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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự phát triển của kinh tế trang trại đã tạo ra bước chuyển biến 

mới trong nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất và diện tích mặt nước để tạo ra vùng sản xuất với khối lượng 

hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản có giá trị kinh tế cao. Kinh tế trang trại 

đã tạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ ngày 

càng có hiệu quả cao; phát triển kinh tế trang trại đã góp phần giải 

quyết nhiều việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con nông 

dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế trang 

trại huyện Lệ Thủy vẫn còn mang nhiều yếu tố tự phát. Phần lớn các 

trang trại sản xuất manh mún, sử dụng công nghệ kém hiệu quả, đầu 

ra thị trường chưa ổn định, chưa phát huy được lợi thế kinh tế của 

vùng. Vì vậy, tác giả đã chọn vấn đề "Phát triển kinh tế trang trại 

trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình" làm đề tài nghiên 

cứu cho luận văn thạc sĩ kinh tế của mình 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

kinh tế trang trại.  

- Phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Lệ 

Thủy thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những kết quả đạt được, những 

tồn tại hạn chế và những tiềm năng phát triển kinh tế trang trại huyện 

Lệ Thủy. 

- Đề xuất những giải pháp để phát triển kinh tế trang trại huyện 

Lệ Thủy trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

phát triển kinh tế trang trại huyện Lệ Thủy. 

- Phạm vi nghiên cứu: 
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Luận văn chỉ tập trung phân tích đánh giá số liệu thống kê, số 

liệu điều tra thu thập về kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 

Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong khoảng thời 

gian từ 5 đến 7 năm đến. Luận văn hướng vào nghiên cứu thực trạng 

phát triển kinh tế trang trại về kết quả, hiệu quả sản xuất, những thuận 

lợi, khó khăn từ đó các giải pháp phát triển trong thời gian đến. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân tích, so sánh; Phương pháp chuyên gia; 

Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc; Phương pháp 

điều tra, khảo sát. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mục lục, mở đầu, danh mục các biểu, danh mục, đề 

tài được chia làm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế TT. 

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

Thủy.  

Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Lệ 

Thủy trong thời gian tới. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Đã có một số tác giả nghiên cứu về vấn đề này như: 

- Tăng Minh Lộc (2011), “Thực tiễn và vấn đề đặt ra trong phát 

triển kinh tế trang trại”, Tạp chí Cộng sản.  

- Đinh Phi Hổ (2011), “Kinh tế trang trại - lực lượng đột phá thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững”, Tạp chí Cộng 

sản.  
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 

1.1.1. Một số khái niệm về kinh tế trang trại 

a. Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại 

Trang trại là một đơn vị kinh doanh nông nghiệp, được phát 

triển trên cơ sở kinh tế hộ gia đình nông dân, có hình thức tổ chức sản 

xuất cơ sở tập trung nông, lâm, thuỷ sản với mục đích chính là sản 

xuất hàng hoá, có quy mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất đủ lớn, có 

trình độ kỹ thuật cao, tổ chức và quản lý tiến bộ.  

Kinh tế trang trại là một loại hình kinh tế sản xuất hàng hoá 

phát triển trên cơ sở kinh tế hộ nhưng ở qui mô lớn hơn, được đầu 

tư nhiều hơn về cả vốn và kỹ thuật, có thuê mướn nhân công để sản 

xuất ra một hoặc vài loại sản phẩm hàng hoá từ nông nghiệp với khối 

lượng lớn cho thị trường. 

b. Khái niệm về phát triển kinh tế trang trại 

Phát triển kinh tế trang trại là việc gia tăng mức độ đóng góp 

về giá trị sản lượng và sản lượng hàng hoá nông sản của các trang trại 

cho nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của nó trong 

việc thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm ở khu vực nông 

nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại gắn với yêu cầu bền vững. 

1.1.2. Đặc trƣng của kinh tế trang trại 

a. Mục đích của kinh tế trang trại là sản xuất hàng hoá nông, 

lâm nghiệp, thuỷ sản đáp ứng nhu cầu thị trường  

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

dụng lâu dài của chủ trang trại.  

c .  Trong trang trại các yếu tố sản xuất đặc biệt quan trọng 
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là đất đai và tiền vốn được tập trung tới một quy mô nhất định theo 

yêu cầu phát triển của sản xuất hàng hoá  

d.  Kinh tế trang trại có hình thức tổ chức và quản lý điều 

hành sản xuất tiến bộ với sự ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu mới 

của khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý và kiến thức về thị trường.  

e. Chủ trang trại là những người có ý chí làm giàu, có điều 

kiện làm giàu và biết làm giàu, có vốn, trình độ kỹ thuật và khả năng 

quản lý, có hiểu biết nhất định về thị trường, bản thân và gia đình 

thường trực tiếp tham gia lao động quản lý, sản xuất của trang trại 

đồng thời có thuê mướn thêm lao động để sản xuất, kinh doanh. 

f. Các trang trại đều có thuê mướn lao động: Quy mô thuê 

mướn lao động trong các trang trại khác nhau phụ thuộc vào loại hình 

và quy mô sản xuất của trang trại.  

1.1.3. Phân loại và tiêu chí  xác định kinh tế trang trại 

a. Phân loại trang trại 

Theo Thông tư số 27/2011/TT-BNN&PTNT ngày 13/4/2011 

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

Các trang trại được xác định theo lĩnh vực sản xuất như sau: Trang trại 

trồng trọt; Trang trại chăn nuôi; Trang trại lâm nghiệp; Trang trại nuôi 

trồng thuỷ sản; Trang trại SXKD tổng hợp. 

b. Tiêu chí xác định kinh tế trang trại 

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng 

hợp phải đạt: a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 3,1 ha đối với 

vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long; 2,1 ha đối với các 

tỉnh còn lại. b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm. 

2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa 

từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên; 

3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 

31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm 
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trở lên. 

1.1.4. Ý nghĩa của việc phát triển kinh tế trang trại 

- Về kinh tế: Kinh tế trang trại đã tạo bước chuyển biến cơ bản 

về giá trị sản phẩm hàng hoá, thu nhập của trang trại vượt trội hơn 

hẳn so với kinh tế hộ, hình thành nên những vùng sản xuất hàng hoá 

lớn tập trung, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn, chuyển đổi các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá 

trị hàng hoá cao.  

- Về xã hội: Thu hút được một lực lượng lao động dư thừa ở 

nông thôn tham gia vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần quan trọng làm 

tăng số hộ giàu ở nông thôn, giải quyết việc làm tăng thu nhập, giảm 

sức ép di cư tự do từ nông thôn ra thành thị.  

- Về môi trường: Phát triển kinh tế trang trại có ý nghĩa rất lớn 

trong vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái.  

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 

1.2.1. Phát triển số lƣợng các trang trại 

Phát triển số lượng trang trại là việc gia tăng số lượng cơ sở 

trang trại qua các năm theo chiều hướng năm sau cao hơn năm trước.  

1.2.2. Gia tăng các yếu tố nguồn lực 

Nguồn lực đất đai: Đất đai vừa là tư liệu sản xuất vừa là đối 

tượng lao động của các trang trại; Nguồn nhân lực: Nâng cao kiến 

thức và khả năng lao động của chủ trang trại và người lao động; 

Nguồn lực tài chính: Nâng cao khả năng huy động vốn và khả năng tự 

tài trợ của trang trại; Các điều kiện cơ sở vật chất: Nâng cao các điều 

kiện cơ sở vật chất tức là nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nguyên, 

vật liệu, máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và lưu thông 

hàng hóa nông sản; Nguồn lực về khoa học - công nghệ: Nâng cao 

trình độ khoa học và công nghệ, khả năng tiếp cận máy móc thiết bị, 

công nghệ tiên tiến của thế giới và đặc biệt là khả năng tự sáng tạo ra 
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máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của trang trại. 

1.2.3. Liên kết sản xuất của các trang trại 

Liên kết sản xuất của các trang trại là một hình thức hợp 

tác trên tinh thần tự nguyện, tự giác của các trang trại nhằm khai thác 

tiềm năng của mỗi trang trại trong quá trình sản xuất kinh doanh.  

1.2.4. Cung ứng dịch vụ đầu vào của trang trại 

Bên cạnh thị trường đầu ra, việc cung ứng đầy đủ, kịp thời và 

có chất lượng các yếu tố đầu vào là nhân tố quan trọng giúp các trang 

trại tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi và cải thiện 

hiệu quả kinh doanh. Cùng với sự phát triển của thị trường đầu ra, cần 

chú trọng đến thị trường đầu vào, giúp nông dân dễ dàng trong quá 

trình phát triển sản xuất, hạn chế việc nông dân bị tư thương bán với 

giá cao hoặc mua giống, vật tư không ổn định. 

1.2.5. Phát triển thị trƣờng của các trang trại 

a. Phát triển thị trường về địa lý 

Phát triển thị trường về địa lý là việc mở rộng thị trường ở 

nhiều nơi để có thêm thị trường mới, làm cho thị phần của trang trại 

ngày càng tăng.  

b. Phát triển thị trường về sản phẩm 

Phát triển thị trường về sản phẩm là việc các trang trại làm 

phong phú, đa dạng sản phẩm hàng hóa nông sản, tức là phát 

triển về chủng loại sản phẩm mới, đồng thời nâng cao chất lượng sản 

phẩm hiện có. 

1.2.6. Kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại 

a. Giá trị sản lượng hàng hoá nông sản 

Là một yếu tố để đánh giá mức độ phát triển, quy mô hoạt 

động của trang trại                        

                                          n   m 

Công thức tính:     G = ∑  ∑Qij x Pi 
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                           i 1  j 1 

Trong đó: G: Giá trị sản lượng hàng hoá nông sản. 

Qij: sản lượng sản phẩm (i) của trang trại (j) trong một năm. 

Pi: Đơn giá của một đơn vị sản phẩm (i) trong năm hiện tại 

(thực tế) hoặc tại một năm được chọn làm gốc (cố định). 

b. Tỷ lệ đóng góp của kinh tế trang trại 

Chỉ tiêu này thể hiện mối quan hệ giữa giá trị sản lượng hàng 

hoá nông sản do các trang trại sản xuất ra so với giá trị hàng hoá nông 

sản của ngành nông nghiệp trong một năm.  

Công thức tính: g =
nn

tt

G

G
 

Trong đó: g:  Tỷ lệ đóng góp về giá trị sản lượng hàng hoá 

nông sản của kinh tế trang trại. 

Gtt:  Tổng giá trị sản lượng hàng hoá nông sản của các trang 

trại.  

Gnn: Tổng giá trị sản lượng hàng hoá nông sản của ngành nông nghiệp. 

c. Chỉ tiêu đánh giá quy mô sử dụng các nguồn lực sản xuất 

Chỉ tiêu này cho thấy bình quân mỗi trang trại sử dụng bao 

nhiêu đất đai, lao động, tiền vốn vào sản xuất, kinh doanh.         

Công thức tính:  
TT

N
n

j

j  

Trong  đó: nj: Mức độ sử dụng nguồn lực (j) trong trang trại.  

    Nj: Tổng nguồn lực (j) sử dụng của các trang trại.  

     TT:  Tổng số trang trại trong kỳ. 

d. Chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch về cơ cấu 

Cơ cấu trang trại thể hiện mối quan hệ giữa số lượng trang trại 

của từng loại hình so với tổng thể. Công thức tính: tj =
TT

LJ
x 100  

Trong đó:  tj: Tỷ lệ trang trại loại (j) trong tổng số trang trại.  
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   Lj: Số trang trại loại (j). 

    TT: Tổng số trang trại trong kỳ. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TRANG TRẠI 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý; điều kiện thời tiết, khí hậu; điều kiện đất đai; 

môi trường sinh thái đều có ảnh hưởng đến quá trình hình thành và 

phát triển của các loại hình kinh tế trang trại. 

1.3.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

Các yếu tố về dân số, lao động, truyền thống văn hóa, nguồn vốn 

đầu tư, thị trường nông nghệ sản phẩm, trình độ phát triển kết cấu hạ tầng, 

trình độ khoa học công là các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và có tính quyết 

định đến quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản của các trang trại. 

1.3.3. Môi trƣờng pháp lý 

Các chính sách về đất đai; chính sách thuế; chính sách lao động; 

chính sách khoa học kỹ thuật, công nghệ, môi trường; chính sách thị 

trường, chính sách bảo hộ tài sản đã đầu tư của trang trại là những 

chính sách hết sức quan trọng trực tiếp tác động vào quá trình hình 

thành và phát triển của các trang trại.  

1.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG 

TRẠI Ở VIỆT NAM 

1.4.1. Phát triển kinh tế trang trại là mũi nhọn trong phát 

triển kinh tế  

1.4.2. Phát triển kinh tế trang trại gắn xây dựng vùng 

chăn nuôi tập trung 

1.4.3. Phát triển kinh tế trang trại theo hƣớng liên kết hợp 

tác cùng có lợi  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 

ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

HUYỆN LỆ THỦY ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 

KINH TẾ TRANG TRẠI 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

Lệ Thuỷ là huyện vùng chiêm trũng của tỉnh Quảng Bình. Phía 

bắc giáp huyện Quảng Ninh, phía nam giáp huyện Vĩnh Linh tỉnh 

Quảng Trị, có chung ranh giới dài 75 km, phía Tây giáp biên giới Việt 

Lào, có đường biên giới dài 42,8 km, phía đông giáp biển Đông có 

đường bờ biển dài hơn 30 km. Với những ưu thế về vị trí địa lý; đất 

đai, mặt nước; thời tiết, khí hậu; tài nguyên thiên nhiên là những thuận 

lợi cơ bản để phát triển kinh tế trang trại.  

2.1.2. Đặc điểm về xã hội 

Lực lượng lao động, tập quán và kinh nghiệm sản xuất có ảnh 

hưởng nhất định đến sự phát triển kinh tế của huyện nói chung và sự 

hình thành và phát triển mô hình kinh tế trang trại nói riêng. 

2.1.3. Đặc điểm về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp, nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản; thương mại, dịch vụ của huyện trong thời gian qua 

tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng nông thôn không ngừng được đầu tư, 

hoàn thiện là những nhân tố thuận lợi để phát triển kinh tế trang trại.  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 

HUYỆN LỆ THỦY THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng phát triển số lƣợng trang trại 

Số lượng trang trại thường xuyên biến động: Theo tiêu chí 

quy định tại Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK của 

Bộ NN & PTNT và Tổng cục Thống kê và Thông tư liên tịch số 
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74/2003/TTLT/BNN-TCTK, địa bàn huyện Lệ Thủy số lượng trang 

trại năm 2009 có 358, năm 2010 là 413. Tuy nhiên theo quy định 

tiêu chí trang trại tại Thông tư số 27/2011/TT-BNN & PTNT của 

Bộ Nông nghiệp & PTNT, địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2011 có 22 , 

năm 2012 có 36 và năm 2013 có 67 trang trại. 

Bảng 2.3. Số lượng trang trại của huyện Lệ Thủy giai đoạn  

    (2011-2013)                               Đơn vị tính: % 

TT Năm 
Số lượng 

trang trại 

Tốc độ gia tăng về mặt số 

lượng trang trại 

01 2011 22  

02 2012 36 63,64 

03 2013 67 86,11 

Nguồn, Tính toán của tác giả từ [4], [8], [14]. 

Số liệu ở bảng 2.4, cho thấy, số lượng trang trại chăn nuôi tăng 

nhanh. Năm 2011, trang trại chăn nuôi chiếm 22,72%, năm 2013 chiếm 

55,22% tăng 32,5%. Trong khi đó, trang trại lâm nghiệp và SXKD tổng 

hợp có xu hướng giảm, trang trại lâm nghiệp năm 2011 chiếm 27,27%, đến 

năm 2013 giảm xuống còn 16,42%; trang trại SXKD tổng hợp năm 2011 

chiếm 27,27%, đến năm 2013 giảm xuống còn 17,91%. 

Bảng 2.4. Số lượng trang trại chia theo các loại hình sản xuất 

kinh doanh ở huyện Lệ Thủy năm 2011 và năm 2013 

TT Loại hình trang trại 

Năm 2011 Năm 2013 

Trang 

trại 

Tỷ lệ 

(%) 

Trang 

trại 

Tỷ lệ 

(%) 

01 Trồng trọt 3 13,64 1 1,49 

02 Chăn nuôi 5 22,72 37 55,22 

03 Lâm nghiệp 6 27,27 11 16,42 

04 Nuôi trồng thuỷ sản 2 9,1 6 8,96 

05 SXKD tổng hợp 6 27,27 12 17,91 

Tổng  cộng 22 100 67 100 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14]. 
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Bảng 2.5. Cơ cấu kinh tế trang trại huyện Lệ Thủy theo loại  

      hình kinh doanh giai đoạn (2011-2013)           Đơn vị tính: % 

Năm Tổng số 

Chia theo loại hình kinh tế trang trại 

Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Lâm 

nghiệp 

Nuôi trồng 

thuỷ sản 

SXKD 

tổng hợp 

2011 100 13,64 22,73 27,27 9,1 27,28 

2012 100 2,77 50,0 5,56 5,56 36,11 

2013 100 1,49 55,22 16,42 8,96 17,91 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14] 

Các số liệu cụ thể ở bảng 2.5, cho thấy, trang trại trồng trọt 

năm 2011 chiếm 13,64 %, đến năm 2013 giảm xuống còn 1,49%; trang 

trại lâm nghiệp năm 2011 chiếm 27,27%, đến năm 2013 giảm xuống 

còn 16,42%; trang trại SXKD tổng hợp năm 2011 là 27,28%, đến 

năm 2012 tăng lên 36,11%, năm 2013 giảm xuống 17,91%; trang trại 

chăn nuôi, năm 2011 chiếm 22,73% đến năm 2013 tăng lên 55,22%. 

Tuy nhiên, qua bảng 2.6, cho thấy, tỷ trọng các loại hình trang 

trại ở miền núi có chiều hướng giảm nhẹ, năm 2011 chiếm 44,81%, đến 

năm 2013 giảm xuống còn 43,28%; các loại hình trang trại ở đồng bằng 

tăng nhẹ, năm 2011 chiếm 55,19%, đến năm 2013 tăng lên 56,72%,  

Bảng 2.6. Biến động cơ cấu trang trại theo loại hình kinh doanh  

vùng miền của huyện Lệ Thủy           Đơn vị tính: % 

Năm Vùng, miền Tổng số 

Phân theo loại hình kinh tế trang trại 

Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Lâm 

nghiệp 

Nuôi trồng 

thuỷ sản 

SXKD 

tổng hợp 

 

2011 

Đồng bằng 55,54 9,1 13,64 4,54 9,1 18,18 

Miền núi 45,46 4,54 9,1 22,73  9,1 

Cộng 100 13,64 22,73 27,27 9,1 27,28 

 

2013 

Đồngbằng 56,72 1,5 37,31  7,46 10,44 

Miền núi 43,28  17,91 16,41 1,5 7,46 

Cộng 100 1,5 55,22 16,41 8,96 17,9 

Nguồn: tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14]. 
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2.2.2. Thực trạng các yếu tố nguồn lực 

a. Đất đai 

Năm 2011 các trang trại đã sử dụng 282,5 ha, bình quân 12,84 

ha/trang trại, năm 2013 diện tích sử dụng 769,29 ha, bình quân 11,48 

ha/trang trại, do xu hướng diện tích các trang trại lâm nghiệp, chăn nuôi 

và SXKD tổng hợp tăng mạnh. 

Bảng 2.7. Qui mô diện tích bình quân của các loại hình trang trại 

huyện Lệ Thủy năm 2011 và năm 2013 

TT 
Phân theo loại hình 

trang trại 

Năm 2011 Năm 2013 

Tổng 

số trang 

trại 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Diện 

tích bình 

quân (ha) 

Tổng số 

trang 

trại 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Diện 

tích bình 

quân (ha) 

1 Trồng trọt 3 18,0 6,0 1 22,0 22,0 

2 Chăn nuôi 5 12,0 2,4 37 145,39 3,93 

3 Lâm nghiệp 6 204,0 34,0 11 371,0 33,73 

4 Nuôi trồng thuỷ sản 2 14,0 7,0 6 46,9 7,82 

5 SXKD tổng hợp 6 34,5 5,75 12 184,0 15,33 

Tổng cộng 22 282,5 12,84 67 769,29 11,48 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14] 

Qua bảng 2.7 cho thấy, các trang trại có quy mô diện tích 

lớn nhất là lâm nghiệp. Năm 2011 là 204 ha, năm 2013 là 371 ha, 

tăng 167 ha, các trang trại lâm nghiệp tập trung ở các xã miền núi, 

chuyên trồng rừng nguyên liệu như bạch đàn, keo lá tràm,… bình quân 

mỗi trang trại sử dụng 33,73 ha; SXKD tổng hợp bình quân 15,33 

ha/trang trại. Năm 2013, diện tích sử dụng trang trại huyện Lệ Thủy 

769,29 ha, còn khiêm tốn, nhưng khi so với một số địa phương trong 

tỉnh thì đây là con số khá lớn (huyện Tuyên Hóa 11,5 ha; Quảng Trạch 

275,5 ha; Đồng Hới 26,65 ha; Bố Trạch 5.276 ha) 
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Bảng 2.8. Cơ cấu diện tích đất theo nguồn hình thành của các loại 

hình kinh tế trang trại năm 2011 và 2013 

TT Nội dung 

Năm 2011 Năm 2013 

Diện tích(ha) 
Tỷ lệ 

(%) 
Diện tích(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nông nghiệp 39 8,78 72 9,36 

2 Đất lâm nghiệp 283 63,74 563,5 73,25 

 

3 

Diện tích mặt nước 

nuôi trồng thuỷ sản 

107 24,1 78,9 10,26 

4 Đất khác 15 3,38 54,89 7,13 

Tổng cộng 444 100 769,29 100 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14] 

Qua bảng 2.8 cho thấy, năm 2011 đất nông nghiệp chiếm 

8,78%, năm 2013 chiếm 9,36% tăng 0,58%. Đất lâm nghiệp n ă m  

2 0 1 1  chiếm 63,74%, năm 2013 chiếm 73,25% tăng 9,51%. Diện tích 

mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 2011 chiếm 24,1%, đến năm 2013 là 

10,26%, giảm 13,84%. 

b. Nguồn lao động 

Bảng 2.9. Tình hình sử dụng lao động bình quân của các 

trang trại huyện Lệ Thủy năm 2013 

TT 
Phân theo loại hình 

trang trại 

Tổng số 

trang 

trại 

Tổng số 

lao động 

(người) 

Bình quân lao 

động/trang trại 

(người) 

1 Trang trại trồng trọt 1 16 16 

2 Trang trại chăn nuôi 37 169 4,57 

3 Trang trại lâm nghiệp 11 49 4,45 

4 Trang trại thủy sản 6 74 12,33 

5 SXKD tổng hợp 12 54 4,50 

Tổng cộng 67 362 5,40 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14] 

Qua bảng 2.9, cho thấy, trang trại trồng trọt sử dụng nhiều lao 

động nhất, bình quân 16 người/trang trại; trang trại thuỷ sản bình quân 

12,33 người/trang trại; trang trại chăn nuôi, bình quân 4,57 người/trang 
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trại; trang trại SXKD tổng hợp, bình quân 4,50 người/trang trại và trang 

trại lâm nghiệp, bình quân 4,45 người/trang trại.  

Số liệu ở bảng 2.10, cho thấy: 

Lao động gia đình: trang trại chăn nuôi chiếm 47,19%; trang 

trại nuôi trồng thuỷ sản 25,85% và ít nhất là trang trại trồng trọt 6,18%. 

Bảng 2.10. Cơ cấu lao động của các trang trại huyện Lệ Thủy  

năm 2013 

Đơn vị tính: % 

TT 
Theo loại hình 

lao động 
Tổng số 

Phân theo loại hình trang trại 

Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Lâm 

nghiệp 

Nuôi trồng 

thuỷ sản 

SXKD 

tổng hợp 

1 Lao động trang trại 100 6,18 47,19 8,99 25,85 11,79 

2 Lao động thuê  

thường xuyên 

100 - 43,10 25,86 17,25 13,79 

3 Lao động thuê  

thời vụ 

100 3,97 47,61 14,29 14,29 19,84 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14] 

Lao động thuê thường xuyên: Trang trại chăn nuôi 43,10% và 

thấp nhất là SXKD tổng hợp 13,79%; trang trại trồng trọt không thuê. 

c. Vốn đầu tư 

Vốn là điều kiện tiên quyết, quyết định đến thành công hay thất 

bại của các mô hình kinh tế trang trại.  

Bảng 2.11. Quy mô vốn của trang trại ở huyện Lệ Thủy giai 

đoạn 2011- 2013 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Năm 
Số lượng 

trang trại 
Tổng vốn 

Vốn đầu tư bình quân 

/trang trại 

1 2011 22 9.895 449,78 

2 2012 36 45.376 1.260,44 

3 2013 67 82.680 1.234,03 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14]. 

Việc quy mô vốn đầu tư trong giai đoạn này tăng nhanh là do 
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có nhiều trang trại chăn  nuô i  và SXKD tổng hợp ra đời. Cụ thể, tỷ 

lệ trang trại chăn nuôi từ 40,91% năm 2011 đã tăng lên 55,22% năm 

2013; tỷ lệ trang trại SXKD tổng hợp từ 4,54% năm 2011 đã tăng 

17,91% vào năm 2013.  

Bảng 2.12. Cơ cấu vốn đầu tư phân theo nguồn hình thành của các 

trang trại trên địa bàn huyện Lệ Thủy trang năm 2011 và 2013 

Đơn vị tính: % 

TT Vốn 
Năm 

2011 2013 

1 Vốn chủ trang trại 80,1 88,27 

2 Vốn vay 18,14 9,76 

3 Vốn khác 1,76 1,97 

Tổng số 100 100 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14] 

Qua bảng 2.12, cho thấy, nguồn vốn đầu tư của các trang trại 

huyện Lệ Thủy chủ yếu là nguồn vốn tự có. Năm 2013 chiếm 88,27%; 

vốn vay từ hệ thống các ngân hàng thương mại 9,76% và nguồn vốn 

khác là các nguồn vốn được chủ trang trại vay từ các nguồn không 

chính thức từ bạn bè, người thân... chiếm 1,97%. Điều này chứng 

tỏ các trang trại ở huyện Lệ Thủy đang gặp khó khăn trong việc 

tiếp cận với các nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng thương mại. 

d. Hệ thống cơ sở vật chất 

Lệ Thuỷ có hệ thống sơ sở vật chất phát triển khá đồng bộ về 

giao thông, thủy lợi, điện, bưu chính viễn thông… 

Bảng 2.13. Một số chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng năm 2013 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Số xã (thị trấn) có đường ô tô xã 28 

2 Tỉ lệ đường xã, đường thôn được bê tông hóa % 85 

3 Tỉ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông hóa % 23 

4 Tỉ lệ kênh mương được kiên cố hóa % 75 
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5 Số xã (TT) có trạm y tế xã 28 

6 Số xã (TT) có trường mầm non, tiểu học, THCS xã 28 

7 Số xã (TT) có chợ xã 28 

8 Số xã (TT) có điện lưới quốc gia xã 28 

9 Số xã (TT) phủ sóng phát thanh xã 28 

10 Số xã (TT) phủ sóng truyền hình xã 28 

11 Tỉ lệ hộ có điện thoại cố định % 33,13 

12 Số người sử dụng điện thoại di động Người 57.731 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy 

e. Khoa học - công nghệ 

Trong trồng trọt đã ứng dụng công nghệ sản xuất các loại nấm  

rơm, nấm sò, mộc nhỉ, tận dụng được nguồn rơm sau thu hoạch lúa, phù 

hợp với điều kiện canh tác của địa phương. Trong chăn nuôi đã ứng 

dụng thành công công nghệ thụ tinh nhân tạo cho bò và lợn. Đối với 

ngành lâm nghiệp, huyện đã du nhập và chuyển giao công nghệ dâm 

bầu và trồng keo lai hom, keo tai tượng, keo lá tràm, tre Điền trúc. 

2.2.3. Thực trạng về liên kết sản xuất 

Tình trạng sản phẩm nông sản hàng hóa do các trang trại sản xuất ra 

không tiêu thụ được hoặc phải bán với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị 

trường, trong khi giá các yếu tố đầu vào phải mua với giá cao. 

2.2.4. Thực trạng về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 

Nông sản phẩm chủ yếu là tiêu thụ qua khâu trung gian, 

thường các chủ trang trại có mối quan hệ làm ăn với thương lái địa 

phương và những người buôn đường dài nên khi tới mùa thu hoạch họ 

đứng ra thu mua với giá được thoả thuận. 

2.2.5. Thực trạng về kết quả sản xuất kinh doanh 

Do qui mô sản xuất của các trang trại ở huyện Lệ Thủy đa 

phần là nhỏ bé, nên thu nhập không cao. Điều này được thể hiện ở bảng 

2.14 sau. 
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Bảng 2.14. Qui mô thu nhập bình quân trang trại huyện Lệ Thủy 

năm 2011 và năm 2013 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

TT 
Phân theo loại 

hình trang trại 

Năm 2011 Năm 2013 

Tổng 

số 

trang 

trại 

Tổng 

thu nhập 

BQ 

thu nhập 

/trang trại 

Tổng 

số 

trang 

trại 

Tổng thu 

nhập 

BQ 

thu nhập 

/trang trại 

1 Trồng trọt 3 2.520 840 1 1.400 1.400,0 

2 Chăn nuôi 5 4.200 840 37 44.010 1.189,46 

3 Lâm nghiệp 6 3.150 525 11 23.920 2.174,55 

4 Nuôi trồng thuỷ 

sản 

2 1.800 900 6 27.000 4.500,0 

5 SXKD tổng hợp 6 2.415 402,5 12 11.300 941,67 

Tổng cộng 22 14.085 640,22 67 107.630 1.606,42 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14] 

Qua bảng 2.14, cho thấy, năm 2011 thu nhập bình quân của 

mỗi trang trại 640,22 triệu đồng/trang trại, năm 2013 thu nhập bình 

quân mỗi trang trại tăng lên 1.606,42 triệu đồng/trang trại, là do số số 

lượng trang trại tăng, quy mô, chất lượng tăng nên thu nhập bình quân 

của các trang trại tăng nhanh. Trang trại lâm nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản có thu nhập bình quân hàng năm tăng nhanh, trang trại lâm 

nghiệp 525 triệu đồng/trang trại năm 2011, tăng lên 2.174,55 triệu 

đồng/trang trại năm 2013; trang trại nuôi trồng thủy sản 900 triệu 

đồng/trang trại năm 2011, tăng lên 4.500 triệu đồng/trang trại năm 

2013; trang trại chăn nuôi 840 triệu đồng/trang trại năm 2011, tăng lên 

1.189,46 triệu đồng/trang trại năm 2013; trang trại SXKD tổng hợp 

402,5 triệu đồng/trang trại năm 2011, tăng lên 941,67 triệu đồng/trang 

trại năm 2013; trang trại trồng trọt với số lượng so sánh chỉ 01 trang 

trại nên chưa thể đánh giá. 
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Bảng 2.15. Giá trị sản lượng hàng hoá và tỷ suất nông sản hàng 

hoá của các loại hình trang trại huyện Lệ Thủy 

Đơn vị tính: triệu đồng. 

Chỉ tiêu Năm Tổng số 

Phân theo loại hình trang trại 

Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Lâm 

nghiệp 

Nuôi trồng 

thuỷ sản 

SXKD 

tổng hợp 

Số lượng trang 

trại 

2011 22 3 5 6 2 6 

2013 67 1 37 11 6 12 

Tổng sản 

lượng hàng hoá 

2011 14.085 2.520 4.200 3.150 1.800 2.415 

2013 107.630 1.400 44.010 23.920 27.000 11.300 

GTSL bán ra 2011 11.700 2.100 3.000 3.000 1.500 2.100 

2013 82.560 1.200 36.210 18.650 17.400 9.100 

Tỷ suất hàng 

hoá (%) 

2011 83,07 83,33 71,43 95,24 83,33 86,96 

2013 76,71 85,71 82,28 77,97 64,44 80,53 

GTSL bình 

quân 

2011 640,22 840 840 525 900 402,5 

2013 1.606,42 1.400,0 1.189,46 2.174,55 4.500,0 941,67 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ  [4], [8], [14] 

Mặt khác, trong giai đoạn 2011-2013, giá trị sản lượng bình quân 

có xu hướng tăng mạnh, năm 2011 đạt 640,22 triệu đồng, năm 2013 

tăng lên 1.606,42 triệu đồng. Các trang trại lâm nghiệp đã đến thời kỳ 

khai thác lâm sản; các trang trại nuôi trồng thủy sản được xây dựng 

mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đầu tư con 

giống tốt, nên đem lại hiệu quả kinh tế cao; các trang trại chăn nuôi 

được phát triển về số lượng, có kinh nghiệm sản xuất, đầu tư vốn và các 

loại giống mới, chất lượng cao, quan tâm công tác phòng bệnh, tiêu độc 

khử trùng chuồng trại… nên đưa lại năng suất cao; trang trại trồng trọt 

giảm về số lượng, chưa được quan tâm đúng mức làm ảnh hưởng hiệu 

quả kinh tế. 

2.2.6. Thực trạng về các chính sách hỗ trợ của nhà nƣớc 

đối với phát triển kinh tế trang trại 

a. Môi trường pháp lý 
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- Nghị quyết số 26- NQ/TW tháng 05/8/2008 tại Hội nghị lần thứ 

bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn,  

- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính 

phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

b. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại của Nhà 

nước 

- Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ 

về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

- Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010 của Ngân 

hàng Nhà nước Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ 

chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông 

nghiệp, nông thôn.  

- Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của 

UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế trang trại 

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến 2020. Nêu lên 

thực trạng, định hướng, mục tiêu và một số giải pháp để phát triển trang 

trại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  

2.3. MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TRANG TRẠI Ở HUYỆN LỆ THỦY 

2.3.1. Một số tồn tại 

Nhà nước chưa có những chính sách đồng bộ cụ thể nhằm 

khuyến khích loại hình kinh tế trang trại phát triển tương xứng với tiềm 

năng về của huyện; Khó khăn về nguồn vốn để đ ầ u  t ư  phát triển 

kinh tế trang trại; Vấn đề nâng cao nghiệp vụ về quản lý và kiến thức 

về kỹ thuật cho các chủ trang trại và lao động trong trang trại; Thị 

trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng. 
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2.3.2. Nguyên nhân  

a. Nguyên nhân từ phía chính quyền 

- Về quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở 

Tỉnh Quảng Bình chưa có quy hoạch cụ thể để định hướng phát 

triển kinh tế trang trại.  

- Về chính sách hỗ trợ đối với loại hình kinh tế trang trại 

Chính sách thiếu đồng bộ, các chính sách của Nhà nước đã ban 

hành chưa được thực hiện tốt. Do đó nhiều chủ trang trại chưa thực sự 

yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.  

- Về công tác khuyến nông 

Cán bộ làm công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 

chưa phát huy hết vai trò trong việc chuyển giao khoa học - công nghệ 

và thường xuyên hướng dẫn các chủ trang trại. 

- Về cơ sở pháp lý 

Hiện nay, tại huyện Lệ Thủy, mới có 31/67 trang trại được cấp 

Giấy chứng nhận, do đó chủ trang trại thường chỉ được xem như là một 

chủ hộ nông dân bình thường, trong khi quy mô sản xuất của trang trại 

lớn hơn nhiều lần so với nông hộ, nhất là về vốn đầu tư.  

b. Nguyên nhân từ bản thân các trang trại 

- Thiếu vốn phát triển sản xuất:  

Do thiếu vốn nên hầu hết cơ sở vật chất trong các trang trại ở 

huyện Lệ Thủy chưa đồng bộ, chưa có đủ vốn để đầu tư máy móc, 

trang thiết bị hiện đại. 

- Về lao động trong các trang trại:  

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại nông lâm nói 

riêng còn phụ thuộc rất lớn vào số lượng và chất lượng của người lao 

động trong mỗi trang trại.  

- Về khả năng tiếp cận thị trường 

Các trang trại gặp nhiều khó khăn trong việc bán các sản phẩm 
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(tìm thị trường đầu ra khó, giá cả nông sản chưa ổn định.  

- Về khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ 

trong sản xuất 

Các trang trại nông lâm hiện nay, việc áp dụng khoa học - công 

nghệ vào sản xuất còn khiêm tốn, nhiều ứng dụng chưa mang tính đặc 

thù riêng cho từng vùng sinh thái, thiếu chọn lọc nên chưa đem lại hiệu 

quả cao.  

CHƢƠNG  3 

 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI  

HUYỆN LỆ THỦY THỜI GIAN TỚI 

3.1. CĂN CỨ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Xuất phát từ nhu cầu của thị trƣờng 

Sản xuất ở kinh tế trang trại luôn gắn với thị trường, lấy nhu 

cầu thị trường làm căn cứ, lấy lợi nhuận làm mục tiêu. 

3.1.2. Xuất phát từ định hƣớng phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp, thuỷ sản huyện Lệ Thủy 2011 - 2015 tầm nhìn 2020 

a. Định hướng phát triển 

b. Mục tiêu phát triển 

Nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp để 

giảm tỷ trọng trồng trọt xuống còn 43% năm 2014 và tăng tỷ trọng chăn 

nuôi lên 40% cùng kỳ. Lâm nghiệp: Đẩy mạnh trồng rừng trên đất 

trống đồi núi trọc và trồng rừng ven biển, nâng tỷ lệ che phủ rừng 

năm 2013 (66,23%) lên 67% năm 2015 và trên 70% vào năm 2020. 

Thuỷ sản: đưa giá trị ngành thuỷ sản trong cơ cấu GTSX ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản từ 14,9 % năm 2014 lên 21% năm 2020, tương 

ứng với sản lượng thuỷ sản 5.000 tấn năm 2015 và đạt 8.000 tấn năm 

2020 . 

3.1.3. Xuất phát từ tiềm năng có thể khai thác để phát 

triển kinh tế trang trại 
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Tiềm năng đất đai của huyện Lệ Thủy khá lớn, hiện nay 

vẫn còn 40.203 ha đất chưa sử dụng; Có bờ biển dài trên 30 km, có 

khoảng 700-1.000 ha đất để phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, 

nước lợ; Tài nguyên rừng phong phú, diện tích rừng chiếm 77,3% diện 

tích tự nhiên; Nguồn lao động ở nông thôn còn rất dồi dào, nhiều thanh 

niên có trình độ văn hoá, trình độ khoa học kỹ thuật khá cao; Có vị trí 

địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng 

Bình,..  

3.1.4. Một số quan điểm có tính nguyên tắc cho xây dựng 

giải pháp 

Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Lệ Thủy nhằm xây dựng 

nền nông nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái; Phát 

triển kinh tế trang trại ở huyện Lệ  Thủy  nhằm phát huy có hiệu 

quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống 

nhân dân; Phát triển kinh tế trang trại huyện Lệ Thủy nhằm góp 

phần xây dựng và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nông nghiệp, nông thôn; Phát triển kinh tế trang trại huyện Lệ Thủy 

phải đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế hộ và các loại hình 

kinh doanh khác trong nông nghiệp 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG 

TRẠI 

3.2.1. Giải pháp phát triển số lƣợng trang trại 

- Vùng cát ven biển: phát triển các cụm trang trại nuôi trồng 

thuỷ sản kết hợp trồng rừng chắn gió và phát triển chăn nuôi  

- Vùng đồng bằng: Phát triển các cụm trang trại nuôi trồng 

thuỷ sản, chăn nuôi gia cầm...  

- Vùng gò đồi và rừng núi: Phát triển các cụm trang trại chăn 

nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, SXKD tổng hợp… 

3.2.2. Gia tăng các yếu tố nguồn lực 
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a. Gia tăng quy mô diện tích đất đai sử dụng trong các trang 

trại 

Hoàn chỉnh quy hoạch đất đai; Giao đất, cho thuê đất, cấp 

quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại đủ điều kiện. 

b. Gia tăng quy mô lực lượng lao động của các trang trại 

Nhân tố con người là một trong những nhân tố quan trọng, 

ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh, cần thiết phải đặt vấn 

đề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý cho các chủ 

trang trại và những người lao động trong các trang trại...   

c. Hỗ trợ tiếp cận vốn đầu tư cho các trang trại 

Hình thành tổ chức tương trợ về vốn gồm 10-15 trang trại 

cùng đóng góp xây dựng một quỹ chung trích ra từ mỗi vụ thu 

hoạch, khi trang trại nào có nhu cầu thì có thể vay mượn quỹ chung 

này. Cải tiến quan hệ giao dịch vay vốn giữa ngân hàng cho vay và 

chủ trang trại.  

d. Gia tăng quy mô của hệ thống cơ sở vật chất phục vụ 

phát triển kinh tế trang trại 

Xây dựng các cụm trang trại, thiết chế văn hóa với hệ 

thống cơ sở hạ tầng trường học, trạm y tế,... đảm bảo các tiêu 

chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về "xây dựng nông thôn 

mới".  

e. Gia tăng quy mô hàm lượng khoa học - công nghệ ứng 

dụng vào việc phát triển kinh tế trang trại 

Đẩy mạnh công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa 

học – kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.  

 

3.2.3. Mở rộng và tăng cƣờng các hình thức liên kết, hợp tác 

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

với nông dân. Các trang trại trong cùng lĩnh vực nông lâm phải liên 
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kết và hợp tác với nhau. 

3.2.4. Phát triển thị trƣờng 

a. Đối với Nhà nước: Hỗ trợ thành lập các liên kết sản xuất, 

thu mua và chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng và năng 

lực cạnh tranh cho sản phẩm của trang trại, tại cụm trang trại đầu 

mối.  

b. Đối với các chủ trang trại: Tổ chức sản xuất dựa vào nhu 

cầu của doanh nghiệp chế biến, thị hiếu của người tiêu dùng. Không 

ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nâng cao tính cạnh 

tranh sản phẩm của trang trại. 

 

KẾT LUẬN 

 

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển kinh 

tế trang trại trong thời gian qua trên địa bàn huyện Lệ Thủy cho thấy, 

kinh tế trang trại phát triển còn nhiều mặt hạn chế nhất định. Trong thời 

gian đến, để kinh tế trang trại phát triển tương xứng với tiềm năng đòi 

hỏi các cấp, các ngành của tỉnh phải xây dựng kế hoạch, quy hoạch, rà 

soát lại các trang trại cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, trên 

cơ sở đó thực hiện các giải pháp đồng bộ, lâu dài, chính sách hợp lý 

nhằm khuyến khích các loại hình kinh tế trang trại phát triển bền vững. 

 


