôn toàn diện: 
chủ đạo là nâng cao thu nhập cho nông dân không chỉ dựa trên thu 
nhập nông nghiệp mà còn nâng cao thu nhập từ ngành nghề phi nông 
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nghiệp. Do đó cần thiết tạo ra công ăn việc làm tại chỗ cho lao động 
nông thôn. Nguyễn Thị Lan Hương (2007) đề xuất các giải pháp: (1) 
phát triển mạnh kinh tế hộ và kinh tế trang trại ở nông thôn; (2) phát 
triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn; (3) khôi phục và 
phát triển các ngành nghề truyền thống và ngành nghề mới ở nông 
thôn và (4) xuất khẩu lao động. Đào Thế Tuấn (2007) cũng có nhiều 
quan điểm tương tự. Các giải pháp do ông đề xuất, cũng nhấn mạnh 
các yếu tố: (1) phát triển các hoạt động phi nông nghiệp; (2) thúc đẩy 
sáng tạo của nông dân; (3) gắn du lịch sinh thái và du lịch văn hóa 
với phát triển nông thôn; (4) nâng cao vai trò của cộng đồng, và thúc 
đẩy sự tham gia của nông dân trong quá trình ra quyết định trong 
phát triển nông thôn. 

 - Định hướng nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh: (1) 
tăng cường đầu tư khoa học công nghệ, (2) tăng cường đào tạo 
khuyến nông, (3) về quản lý sản xuất. 

Luận văn thạc sĩ : "phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú 
Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế" của Phạm Anh 
Ngọc năm 2008 tác giả đã phân tích thực trạng phát triển của kinh tế 
hộ nông dân về: tình hình sử dụng các nguồn lực kinh tế như tình 
hình quản lý và sử dụng đất, tình hình dân số và lao động, tình hình 
về cơ sở hạ tầng và y tế, giáo dục.... từ đó tác giả nghiên cứu tình 
hình thực tại và phân tích số liệu qua các năm, đánh giá việc thực 
hiện các chỉ tiêu, đưa ra phương hướng mục tiêu có tính cấp bách tới 
năm 2015 là: 

- Nhóm về quản lý các nguồn lực kinh tế: tình hình quản lý và 
sử dụng đất, tình hình dân số và lao động, nâng cao điều kiện chất 
lượng giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc y tế, sức khỏe cho dân cư 
nông thôn, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thu hút đầu tư về nông 
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thôn, tăng cường các công tác ứng dụng nông nghiệp, khuyến nông, 
sản xuất, makerting sản phẩm mới để tăng thu nhập cho nông dân. 

- Nhóm về an sinh xã hội: tăng trợ cấp cho người nghèo, hỗ trợ 
người nghèo các phương tiện sản xuất, cải thiện công tác tài chính 
nông thôn, cắt giảm thuế và các nghĩa vụ tài chính trả từ nông dân.  

Các luận văn: "Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông 
dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái 
Nguyên" của Nguyễn Thu Hằng, luận văn "Phát triển kinh tế hộ và 
những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa, 
tỉnh Thái Nguyên" của Đặng Thị Thái, các tác giả nghiên cứu về 
nguyên nhân, kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp, tuy nhiên là ở 
địa phương khác. 

Tính đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể về phát 
triển kinh tế hộ nông dân của huyện Vĩnh Thạnh - Tỉnh Bình Định. 
Nên đề tài tôi chọn không trùng với đề tài nào đã công bố. Dựa trên 
các đặc điểm kinh tế - xã hội, tình hình phát triển của địa phương để 
đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế hộ 
nông dân huyện Vĩnh Thạnh ngày càng phát triển. 

 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  
HỘ NÔNG DÂN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 
1.1.1. Các khái niệm liên quan đến kinh tế hộ nông dân 
a. Khái niệm hộ 
Hộ đã có từ lâu đời, cho đến nay nó vẫn tồn tại và phát triến. 

Trải qua mỗi thời kỳ kinh tế khác nhau, hộ và kinh tế hộ được biểu 
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau song vẫn có bản chất chung đó 
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là :“Sự hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên trong gia 
đình cố gắng làm sao tạo ra nhiều của cải vật chất đế nuôi sổng và 
tăng thêm tích luỹ cho gia đình và xã hội”. 

Qua nghiên cứu cho thấy, có nhiều quan niệm của các nhà khoa 
học về hộ: 

- Theo từ điển chuyên ngành kinh tế và từ điển ngôn ngữ "Hộ là 
tất cả những người cũng sổng chung trong một mủi nhà. Nhóm 
người đó bao gồm những người cùng chung huyết tộc và những 
người làm công". 

- Theo Liên hợp quốc "Hộ là những người cùng sổng chung 
dưới một mái nhà, cùng ăn chung và có chung một ngân quỹ". 

b. Kinh tế hộ nông dân 
Kinh tế hộ nông dân là loại hình kinh tế có qui mô hộ gia đình, 

trong đó các hoạt động chủ yếu là dựa vào lao động gia đình. 
- Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền 

kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng lên 
về quy mô sản lượng và tiến bộ mọi mặt của xã hội hình thành cơ 
cấu kinh tế hợp lý. 

1.1.2. Đặc điểm của kinh tế hộ nông dân 
Dựa vào các khái niệm và các đặc trưng của kinh tế hộ nông dân 

ta có thể thấy các đặc điểm cơ bản của kinh tế  hộ nông dân là: 
- Hoạt động của kinh tế hộ nông dân chủ yếu là dựa vào lao 

động gia đình hay là lao động có sẵn mà không cần phải thuê ngoài. 
Các thành viên tham gia hoạt động kinh tế hộ có quan hệ gắn bó với 
nhau về kinh tế và huyết thống. 

- Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất không thể thiếu của 
sản xuất kinh tế hộ nông dân. 

- Người nông dân là người chủ thật sự của quá trình sản xuất 
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trực tiếp tác động vào sinh trưởng, phát triển của cây trồng vật nuôi, 
không qua khâu trung gian, họ làm việc không kể giờ giấc và bám sát 
vào tư liệu sản xuất của họ. 

- Kinh tế nông hộ có cấu trúc lao động đa dạng, phức tạp, trong 
một hộ có nhiều loại lao động vì vậy chủ hộ vừa có khả năng trực 
tiếp điều hành, quản lý tất cả các khâu trong sản xuất, vừa có khả 
năng tham gia trực tiếp quá trình đó. 

- Do có tính thống nhất giữa lao động quản lý và lao động sản 
xuất nên kinh tế hộ nông dân giảm tối đa chi phí sản xuất, và nó tác 
động trực tiếp lên lao động trong hộ nên có tính tự giác để nâng cao 
hiệu quả và năng suất lao động. 

1.1.3. Vai trò của phát triển kinh tế hộ nông dân 
Trong thời kỳ chiến tranh, hộ gia đình Việt Nam vừa cung cấp 

nguồn nhân lực, vừa là nguồn của cải vật chất (chưa nói tới tinh 
thần) cho cuộc chiến, đồng thời lại là nơi sản xuất vật chất để bảo 
đảm cuộc sống không những cho gia đình (chỉ với 5% quỹ đất canh 
tác được chia cho các hộ gia đình làm kinh tế vườn theo lối tự túc, tự 
cấp), mà còn đóng vai trò là hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến 
lớn miền Nam (trên cơ sở phát triển hợp tác xã theo kiểu cũ). 

Tiếp theo đó, Nghị quyết 10, ngày 05 – 04 - 1988 của Bộ Chính 
trị về đổi mới quản lý nông nghiệp đã tạo cơ sở quan trọng để kinh tế 
hộ nông dân trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp.  

Đối với khu vực nông, lâm trường, nhờ có Nghị định số 12/NĐ-
CP, ngày 03-2-1993 về sắp xếp tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý 
các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, các nông, lâm trường đã 
từng bước tách chức năng quản lý nhà nước đối với với quản lý 
sảnxuất, kinh doanh, các gia đình nông, lâm trường viên cũng được 
nhận đất khoán và hoạt động dưới hình thức kinh tế hộ. Tuy những 
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đặc điểm truyền thống của kinh tế hộ vẫn không thay đổi, nhưng việc 
được giao quyền sử dụng đất lâu dài đã làm cho hộ gia đình trở thành 
đơn vị sản xuất, kinh doanh tự chủ, tự quản. 
1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 
NÔNG DÂN 

1.2.1. Nội dung phát triển kinh tế hộ nông dân 
Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh 

tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng lên về 
quy mô sản lượng và tiến bộ mọi mặt của xã hội hình thành cơ cấu 
kinh tế hợp lý. 

Kinh tế hộ nông dân là một thành phần của kinh tế nông nghiệp, 
do đó có thể hiểu rằng phát triển kinh tế hộ nông dân chính là quá 
trình tăng trưởng về sản xuất, gia tăng về thu nhập, tích lũy của kinh 
tế hộ nông dân, làm cho kinh tế nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế 
quốc dân nói chung đi lên. 

a. Phát triển qui mô các yếu tố sản xuất của kinh tế hộ nông dân 
Các yếu tố sản xuất chủ yếu của kinh tế hộ nông dân bao gồm: 

đất đai, vốn, lao động. Phát triển các yếu sản xuất là nhằm gia tăng 
qui mô đất đai tính trên hộ nông dân (hoặc tính trên 1 lao động); gia 
tăng vốn đầu tư cho sản xuất của hộ, gia tăng số lượng lao động.  

b. Nâng cao trình độ sản xuất của chủ hộ 
- Trình độ của chủ hộ bao gồm trình độ học vấn và kỹ năng lao 

động. Người lao động phải có trình độ học vấn và kỹ năng lao động 
để tiếp thu những tiến hộ khoa học kỳ thuật và kinh nghiệm sản xuất 
tiên tiến. Trong sản xuất, phải giỏi chuyên môn, kỹ thuật, trình độ 
quản lý mới mạnh dạn áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất nhằm mang lại lợi nhuận cao. Điều này là rất quan trọng, ảnh 
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hưởng trực tiếp đến kết quả trong sản xuất kinh doanh của hộ, ngoài 
ra còn phải có những tố chất của một người dám làm kinh doanh. 

c. Gia tăng kết quả sản xuất của kinh tế hộ 
Kết quả sản xuất của kinh tế hộ biểu hiện ở đầu ra của kinh tế 

hộ như: Sản lượng hàng hóa nông sản, giá trị tổng sản lượng, giá trị 
sản lượng hàng hóa, doanh thu...   

Kết quả này có được nhờ sự kết hợp các yếu tố nguồn lực lao 
động, vốn, đất đai, trình độ sản xuất của chủ hộ và sự lựa chọn 
phương án sản xuất kinh doanh như chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho hộ nông dân …  

d. Nâng cao thu nhập, đời sống và tích lũy của kinh tế hộ 
Phát triển kinh tế hộ cuối cùng phải có tác động tích cực đến thu 

nhập các hộ nông dân, phải làm gia tăng thu nhập bình quân của hộ 
nông dân, gia tăng mức sống, thỏa mãn các điều kiện sống cơ bản 
như nhà ở, điện, nước sạch, nhà vệ sinh… và ngày càng gia tăng mức 
tích lũy của hộ.  

1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh phát triển của kinh tế hộ nông dân  
- Chỉ tiêu phản ánh các yếu tố sản xuất chủ yếu của hộ nông dân 

bao gồm: Đất đai bình quân l hộ, l lao động, 1 nhân khấu; vốn sản 
xuất bình quân 1 hộ và cơ cấu vốn theo tính chất vốn; lao động bình 
quân 1 hộ, lao động bình quân/người tiêu dùng bình quân. 

- Chỉ tiêu đánh giá trình độ sản xuất của hộ nông dân bao gồm 
các chỉ tiêu phản ánh về chủ hộ, về điều kiện sản xuất, phương 
hướng sản xuất. Chỉ tiêu phản ánh về chủ hộ nông dân: Trình độ học 
vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm sản xuất, khả năng 
tiếp thu khoa học kỳ thuật, khả năng tiếp cận thị trường, độ tuổi bình 
quân, giới tính. 
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- Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất của hộ nông dân: Sản lượng 
hàng hóa; gía trị sản xuất; giá trị sản lượng hàng hóa; doanh thu…  

- Chỉ tiêu phản ánh thu nhập, đời sống và tích lũy của hộ nông 
dân bao gồm: tổng thu nhập của hộ, thu nhập bình quân người/ 
tháng; tổng chi tiêu trong năm; cơ cấu chi tiêu trong năm; chi đời 
sống; chi tiêu bình quân người / tháng; chi đời sống bình quân  người 
/tháng. tỷ lệ thặng dư và tích luỹ của hộ. 
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ HỘ NÔNG DÂN  

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 
1.3.2. Điều kiện kinh tế -xã hội 
1.3.3. Các chính sách của nhà nước 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Phát triển kinh tế là một quá trình vận động tiến bộ không 

ngừng và đi lên. Phát triển kinh tế phải là một quá trình lâu dài, luôn 
thay đổi và sự thay đổi đó theo hướng ngày càng hoàn thiện. Do vậy, 
phát triển kinh tế cũng được lý giải như một quá trình thay đổi theo 
hướng hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời gian 
nhất định nhưng trong đó hoàn thiện kinh tế là cốt lõi.  Phát triển 
kinh tế địa phương có nhiều nội dung và tiêu chí đánh giá như: Tăng 
trưởng kinh tế; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển các ngành 
kinh tế; Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; Nâng cao thu 
nhập và các vấn đề xã hôi. 

Với việc nghiên cứu lý luận về phát triển kinh tế và phát triển 
kinh tế địa phương, cùng với những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát 
triển kinh tế sẽ cho ta cơ sở để đánh giá toàn diện về thực trạng phát 
triển kinh tế của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Từ đó đề ra 
được những giải pháp quan trọng cho việc phát triển kinh tế huyện. 



13 

CHƯƠNG 2 
 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 

TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN 
VĨNH THẠNH 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên   
a. Vị trí địa lý 
b. Đặc điểm khí hậu 
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
a. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
b. Dân số, nguồn lao động 
c. Cơ sở hạ tầng 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 
CỦA HUYỆN VĨNH THẠNH TRONG THỜI IGAN QUAN  

2.2.1. Thực trạng phát triển qui mô các yếu tố sản xuất  
a. Đất đai 
b. Lao động  
c.  Vốn sản xuất 
d.  Công cụ sản xuất của hộ nông dân 
2.2.2. Thực trạng trình độ sản xuất kinh doanh của chủ hộ. 
a. Tình hình về chủ hộ nông dân 
Số liệu điều tra cho thấy tình hình cơ bản về chủ hộ nông dân 

giữa các xã là rất khác nhau, về tình hình chủ hộ nông dân điều tra, 
trong tổng số 150 hộ điều tra có 82,66% chủ hộ nông dân là nam giới 
và 17,34% là nữ giới. 

Phân loại theo xuất xứ của chủ hộ cho thấy, chủ hộ là người 
dân bản địa chiếm tỷ lệ cao 74%, sau đó đến chủ hộ là người dân 
khai hoang chiếm 26%. 
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Phân loại theo số hộ thì hộ là người Kinh chiếm số đông với 
114 hộ chiếm 76%, còn các dân tộc khác chủ yếu là người Ba Na, 
các chủ hộ là người Kinh cũng phân bố không đồng đều. 

b. Các yếu tố sản xuất của hộ nông dân 
Ø Đất đai 
Đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế được trong sản 

xuất nông - lâm nghiệp của hộ nông dân, để phát triển kinh tế hộ 
nông dân trước hết phải dựa vào đất, nhất là những nơi để mở rộng 
đất đai còn nhiều. Vì vậy, khi phân tích cần dựa vào phân theo loại 
đất sử dụng, mức thu nhập và quy mô của vùng nghiên cứu. 

Ø Lao động 
Khi nghiên cứu yếu tố lao động phải đề cập đến hai khía cạnh của 
lao động đó là số lượng và chất lượng lao động, số lượng lao động 
của hộ bao gồm các thành viên trong gia đình có khả năng lao động. 
Chất lượng lao động thể hiện trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, 
nhận thức về chính trị, xã hội thôntg qua các kỹ năng, kinh nghiệm 
sản xuất được tích luỹ lâu đời của hộ nông dân. 

Ø Trình độ của chủ hộ 
Phân tích theo số liệu thu thập thì thấy rằng hộ thu nhập nhóm 

1 có trình độ học vấn trên lớp 12 chiếm 80,95% có học vấn từ lớp 10 
– 12 là 14,29% và trình độ từ lóp 6 – 9 là 4,76%. Hộ thu nhập nhóm 
2 có trình độ chủ yếu là lớp 10 – 12 chiếm 64,70%, học xong 12 là 
15,68% và học từ lớp 6 – 9 là 19,62%. Hộ thu nhập nhóm 3 có trình 
độ  từ lớp 6 – 9 cao nhất là 30,77%. 

Ø Vốn sản xuất 
Vốn là điều kiện rất quan trọng đế tiến hành sản xuất đổi với 

các hộ. Đế phát triển sản xuất, nhất là sản xuất ở quy mô lớn thì đòi 
hỏi hộ nông dân phải có vốn. Tại thời điếm điều tra là tháng 07/2013 
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quy mô vốn của các hộ nông dân trong 3 xã cũng có sự chênh lệch 
đáng kể. 

Ø Công cụ sản xuất 
Công cụ sản xuất của hộ nông dân được xem là một trong 

những nguồn vốn cố định, mặt khác nó phản ánh trình độ trang bị kỹ 
thuật, là thước đo trình độ phát triển lực lượng sản xuất. 

2.2.3. Thực trạng thu nhập, đời sống và tích lũy của kinh 
tế hộ nông dân 

Tổng thu của các hộ nông dân 
Để đánh giá kết quả sản xuất của kinh tế hộ nông dân cần xem 

xét trên các khía cạnh về tổng thu từ nông lâm nghiệp và giá trị sản 
phẩm nông sản của hộ nông dân. Kinh tế hộ nông dân điều tra ở đây chủ 
yếu tập trung vào sản xuất nông – lâm nghiệp và sản xuất ngoài nông - 
lâm nghiệp (công nghiệp chế biến, dịch vụ nông nghiệp....). Vì vậy, 
nguồn thu chủ yếu tập trung vào các lĩnh vục nông - lâm nghiệp. 

Tổng thu từ nông lâm nghiệp 
Thu nhập bình quân của các hộ trồng cây công nghiệp lâu năm 

là 18,060 triệu đồng, trong đó thu từ trồng trọt 13,583 triệu đồng, 
chăn nuôi 2,136 triệu đồng và từ lâm nghiệp là 2,341 triệu đồng. 

Ngoài các khoản thu từ nông lâm nghiệp các hộ nông dân còn 
một số khoản thu chiếm tỷ trọng nhở từ ngoài sản xuất nông lâm 
nghiệp như : làm mộc, thợ nề, dệt may, ... Các số liệu về tình hình 
thu nhập ngoài sản xuất nông lâm nghiệp sẽ được trình bày trong 
phần sau và có so sánh với thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. 

Đầu tư chi phỉ sản xuất 
Chi phí sản xuất của hộ nông dân bao gồm chi phí sản xuất, 

giá trị công lao động thuê ngoài, giá trị khấu hao tài sản cố định và 
chi phí khác.  
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Tổng thu nhập thực tế từ nông lâm nghiệp 
Thu nhập từ nông - lâm nghiệp của hộ là phần thu nhập sau 

khi lấy tổng thu trừ đi chi phí vật chất, trừ tiền công thuê ngoài và trừ 
chi phí khác. Như vậy, trong phần thu nhập của hộ nông dân bao 
gồm tiền công lao động của hộ, tiền công lao động của các thành 
viên khác trong gia đình và lãi thuần của hộ. 

Thu nhập ngoài nông nghiệp 
Trong nông thôn hiện nay, nguồn thu nhập của các hộ khống 

chỉ đơn thuần từ nông nghiệp mà còn thu nhập từ nhiều nguồn khác 
nữa, đó là thu nhập từ làm thuê, từ dịch vụ chế biến, dịch vụ tiêu thụ 
sản phẩm.... 

Tình hình chi tiêu của hộ nông dân  
Tình hình chi tiêu của hộ ở bảng 2.17 cho thấy mức chi tiêu 

của các hộ nông dân huyện Vĩnh Thạnh vẫn ở mức thấp. Mức chi 
tiêu bình quân ở các hộ trong vùng điều tra là 8,647 triệu đồng. 
Trong số này chủ yếu là chi tiêu cho ăn, uổng chiếm 73,2% còn lại là 
chi cho sinh hoạt như: giáo dục y tế, đi lại, điện nước, chi cho mua 
sắm thiết bị...  

Tình hình đời sống và tích lũy của hộ nông dân. 
Các chỉ tiêu về đời sống vật chất và đời sổng tinh thần là thước 

đo đế đánh giá đời sống của hộ nông dân. 
Chi tiêu vật chất bao gồm chi tiêu cho ăn uống và chi tiêu cho 

các khoản khác ngoài ăn uống. Chi tiêu về đời sống tinh thần bao 
gồm các phương tiện phục vụ đời sống như nhà ở, xe ô tô, xe máy, ti 
vi, đài, điện thoại, tủ lạnh, quạt, bàn ghế... 
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2.2.4. Phân tích ảnh hưởng của các nguồn lực đến kết quả 
sản xuất của hộ nông dân 

Ảnh hưởng của chủ hộ nông dân 
Phân tích về chủ hộ nông dân có thế xem xét về nguồn gốc, 

dân tộc và trình độ học vấn. Khi phân tích chủ hộ thấy rằng các hộ có 
nguồn gốc khác nhau thì mức thu nhập cũng khác nhau. 

Ảnh hưởng quy mô các yếu tổ sản xuất của hộ nông dân 
Quy mô các yếu tố sản xuất của hộ có ảnh hưởng rất lớn đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ nông dân. Những ảnh hưởng 
này được trình bày trên bảng .Trong bảng này sẽ phân tích quy mô 
đất đai, quy mô lao động và quy mô vốn sản xuất ảnh hưởng tới kết 
quả sản xuất của hộ nông dân. 

Quy mô đất đai 
Thu nhập cao nhất là nhóm hộ quy mô đất đai trên 2 ha đạt 

19,959 triệu đồng, thấp nhất là nhóm hộ dưới 0,5 ha chỉ đạt 6,903 
triệu đồng, về thu nhập tính trên 1 ha ta thấy cao nhất là nhóm hộ có 
quy mô 1 – 2 ha đạt 15,096 triệu đồng, thấp nhất là nhóm hộ dưới 0,5 
ha chỉ có 11,616 triệu đồng. 

Quy mô lao động 
Phân tích quy mô lao động cho thấy, thu nhập bình trên hộ cao 

nhất là nhóm hộ có quy mô lao động từ 3 - 4 lao động 12,861 triệu 
đồng; thấp nhất là nhóm hộ 1 - 2 lao động thu nhập đạt 10,633 triệu 
đồng, về thu nhập trên lha cao nhất là nhóm hộ quy mô từ 3 - 4 lao động 
đạt 12,861 triệu đồng, nhóm hộ từ 5 lao động trở lên đạt 12,751 triệu 
đồng, thấp nhất là nhóm hộ 1 - 2 lao động đạt 10,034 triệu đồng. 

Quy mô đầu tư vốn sản xuất 
Phân tích quy mô vốn sản xuất của hộ cho thấy, vốn đã ảnh 

hưởng đến thu nhập của hộ nông dân. Thu nhập trên hộ cao nhất là 
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nhóm hộ có quy mô vốn trên 10 triệu đồng đạt 16,154 triệu đồng, thấp 
nhất là nhóm hộ có quy mô vốn từ 5 triệu đồng trở xuống đạt 9,422 
triệu đồng, về thu nhập tính trên l ha, nhóm hộ có quy mô vốn từ 7 - 10 
triệu đồng đạt mức thu nhập là 12,459 triệu đồng sau đó đến nhóm trên 
l0 triệu đồng với mức thu nhập là 11,960 triệu đồng và thấp nhất là 
nhóm quy mô vốn dưới 5 triệu đồng chỉ đạt 8,996 triệu đồng. 

Ảnh hưỏng của yếu tổ thị trường đến sản xuất của hộ 
Thị trường ảnh hưởng rất lớn đến phát triển sản xuất của hộ 

nhất là những sản phẩm sản xuất để bán. Nó là yếu tố điều tiết sản 
xuất. Nơi nào tiêu thụ sản phẩm tốt, giá bán cao nơi đó sản xuất hàng 
hóa sẽ có cơ hội để phát triển. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 
NÔNG THÔN CỦA HUYỆN VĨNH THẠNH 

2.3.1. Những thành công 
2.3.2. Những hạn chế 
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế   
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Từ những kết quả phân tích trên, có thể đánh giá trong giai 

đọan 2005 -2012 nền kinh tế của huyện Vĩnh Thạnh có sự tăng 
trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
tích cực; các lĩnh vực kinh tế trọng yếu đều tăng trưởng; các  hoạt 
động trên lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có bước tiến bộ, các vấn 
đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời; đời sống nhân dân ổn định 
và ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm;  

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế trên địa 
bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như là: Nền kinh tế của 
huyện tuy tăng trưởng nhưng chưa bền vững; tốc độ tăng trưởng kinh 
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tế một số ngành còn đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch còn chậm. Công nghiệp phát triển nhưng quy mô nhỏ 
chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn vào địa bàn. 

Vì vậy cần phải có phương hướng, nhiệm vụ và các giải 
pháp để phát triển kinh tế của huyện Vĩnh Thạnh trong thời gian tới. 

 
CHƯƠNG 3 

 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN  
CỦA HUYỆN VĨNH THẠNH 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 
3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân đến 

năm 2015 
- Cần nhanh chóng chuyển nền kinh tế tự túc sang nền kinh tế 

hàng hóa nhiều thành phần tham gia sử dụng có hiệu quả tiềm năng 
và lợi thế so sánh là thế mạnh của vùng. 

- Phát triển kinh tế hộ nông dân phải gắn liền với giải quyết 
các vấn đề xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Coi 
phát triển con người là động lực để phát triển sản xuất, phát triển xã 
hội và tiến bộ xã hội, thực hiện mục tiêu cơ bản mà Nhà nước đã đặt 
ra là : “ Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng và văn minh”.  

- Phát triển kinh tế hộ nông dân phải phát huy năng lực nội 
sinh trong sự phát triển cộng đồng dân tộc và vai trò quyết định là 
Nhà nước. 

Phát triển kinh tế hộ nông dân, lấy hộ nông dân làm đơn vị 
kinh tế tự chủ trong nông thôn ở đồng bào dân tộc Tỉnh Bình Định 
nói chung và huyện Vĩnh Thạnh nói là hướng cơ bản và lâu dài, 
khuyến khích nông hộ làm giàu bằng đất đai, tiềm năng tại chỗ. 

Việc thay đổi nếp sống tạm bợ, nếp làm ăn không có kế hoạch 
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thì không ai khác mà phải là bản thân hộ nông dân tự chịu trách 
nhiệm và quyết tâm khắc phục sự bần cùng và nghèo đói. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế hộ nông dân đến năm 
2015   

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyễn dịch cơ cấu kinh tế 
Đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá, tiếp tục chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp và thuỷ sản, thương mại - 
dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tỷ trọng ngành nông - 
lâm và thuỷ sản chiếm 48%; thương mại - dịch vụ chiếm 47,63%; 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 4,37%. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 13,3%. Thu 
nhập bình quân đầu người 16,276 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa 
bàn bình quân hàng năm tăng 17,7%.  

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyễn dịch cơ cấu kinh tế 
Đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá, tiếp tục chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp và thuỷ sản, thương mại - 
dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tỷ trọng ngành nông - 
lâm và thuỷ sản chiếm 48%; thương mại - dịch vụ chiếm 47,63%; 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 4,37%. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 13,3%. Thu 
nhập bình quân đầu người 16,276 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa 
bàn bình quân hàng năm tăng 17,7%.  

Mục tiêu về an sinh xã hội trên địa bàn 
Số hộ dùng điện sinh hoạt 100%. Số hộ dùng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh 95 - 98%. Hoàn thành chuẩn phổ cập trung học phổ 
thông 4/9 xã, thị trấn. Số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cập GDMN 
cho trẻ em 5 tuổi 90%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 60% lao 
động xã hội; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn đạt trên 
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40%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 20%. 
Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,65%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình 
quân hàng năm từ 3 - 5%. Tỷ lệ dân quân, tự vệ so với dân số 2,5%. 
Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 70%. Số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới 
2/8 xã. 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN CỦA HUYỆN VĨNH THẠNH 

3.2.1. Hoàn thiện các cơ chế chính sách đối với kinh tế hộ 
3.2.2. Nhóm giải pháp về phát triển các yếu tố sản xuất của 

kinh tế hộ 
a. Giải pháp về đất đai  
b. Giải pháp về vốn 
c. Giải pháp về khoa học kỹ thuật   
3.2.3. Giải pháp nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh của 

chủ hộ. 
3.2.4. Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho 

kinh tế hộ 
3.2.5. Giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 
3.2.6. Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân toàn diện và 

bền vững 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Phát triển kinh tế của huyện Vĩnh Thạnh theo nội dung đã 

được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh 
lần thứ XX về công tác quy hoạch và định hướng phát triển các 
ngành kinh tế, xã hội của huyện, khai thác lợi thế sẵn có và phát huy 
mạnh mẽ những tiềm năng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để 
phát triển kinh tế. 
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Từ quan điểm đó, luận văn đã đưa ra được mục tiêu phát triển 
kinh tế. Trên cơ sở những mục tiêu đó, luận văn đã đưa ra hệ thống 
gần như toàn diện các giải phát để phát triển kinh tế trên địa bàn 
huyện Vĩnh Thạnh. Những giải pháp đó không chỉ tác động đến việc 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, 
tăng thu nhập cho nhân dân, mà còn góp phần cho sự phát triển bền 
vững của huyện cho những giai đoạn tiếp theo. 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 
Thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài, tôi rút ra nhũng kết 

luận sau: 
Trên cơ sở nghiên cứu phát triển kinh tế nông hộ có thể khẳng 

định rằng, kinh tế nông hộ là hình thức tổ chức sản xuất cơ sở trong 
nông, lâm, ngư nghiệp với mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hoá. 
Phát triển kinh tế nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh có ý nghĩa quan 
trọng về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. 

Thực trạng kinh tế nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh hiện nay còn 
mang tính chất thuần nông (thu nhập chủ yếu vẫn là trồng trọt 
68,57%) 

Nguồn gốc chủ nông hộ rất đa dạng (dân bản địa chiếm 76%, 
dân di dời và dân khai hoang chiếm 24%). 

Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của chủ hộ 
còn khá thấp. 

Kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế và những ảnh hưởng của 
hội nhập kinh tế quốc tế đến kinh tế hộ nông dân chưa có gì thế hiện 
qua việc phỏng vấn cho thấy 100% hộ được hỏi trả lời không biết 
những ảnh hưởng của hội nhập đến việc phát triển kinh tế của họ. 
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Nguồn thu nhập từ nông, lâm nghiệp là chủ yếu chiếm 83,9%, 
thu từ dịch vụ là 16,1%. Rừng là thế mạnh của vùng, nhưng chưa 
được chú ý khai thác, đất trống đồi núi trọc vẫn còn nhiều, nguồn lợi 
thu nhập từ rừng chưa cao. Phát triển kinh tế nông hộ là một nhiệm 
vụ trọng yếu đế đưa nông nghiệp, nông thôn tại huyện Vĩnh Thạnh 
phát triển. 

2. Kiến nghị 
Để phát triển kinh tế nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh hiện nay 

cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. 
+ Giải pháp chung: cần tăng cường đầu tư vốn cho hộ nông 

dân, đấy mạnh ứng dụng khoa học kỳ thuật nông nghiệp, hoàn thiện 
công tác quy hoạch sử dụng đất, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
kinh tế chủ yếu trong nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, chợ 
và phát triển cụm điểm dân cư nông thôn, đẩy mạnh phát triển hộ sản 
xuất theo mô hình kinh tế trang trại, hình thành các hình thức hợp tác 
đa dạng giữa các hộ nông dân. 

+ Giải pháp cụ thể: Đối với các nông hộ vùng đồi núi cao, 
vùng sinh thái cần hoàn thiện công tác giao đất giao rừng và đấy 
mạnh phát triển nghề rừng kết hợp với chăn nuôi đại gia súc trong 
các hộ nông dân, vùng đồi núi cao trung bình đấy mạnh công tác 
khuyến nông, lâm, dịch vụ kỹ thuật, vùng đồi núi thấp cần đẩy mạnh 
đầu tư thâm canh, giải quyết việc chuyển đổi ruộng đất, khắc phục 
ruộng đất manh múm. 

Đối với những hộ nông dân nghèo, cần tổ chức hướng dẫn 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của hộ theo hướng hàng hoá. Phổ 
biến kỹ thuật đầu tư thâm canh giống mới, đẩy mạnh hoạt động 
khuyến nông xây dựng mô hình trình diễn, nâng cao kiến thức quản 
lý và khả năng nắm bắt thị trường. 
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Đối với cán bộ, chủ trang trại, chủ hộ phải bồi dưỡng kiến 
thức về hội nhập kinh tế quốc tế, thăm quan học hỏi các mô hình 
kinh tế điến hình. 

Đối với hộ nông dân người dân tộc thiểu số, cần có những giải 
pháp riêng, ưu tiên, đồng thời nâng cao năng lực quản lý cộng đồng 
trong đồng bào dân tộc. 

Thực hiện những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm thúc đẩy 
kinh tế nông hộ của huyện Vĩnh Thạnh phát triển cần phải đi đôi với 
việc giải quyết các vấn đề xã hội, gắn với việc bảo vệ tài nguyên và 
môi trường. Trong quá trình phát triển, có thể sẽ nảy sinh những vấn 
đề mới cần giải quyết, khi đó cần phải bổ sung thêm các giải pháp 
mới đế có thế tiếp tục đưa kinh tế huyện Vĩnh Thạnh phát triển bền 
vững và đúng hướng trong những năm tiếp theo với một cơ cấu các 
ngành kinh tế hợp lý là: Dịch vụ- Nông Lâm nghiệp, Công nghiệp và 
tiểu thủ công nghiệp. 
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