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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Biển đổi khí hậu và an ninh năng lượng là một vấn đề rất nóng 

hổi và cấp thiết hiện nay. Hòa Vang là huyện chiếm 77,5% diện tích 
đất thành phố Đà Nẵng. Trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 
81,38% diện tích tự nhiên, sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chủ 
yếu của huyện. Hòa Vang hiện đã có nhiều mô hình sản xuất nông 
nghiệp, tuy nhiên việc ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ sản xuất 
nông nghiệp để phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi 
trường, tái tạo tài nguyên thiên nhiên, sử dụng năng lượng sạch, giảm 
khí thải nhà kính vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Để đảm bảo 
được mục tiêu chiến lược của  Đà Nẵng là sẽ được công nhận thành 
phố đầu tiên có lồng ghép tăng trưởng xanh vào định hướng phát 
triển tổng thể tại Việt Nam, việc nghiên cứu khoa học, tiếp cận thực 
trạng và tìm ra mô hình sản xuất nông nghiệp mới theo hướng tăng 
trưởng xanh, phù hợp với xu thế hiện nay là một vấn đề hết sức cấp 
thiết. Xuất phát từ nhu cầu đó, tác giả chọn vấn đề “Phát triển nông 
nghiệp huyện Hòa Vang theo hướng tăng trưởng xanh đến năm 
2020” làm đề tài nghiên cứu luận văn. 

2. Mục tiêu của đề tài 
- Hệ thống hóa những lý luận về phát triển nông nghiệp theo 

hướng tăng trưởng xanh hiện nay. 
- Làm rõ thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang. 
- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp huyện Hòa 

Vang theo hướng tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020. 
3. Câu hỏi nghiên cứu 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu là ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang. 
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- Không gian nghiên cứu là ngành nông nghiệp theo nghĩa hẹp 
tại huyện Hòa Vang ( bao gồm trồng trọt và chăn nuôi), chỉ đề cập 
đến sản xuất xanh. 

- Thời gian nghiên cứu là giai đoạn thực tiễn từ 2008 đến 2012. 
Các phương hướng phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang theo 
hướng tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp tham khảo, điều tra, khảo sát thực nghiệm 
- Phương pháp chuyên gia 
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
- Về cơ sở lý luận: góp phần xây dựng hệ thống tăng trưởng xanh 

trong nông nghiệp cấp huyện. 
- Về nghiên cứu thực nghiệm: phân tích, thu thập số liệu, tổng 

hợp và đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang 
theo hướng tăng trưởng xanh giai đoạn 2008 – 2012. 

- Về đề xuất giải pháp: đóng góp những phương hướng, mục tiêu 
và giải pháp để thúc đầy phát triển nông nghiệp của huyện Hòa Vang 
theo hướng tăng trưởng xanh. 

7. Bố cục của đề tài 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham 

khảo và các phụ lục, đề tài gồm có 03 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp theo hướng 

tăng trưởng xanh. 
Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang 

theo hưởng tăng trưởng xanh. 
Chương 3: Một số giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Hòa 

Vang theo hướng tăng trưởng xanh đến năm 2020. 
8. Tổng quan tình hình nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH 
1.1 NÔNG NGHIỆP VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP 

1.1.1 Khái niệm nông nghiệp 
Theo từ điển bách khoa toàn thư, nông nghiệp là ngành sản xuất 

vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn 
nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao 
động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu 
cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, theo nghĩa 
hẹp bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, 
còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản. 

1.1.2 Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 
- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các loại cây trồng, vật nuôi. 
- Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu. 
- Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ cao. 
- Sản xuất nông nghiệp mang tính khu vực rõ rệt.  

1.1.3 Vai trò của nông nghiệp đối với nền kinh tế - xã hội 
1.2 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO 
HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH 

1.2.1 Tăng trưởng xanh 
Tăng trưởng xanh ở Việt Nam là sự tăng trưởng dựa trên quá 

trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận 
dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, 
phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài 
nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến 
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đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. 

1.2.2 Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp 
Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: Tăng 

trưởng xanh trong nông nghiệp là tăng trưởng ngành nông nghiệp về 
kinh tế, xã hội và môi trường, hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh 
thái tự nhiên, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

1.2.3 Ý nghĩa phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng 
xanh 

- Thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, an ninh về lương thực. 
- Tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 
- Giúp hạn chế phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu hóa thạch, phân 

bón, thuốc trừ sâu, các thiết bị vật tư nông nghiệp từ đó sẽ cắt giảm 
chi phí sản xuất nông nghiệp. 

- Sử dụng năng lượng tái tạo, giúp phát triển năng lượng sạch. 
- Giúp nâng cao an sinh xã hội, đời sống người dân. 
- Hỗ trợ xu hướng toàn cầu ứng phó với biển đổi khí hậu. 

1.3 NỘI DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH 

1.3 Đảm bảo khả năng tăng trưởng ổn định, bền vững của 
nền nông nghiệp 

Cho dù là ở bất cứ mô hình kinh tế nào thì trước tiên, mô hình đó 
phải đảm bảo khả năng tăng trưởng ổn định, và đó là điều kiện cần 
cho một mô hình kinh tế mới được chấp nhận. Phát triển nông nghiệp 
theo hướng tăng trưởng xanh cũng không thể nằm ngoài quy luật đó. 

Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh phải đảm 
bảo khả năng tăng trưởng ổn định, mang tính lâu dài cho ngành nông 
nghiệp, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế, quá trình chuyển dịch 
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cơ cấu ngành kinh tế, tổng GDP của ngành….. Hạt nhân của sự phát 
triển này phải đạt mức cao, liên tục và ổn định trong nhiều năm liên 
tiếp, sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng tốt, được thị trường chấp 
nhận dựa trên sự ứng dụng những tiến bộ về khoa học công nghệ. 

Tiêu chí đánh giá: Sử dụng các chỉ tiêu tăng trưởng sau: 
- Giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp. 
- Tốc độ tăng trưởng bình quân. 
- Tốc độ phát triển liên hoàn. 
- Năng suất cây trồng; năng suất vật nuôi hàng năm. 
- Thu nhập bình quân đầu người/ năm. 
- Tăng trưởng lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp/năm. 
1.3.2 Khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý, tiết kiệm, duy 

trì đa dạng sinh học. 
Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh phải dựa 

trên tăng cường đầu tư, bảo tồn, phát triển các nguồn vốn tự nhiên, 
tài nguyên thiên nhiên hiện có. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp 
bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế còn phải chú ý đến vấn đề duy 
trì tài nguyên đất, nước, rừng vì đó là những nhân tố giúp duy trì sự 
phát triển bền vững và ổn định của ngành nông nghiệp. Hạn chế việc 
sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, các loại phân 
bón vô cơ với nồng độ cao, làm ô nhiễm tài nguyên đất, nước; bài trừ 
các tập tục đốt rừng làm rẫy, di canh, di cư của các địa phương vùng 
cao gây xói mòn, bạc màu đất đai và kiệt quệ tài nguyên rừng. 

Ngoài ra, Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh 
phải duy trì sự đa dạng sinh học, hệ sinh thái nông thôn, không làm 
mất đi sự cân bằng sinh học vốn có của tự nhiên. 

Tiêu chí đánh giá: Sử dụng các tiêu chí sau: 
- Tốc độ tăng, giảm tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp/ năm 
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- Tỉ lệ lượng đất bị xói mòn hàng năm. 
- Số hộ tham gia thu gom rác thải tập trung hàng năm, sử dụng 

nước sạch vệ sinh đạt chuẩn, công trình vệ sinh đạt chuẩn. 
1.3.3 Đảm bảo khả năng tái tạo tài nguyên thiên nhiên, sử 

dụng năng lượng sạch. 
Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh phải ưu tiên 

sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như năng lượng mặt 
trời, năng lượng sinh khối (khí bioga), năng lượng gió….. hạn chế sử 
dụng năng lượng hóa thạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính – nhân 
tố chính gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu.Trong hoạt động chăn 
nuôi gia súc, chất thải gia súc nếu được sử dụng để làm nguyên liệu 
trong quá trình sản xuất khí bioga - là khí vừa có thể làm chất đốt, 
vừa có thể tạo ra điện thì sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho hoạt động 
chăn nuôi ở các trang trại, thậm chí có thể thay thế hoàn toàn nguồn 
năng lượng điện chính quy nếu biết kết hợp thêm sử dụng năng 
lượng mặt trời từ các tấm pin mặt trời. Và điều này hoàn toàn khả thi 
khi khu vực Nam Trung Bộ đến Nam Bộ có nguồn nhiệt mặt trời khá 
dài trong năm. 

Tiêu chí đánh giá: Sử dụng các tiêu chí sau: 
- Số lượng các công trình khí biogas tại địa phương. 
- Tỷ trọng lượng phân bón vô cơ và hữu cơ sử dụng trong nông 

nghiệp hàng năm. 
- Diện tích đất bị ô nhiễm do thuốc trừ sâu hàng năm. 
1.3.4 Ứng dụng khoa học công nghệ mới để xây dựng mô 

hình tăng trưởng xanh trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao 
trình độ của nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp. 

Phát triển nông nghiệp tăng trưởng xanh phải dựa trên nền tảng 
khoa học và công nghệ tiên tiến, các mô hình tăng trưởng sạch, phù 
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hợp với điều kiện Việt Nam. Phải biết ứng dụng những công nghệ 
trọng điểm của thời đại như công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu 
mới, công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ thủy canh, 
công nghệ nhà có mái che, công nghệ sau thu hoạch, cơ khí hoá dụng 
cụ nông nghiệp, ứng dụng quy trình nông nghiệp VietGAP... 

Muốn áp dụng và sử dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học công 
nghệ trong sản xuất nông nghiệp thì nguồn nhân lực phải được đào 
tạo với chất lượng cao, đồng nghĩa với việc hướng dẫn cho nông dân 
có kiến thức về khoa học công nghệ để người dân có thể ứng dụng 
các kỹ thuật mới trong canh tác và sản xuất, đạt được năng suất cao 
với quy trình sạch. 

Tiêu chí đánh giá: Sử dụng các tiêu chí sau: 
- Tổng nguồn vốn đầu tư cho KH-KT sản xuất nông nghiệp/năm. 
- Độ biến thiên của năng suất lao động hàng năm. 
- Tỷ lệ trình độ đại học, trung cấp, lao động phổ thông trong 

nguồn nhân lực ngành nông nghiệp hàng năm. 
1.3.5 Chọn lọc cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị gia tăng, 

giảm thiểu tác động đến khí hậu  
Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh đòi hỏi phải 

nghiên cứu, chọn lọc cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp với đặc tính 
lý hóa học của đất, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đối với các 
giống cây trồng được chọn lựa phù hợp sẽ có chu kỳ sinh trưởng 
nhanh, cho năng suất cao, tiết kiệm thời gian chăm sóc, các loại phân 
bón, thuốc trừ sâu nhằm hạn chế khí thải từ hoạt động sản xuất nông 
nghiệp vốn chiếm 43% khí thải nhà kính của cả nước. Chính vì vậy, 
việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển giống cây 
trồng, vật nuôi là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển 
nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh ở địa phương cấp huyện.  
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Bên cạnh đó, cần xây dựng các mô hình sinh thái nông nghiệp 
mới, cải tiến mô hình sản xuất thủ công, thô sơ để ứng dụng các kỹ 
thuật mới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện 
nuôi trồng các giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với xu thế tăng 
trưởng xanh. Ví dụ chuyển đổi sang trồng rau sạch, hoa tại các mô 
hình nhà kính công nghệ cao…. 

Tiêu chí đánh giá: Sử dụng các tiêu chí sau: 
- Năng suất trồng trọt do ứng dụng giữa giống cây mới. 
- Năng suất chăn nuôi do ứng dụng các giống vật nuôi mới. 
- Giá trị trung bình tiêu hao phân bón/ vụ mùa. 
- Giá trị trung bình tiêu hao thuốc trừ sâu/ vụ mùa. 

1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH 

1.4.1 Nhóm các nhân tố điều kiện tự nhiên 
1.4.2 Nhóm các nhân tố kinh tế - xã hội 
1.4.3 Nhóm các nhân tố khoa học kỹ thuật – cơ sở hạ tầng 
1.4.4 Ý thức trong sản xuất nông nghiệp xanh 
1.4.5 Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo 

hướng tăng trưởng xanh của nhà nước và địa phương 
1.4.6 Sự hợp tác và hỗ trợ từ các nước đi đầu trong lĩnh vực 

tăng trưởng xanh (GGGI) 
1.5 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO 
HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH 

1.5.1 Kinh nghiệm của Hàn Quốc 
1.5.2 Kinh nghiệm của Cộng Hòa Liên Bang Đức 
1.5.3 Bài học cho Việt Nam và huyện Hòa Vang 

Kết luận chương 1 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

HUYỆN HÒA VANG THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH 
2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HUYỆN HÒA VANG ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG TĂNG 
TRƯỞNG XANH 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên 
a. Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp các huyện Nam Đông và Phú Lộc của 
tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phía Nam  giáp hai huyện Điện Bàn, Đại Lộc 
của tỉnh Quảng Nam; Phía Đông giáp quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu; 
Phía Tây giáp huyện Đông Giang của tỉnh Quảng Nam. 
b. Địa hình: Hoà Vang có 3 loại địa hình là miền núi (chiếm 
79,84%), trung du (chiếm 15,74 %) và đồng bằng (chiếm 4,37%). 
c. Khí hậu, thủy văn: Hòa Vang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới 
gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. Mỗi năm có hai mùa 
rõ rệt: mùa mưa (tháng 8 đến 12) và mùa khô ( tháng 1 đến tháng 7). 
d. Tài nguyên thiên nhiên 
* Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất huyện Hoà Vang là 73.691 ha 
Đất nông lâm nghiệp 61.923,8 ha, chiếm 84,0% diện tích tự nhiên. 
* Tài nguyên nước: Trữ lượng nước ngầm lớn, mực nước ngầm cao. 
* Tài nguyên rừng: Diện tích đất lâm nghiệp hiện có là 53.306,1ha. 
* Tài nguyên khoáng sản 
* Tài nguyên du lịch và văn hóa 

2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 
a) Đặc điểm kinh tế 
- Tăng trưởng kinh tế: Tổng giá trị sản phẩm nền kinh tế huyện tăng 
đều qua các năm, đạt 1.230,2 tỷ đồng năm 2012 (giá cố định 1994). 
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- Cơ cấu kinh tế: Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện 
chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, 
xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. 
b) Đặc điểm xã hội 
- Dân số và mật độ dân số: Dân số năm 2012 là 124.844 người, mật 
độ dân số của huyện là 170 người/km2. 
- Lao động và cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn, ngành 
nghề: Năm 2012, huyện có 77.528  lao  động; chiếm 62,10 % dân số 
toàn huyện. Cơ cấu dân số rất trẻ, nhưng trình độ lao động còn thấp. 

2.1.3 Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 
a) Giao thông: Hệ thống đường giao thông đối ngoại và nội vùng 
trên địa bàn huyện tương đối thuận tiện với các tuyến quốc lộ 1A, 
quốc lộ 14B, đường tránh Nam Hải Vân, tuyến đường ĐT 601, 602... 
b) Thủy lợi: Tổng năng lực tưới tiêu của hệ thống thủy lợi trên địa 
bàn huyện Hòa Vang đạt 37.620/ 61.923,8 ha đất nông nghiệp, đảm 
bảo được năng lực tưới tiêu cho 60,75% diện tích đất nông nghiệp  

2.1.4 Ý thức trong sản xuất nông nghiệp xanh 
Nền tảng ý thức cộng đồng về phát triển nông nghiệp theo hướng 

tăng trưởng xanh đã được bắt đầu từ chương trình xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang vài năm trước. 

2.1.5 Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
theo hướng tăng trưởng xanh của địa phương. 
- Các cơ chế, chính sách của nhà nước: Quyết định số 1393/ QĐ-
TTg về “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 
2020 và tầm nhìn đến năm 2050” nêu:“Khuyến khích các địa phương 
có chính sách ưu tiên và hỗ trợ các ngành kinh tế xanh phát triển” 
- Các cơ chế, chính sách của thành phố Đà Nẵng và huyện Hòa 
Vang: Ngày 19/10/2013, UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành 
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Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về “Quy định một số cơ chế, 
chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 
Hòa Vang, giai đoan 2013-2016” tạo điều kiện rất thuận lợi cho nông 
dân phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, sạch đạt năng suất cao. 
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN 
HÒA VANG THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH 

2.2.1 Thực trạng tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp 
a) Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành 
Tổng giá trị ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang có xu thế tăng 

đều qua các năm, năm 2008 đạt 543,8 tỷ đồng thì đến năm 2010 đạt 
667,5 tỷ đồng và 851,3 tỷ đồng năm 2012. Tốc độ tăng trưởng bình 
quân của ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2008 – 2012 đạt 4,8%.  

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp qua các năm tương đối đồng 
đều, ít biến động lớn. Tỷ trọng ngành trồng trọt năm 2008 là 56,95% 
và có xu hướng giảm nhẹ còn 56,57% năm 2010 và 56,34% năm 
2012. Ngược lại tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng dần qua các năm, đạt 
43,05% năm 2008 tăng lên 43,66% năm 2012 

Hình 2.4: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ( Giá thực tế) 

 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang ) 

(Đơn vị: tỷ đồng) 
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b) Tình hình tăng trưởng ngành trồng trọt 
Trồng trọt là ngành sản xuất chủ đạo, chiếm 56% trong hoạt 

động sản xuất nông nghiệp huyện Hòa Vang hiện nay. Huyện Hòa 
Vang đã dần có thương hiệu trong sản xuất các mặt hàng nông sản 
sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP, GMPs… như mô hình 
trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Hòa Phong, mô hình 
trồng cúc Giò Giảng – Hòa Phong, mô hình trồng đậu cao sản ở xã 
Hòa Khương, mô hình sản xuất dưa hấu, trồng nấm ở thôn La Bông. 

c) Tình hình tăng trưởng ngành chăn nuôi 
Chăn nuôi là ngành đang được huyện Hòa Vang đầu tư phát triển 

và phục hồi sau dịch cúm H5N1 và dịch tai xanh ở lợn trong những 
năm 2009 – 2011. Tỷ trọng trung bình ngành chăn nuôi qua các năm 
chiếm trên 43%, cụ thể năm 2008 chiếm 43,05%, năm 2010 tăng lên 
43,43 và năm 2012 là 43,66%.  

2.2.2 Thực trạng sử dụng tài nguyên của ngành nông nghiệp 
a) Sử dụng đất 
Bảng 2.13: Lượng đất nông nghiệp hàng năm bị mất do xói mòn 

trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2008 – 2012 (Đơn vị: tấn /ha) 

 (Nguồn: Phòng tài nguyên và môi trường huyện Hòa Vang) 
Theo bảng trên, lượng đất nông nghiệp huyện Hòa Vang bị mất 

đi ngày càng có xu hướng tăng, nếu như năm 2008 là 66,49 tấn/ha thì 
đến năm 2012 là 90,66 tấn/ha. Theo bảng đánh giá mức độ về xói 
mòn đất theo thang đo của Hội Khoa học đất Việt Nam năm 2006 thì 
mức độ xói mòn đất ở huyện Hòa Vang đang ở mức Trung bình khá 

Lượng mất đất (tấn/ ha) 2008 2009 2010 2011 2012 
Độ dày tầng đất bị xói mòn (cm) 0,44 0,58 0,53 0,58 0,6 
Tổng khối lượng mất đất (tấn/ha) 66,49 87,64 80,09 87,64 90,66 
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(tức là từ 51-100 tấn/ha/năm). Đây là nột điều đáng báo động nếu 
không có các biện pháp để ngăn chặn các tác nhân gây xói mòn đất. 
Bảng 2.15: Tác nhân gây thoái hóa đất hàng năm huyện Hòa Vang 
giai đoạn 2008 -2012                                                         (Đơn vị: ha) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Xói mòn do nước 3,84 5,97 4,35 5,73 5,97 
Xói mòn do gió 0,19 0,43 0,36 0,53 0,50 
Thoái hóa hóa học 0,96 0,85 1,09 1,32 1,49 
Thoái hóa vật lý 1,41 1,28 1,45 1,23 1,99 
Tổng số (ha) 6,40 8,53 7,25 8,81 9,95 
Tổng DT đất nông nghiệp 9.281,8 9.192,8 9.180,5 8.861,8 8.402,0 
Tỷ lệ xói mòn (%) 0,07 0,09 0,08 0,10 0,12 

(Nguồn: Phòng tài nguyên và môi trường huyện Hòa Vang) 
b) Sử dụng nước 
Ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang sử dụng các nguồn nước 

sau trong hoạt động sản xuất nông nghiệp: 
- Nước sông: bao gồm các sông chính là sông Cu Đê, sông Yên, 

sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện. Chất lượng nước các con sông trên 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của địa phương, 
trừ sông Cẩm Lệ và sông Cu Đê bị nhiễm mặn thủy triều. 

- Nước hồ: bao gồm hồ Đồng Nghệ (thuộc xã Hòa Khương), hồ 
Trước Đông (xã Hòa Nhơn), hồ Hóc Khê có trữ lượng nước đáng kể. 
Hiện nay, trữ lượng nước các hồ này chủ yếu phục vụ cho thủy lợi và 
đáp ứng năng lực tưới tiêu cho khoảng 8.240 ha đất nông nghiệp. 

- Nguồn nước ngầm: theo đánh giá sơ bộ, Hoà Vang có trữ lượng 
nước ngầm lớn, mực nước ngầm cao. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm 
có dấu hiệu nhiễm mặn, nhiễm phèn theo mùa và theo chiều sâu. 
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2.2.3 Thực trạng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái 
tạo trong nông nghiệp 

Đến nay đã có nhiều công trình, dự án hỗ trợ cho nông dân xây 
dựng hệ thống khí sinh học biogas và đã thực hiện thành công như: 
Chương trình chuyển đổi máy phát điện chạy bằng diesel sang chạy 
bằng khí biogas của GS.TS Bùi Văn Ga – Nguyên Giám đốc đại học 
Đà Nẵng; “Dự án Go Green” do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam kết 
hợp với trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã xây dựng 42 hệ 
thống khí biogas tại huyện Hòa Vang; “Mô hình xây dựng hầm 
biogas xử lý chất thải chăn nuôi và thu hồi khí sinh học phục vụ sinh 
hoạt cho các hộ chăn nuôi tại xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang” của 
Trung tâm Tiết Kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyên giao công nghệ 
Đà Nẵng…  Thành phố cũng tạo điều kiện cho nông dân xây dựng 
các hầm khí biogas phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn năng 
lượng mới thông qua quyết định số 33/2013/QĐ-UBND do UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành, nội dung hỗ trợ cho vay 10.000.000/ 
hộ, giảm 50% lãi suất  vay cho các hộ xây dựng hệ thống hầm biogas 
trong sản xuất nông nghiệp… 

2.2.4 Thực trạng áp dụng trình độ khoa học – công nghệ 
trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh 

Điểm nổi bật  là các xã đã hình thành những mô hình phát triển 
sản xuất chuyên canh, các cánh đồng mẫu lớn như: mô hình trồng 
hoa cúc tại xã Hòa Châu, Hòa Phước; trồng hoa ly ở xã Hòa Phước, 
Hòa Liên; trồng nấm rơm, nấm sò ở xã Hòa Khương, Hòa Phong, 
Hòa Nhơn, Hòa Bắc; thực hiện cánh đồng mẫu lớn 50 héc-ta tại thôn 
Yến Nê (xã Hòa Tiến); xây dựng 4 mô hình khuyến công. 

Kết quả đạt được từ việc ứng dụng các công nghệ mới này, 
ngành nông nghiệp của huyện đã dần xây dựng được thương hiệu về 
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nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao, đạt các tiêu chuẩn quốc tế 
như VietGAP, VietGAHP, GMPs… và được thị trường chấp nhận. 

2.2.5  Thực trạng cơ cấu cây trồng vật nuôi 
Đến nay, trên địa bàn huyện Hòa Vang, Hòa Tiến là xã duy nhất 

ở Hòa Vang có 3 HTX nông nghiệp và HTX nào cũng hoạt động 
hiệu quả trong việc nghiên cứu và ứng dụng các giống cây trồng, vật 
nuôi đạt hiệu quả kinh tế rất cao. Vùng sản xuất lúa giống 100 ha 
luôn cho năng suất cao, mỗi năm cung cấp khoảng 1.000 tấn thóc 
giống cho các xã còn lại trên địa phương. Cánh đồng mẫu lớn 50 ha 
và vùng sản xuất lúa hữu cơ 10 ha đã khẳng định ưu thế về hiệu quả 
của lối sản xuất chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện 
với môi trường của xã. 

Trong 3 năm qua, xã Hòa Tiến đã tiếp nhận nguồn vốn đầu tư 
cho sản xuất 15,69 tỷ đồng. Trên sự thành công đó, ngày 2/11/2011 
Quỹ Ấn Độ- Braxin- Nam Phi (Quỹ IBSSA) đã tài trợ với tổng kinh 
phí 498.894 USD để xây dựng vùng sản xuất lúa giống tại xã. 

2.2.6 Thực trạng sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật 
Bảng 2.17: Khối lượng trung bình phân bón và thuốc trừ sâu 

sử dụng trong nông nghiệp huyện năm 2012 
Mùa vụ  

Các sản phẩm Đông - Xuân Hè - Thu 
Nitơ (kg/ha) 83,4-95,4 91,2-105,4 
Phốtpho (kg/ha) 46,2-55,2 49,6-55,1 
Kali (kg/ha) 36-40 31,2-34,0 
Thuốc trừ sâu (kg/ha) 0,36-1,65 0,30-1,31 
Thuốc diệt nấm (kg/ha) 0,30-1,31 1,74-2,32 

(Nguồn: Chi cục trồng trọt và  bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng) 
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Theo số liệu từ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Đà Nẵng điều tra 
tình hình sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu năm 2011 - 2012 tại huyện 
Hòa Vang trong 2.000 hộ điều tra, khối lượng trung bình của phân 
bón được sử dụng mỗi vụ là 53,3 kg /ha (hoặc 1.000 mét vuông) 
trong khi đó khối lượng trung bình của thuốc trừ sâu sử dụng là 
khoảng 160 ml/1 ha (tương đương với 1,6 ha / lít). Mức độ này vẫn 
nằm trong giới hạn cho phép về khối lượng phân bón và thuốc trừ 
sâu sử dụng trong nông nghiệp. Tuy nhiên, đó là số liệu thống kê 
điều tra trên mẫu, trên thực tế vẫn có một số nơi sử dụng phân bón 
vô cơ hoặc thuốc trừ sâu quá mức cho phép và là lý do gây ra hiện 
tượng xói mòn đất đã đề cập ở mục 2.2.2 a). 

2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG THEO HƯỚNG TĂNG 
TRƯỞNG XANH 

2.3.1 Những thuận lợi và thành công bước đầu 
Qua phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Hòa 

Vang theo hướng tăng trưởng xanh, đến nay sản xuất nông nghiệp 
của huyện đạt được một số thành tựu như sau: 

- Nền sản xuất nông nghiệp huyện Hòa Vang vẫn đảm bảo khả 
năng tăng trưởng kinh tế đều đặn hàng năm, đáp ứng được nhu cầu 
lương thực của khu vực thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. 

- Dần xây dựng được thương hiệu nông sản sạch, đạt tiêu chuẩn 
quốc tế như VietGAP, VietGAHP, GMPs… 

- Đã ứng dụng được công nghệ sử dụng khí biogas trong sản xuất 
nông nghiệp, tiền đề sử dụng năng lượng sạch. Kể từ năm 2009, 
huyện Hòa Vang đã bắt đầu ứng dụng công nghệ khí sinh học biogas 
vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, vừa tận dụng được phế phầm 
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ngành trồng trọt, chăn nuôi để tạo ra điện và năng lượng sạch phục 
vụ sản xuất, vừa bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng được trung tâm phát triển cây giống do tổ chức Nông 
nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) phối hợp đầu tư với 
tổng kinh phí 498.894 USD bắt đầu từ tháng 11/2011. 

- Sử dụng phân bón vô cơ trong mức cho phép, tác động ít đến 
đất nông nghiệp.  

- Chính quyền địa phương đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi 
cho phát triển nông nghiệp theo hướng xanh hóa sản xuất – là tiền đề 
để phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh. Tiêu biểu là 
quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.  

2.3.2 Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những 
mặt hạn chế 

Qua nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp theo hướng 
tăng trưởng xanh của huyện có những hạn chế lớn sau: 

- Lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp tuy dồi dào 
nhưng trình độ lao động còn rất thấp. 

- Số lượng các trạng trại sản xuất quy mô lớn còn ít. 
- Nhận thức về nền nông nghiệp tăng trưởng xanh vẫn còn khá 

mới mẻ đối với chính quyền địa phương và cả người dân. 
- Nền nông nghiệp hiện tại đa số là công nghệ cũ, tiêu hao năng 

lượng lớn. 
- Sự ảnh ưởng, thiệt hại của ngành nông nghiệp do thiên tai, lũ 

lụt, dịch bệnh vẫn còn khá cao. 
- Các cơ chế chính sách hướng tới thực hiện tăng trưởng xanh 

trong nông nghiệp hiện nay chưa hoàn thiện và có chuẩn mực rõ 
ràng, trong khi trên thế giới cũng mới đề xuất hướng tiếp cận.  
Kết luận chương 2 
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 CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA 

VANG THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH ĐẾN NĂM 2020 
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA 
VANG THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH ĐẾN NĂM 2020 

3.1.1 Định hướng phát triển 
a) Về kinh tế ngành nông nghiệp: Tái cơ cấu ngành Nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
b) Về các vấn đề xã hội liên quan đến ngành nông nghiệp: 

Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân nông thôn thông qua tạo thêm 
việc làm, tăng trình độ lực lượng lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp.  

c) Về tài nguyên môi trường ngành nông nghiệp: Nghiêm cấm, 
xử lý nghiêm khắc các hoạt động sản xuất nông nghiệp tác động đến 
tài nguyên thiên nhiên gây kiệt quệ tài nguyên. Bảo tồn và duy trì sự 
đa dạng sinh học, tái tạo tài nguyên thiên nhiên. 

d) Về vấn đề sử dụng năng lượng trong ngành nông nghiệp: 
Triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng quốc gia trong nông nghiệp. 
Phát triển công trình  khí sinh học biogas tại các cơ sở chăn nuôi.  

e) Về ý thức trong sản xuất nông nghiệp: Xây dựng nếp sống 
nông thôn mới theo tiêu chuẩn thân thiện với môi trường của cộng 
đồng sản xuất nông nghiệp. Vận động phát huy ý thức tự giác, tự túc.  

f) Về khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng nông nghiệp: Tăng 
cường tiếp thu, học hỏi và ứng dụng các công nghệ mới từ các quốc 
gia đi đầu trong lĩnh vực tăng trưởng xanh. Xây dựng hệ thống giao 
thông với tiêu chí đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3.1.2 Mục tiêu phát triển 
a) Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2020, huyện sẽ hoàn 

thành mục tiêu  phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh. 
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b) Mục tiêu cụ thể 
* Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2014 - 

2020 đạt 11,5-12% năm. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo 
hướng giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn 
nuôi. Phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm 
55%, ngành chăn nuôi chiếm 45%. GDP bình quân đầu người năm 
2020 đạt 37-38 triệu đồng ( giá hiện hành). 

* Về xã hội: Tạo công ăn việc làm cho số lao động bổ sung hàng 
năm, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới  2-3%. Đến năm 2020 đạt 
100% phổ cập THCS. 98% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh. 

* Về tài nguyên thiên nhiên và năng lượng sạch: Giảm tỷ lệ đất xói 
mòn hàng năm còn 0,1%.  Phấn đấu đến năm 2020,  năng lượng sạch 
chiến 30% tổng nguồn năng lượng sử dụng trong ngành nông nghiệp. 

* Về trình độ khoa học kỹ thuật và cơ sở hạ tầng: Bê tông hóa, 
nhựa hóa 100% hệ thống đường bộ liên xã, liên thôn. Hạ tầng thủy 
lợi đáp ứng 80% diện tích tưới tiêu năm 2020. 

* Về cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi 
- Trồng trọt: Ổn định vùng lúa cao sản. Mở rộng trung tâm 

nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tại xã Hòa Tiến. 
- Chăn nuôi: Phát triển các trang trại chăn nuôi heo, gà và bò thịt.  
- Gia cầm: Phát triển theo quy mô công nghiệp, trang trại.

 3.1.3 Một số quan điểm phát triển mang tính nguyên tắc 
khi xây dựng giải pháp 

Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh phải: 
- Đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững. 
- Tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển nguồn vốn tự nhiên. 
- Dựa trên cơ sở khoa học hiện đại, phù hợp điều kiện Việt Nam. 
- Là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền. 
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3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
HUYỆN HÒA VANG THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH 
ĐẾN NĂM 2020 

3.2.1 Tuyên truyền, giáo dục 
Tăng trưởng xanh là một thuật ngữ khá mới mẻ đối với Việt 

Nam. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các nội 
dung sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh với người 
dân, cộng đồng là điều đầu tiên cần thực hiện. 

Chính quyền địa phương cần hỗ trợ kinh phí giáo dục cho nguồn 
lao động trẻ vùng cao, khó khăn của huyện. Mục tiêu hành động này 
nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao hơn và là những 
người chủ trong tương lai góp phần đưa ngành nông nghiệp của quê 
hương phát triển theo hướng tăng trưởng xanh. 

Để giải pháp này được đạt được mục tiêu cần phát huy tinh thần 
tự giác trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh. 
Đào tạo, mở các lớp hướng dẫn, tập huẩn cho người nông dân tiếp 
cận với các mô hình mẫu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng 
tăng trưởng xanh. Tổ chức các hoạt động cộng đồng như mitting, các 
cuộc thi, vận động xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, 
xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường xung quanh. Tạo nhận 
thức đến thói quen và hành động lan tỏa trong cộng đồng dân cư. 

3.2.2 Hạn chế các tác động và tái tạo tài nguyên thiên nhiên 
Tăng trưởng xanh là mô hình tăng trưởng kinh tế nhấn mạnh đến 

tác động đến tài nguyên thiên nhiên. Chính vì vậy, để phát triển nông 
nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh cần có biện pháp quản lý, sử 
dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có tính bền vững lâu dài. 

Giải pháp này hướng đến các tác nhân về tài nguyên thiên nhiên 
của ngành nông nghiệp. Cải tạo nguồn đất bị nhiễm phèn, xói mòn, 
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bạc màu do các các tác nhân đã đề cập trước đó. Làm sạch các con 
sông, nguồn nước sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh. 
Cải tạo các nguồn nước bị ô nhiễm. Tăng cường bảo vệ rừng, trồng 
rừng phòng hộ đầu nguồn tại các xã miền núi như Hòa Bắc, Hòa 
Ninh, Hòa Phú. Nghiêm cấm việc khai thác và chặt phá rừng bừa bãi 
tránh gây ra hiện tượng lũ quét rất khó phòng tránh, gây thiệt hại 
mùa màng  ngành nông nghiệp. 

3.2.3 Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo 
Việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch là lý do dẫn đến biến 

đổi khí hậu ngày càng phức tạp do việc khai thác quá mức và lượng 
khí thải các bon làm thủng tầng ô zôn. Năng lượng sạch là sự thay 
thế tối ưu nhất. 

Nội dung của giải pháp này là: hỗ trợ kinh phí lắp ráp, hướng 
dẫn người nông dân sử dụng các nguồn năng lượng mới đã nghiên 
cứu thành công (năng lượng sinh khối Biogas, xăng sinh học, mặt 
trời, gió…). Hỗ trợ đầu tư cho các chương trình điều tra, nghiên cứu, 
chế tạo thử, xây dựng thí điểm các mô hình sử dụng năng lượng mới 
và tái tạo. Có chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và sử dụng công 
nghệ mới sản xuất năng lượng sạch đối với các cơ sở sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn huyện. 

3.2.4 Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp 
hữu cơ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới 

Giải pháp này giúp tạo ra các loại cây trồng vật nuôi mới phù 
hợp với điều kiện tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, chi phí sản xuất 
nhằm giảm thiểu lượng khí các bon thải ra môi trường – vốn chiếm 
43% lượng khí thải các bon tại Việt Nam. 

Để thực hiện giải pháp này cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi mới có vòng đời sinh trưởng ngắn, năng suất cao để rút ngắn 
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thời gian thu hoạch, ít tác động, tổn hại đến môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên. Ứng dụng các giống lúa ngắn ngày năng suất cao để 
giảm phát thải khí nhà kính. Áp dụng quy trình tưới tiêu tiết kiệm 
nước trong sản xuất lúa và các cây trồng khác. Ứng dụng phân ủ hữu 
cơ (compost) trong canh tác lúa và các loại cây trồng khác. Nghiên 
cứu phát triển các loại thức ăn giàu dinh dưỡng để tăng khả năng hấp 
thu, rút ngắn thời gian trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.  

3.2.5 Tái sử dụng, tái chế phụ phẩm, phế thải trong nông 
nghiệp 

Tái chế phụ phẩm, phế thải trong nông nghiệp làm nguyên liệu 
sinh khối, phân bón nông nghiệp là một giải pháp rất hữu hiệu để cải 
thiện vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực sản xuất nông nghiệp. 

Giải phải này được thực hiện thông qua việc hỗ trợ đầu tư cho 
các đề tài, dự án nghiên cứu, thí điểm và phổ biến công nghệ xử lý 
và tái sử dụng phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp tạo ra thức ăn chăn 
nuôi, trồng nấm, làm nguyên liệu công nghiệp, biogas, than sinh học 
(biochar), phân bón hữu cơ. 

Tái sử dụng phụ phẩm trong trồng trọt để làm thức ăn chăn nuôi, 
trồng nấm. Chất thải trong chăn nuôi sẽ được sử dụng đưa vào hầm 
tạo ra khí biogas để phát điện. Bên cạnh đó, chất thải sau biogas còn 
được tận dụng làm phân bón rất tốt cho cây trồng. 

3.2.6 Tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới 
Ứng dụng khoa học công nghệ mới là chìa khóa để địa phương 

có thể phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh một cách 
nhanh nhất và tiến bộ nhất.  

Giải pháp này được thực hiện thông qua việc ứng dụng triệt để 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng 
tăng trưởng xanh.  Xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ về 
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đầu tư và kỹ thuật đối với các trang trại quy mô vừa và lớn để phát 
triển và sử dụng rộng rãi các trang thiết bị năng lượng có hiệu suất 
cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp. Xây dựng 
Khung chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ xanh và Kế hoạch 
hành động phát triển khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu tăng 
trưởng xanh của nền nông nghiệp trong giai đoạn 2014 - 2020. 

3.2.7 Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp 
Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp là một vấn đề rất 

quan trọng trong mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng tăng 
trưởng xanh tại huyện Hòa Vang vì nó đảm bảo tính linh động, thuận 
tiện trong quá trình sản xuất, đảm bảo năng lực tưới tiêu, khả năng 
chống chịu với vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ mùa màng. 

Về hạ tầng giao thông: Nâng cấp các hệ thống, mạng lưới giao 
thông vận tải thủy, đường bộ trên cơ sở tiết kiệm năng lượng, có hiệu 
quả kinh tế, môi trường cao, có khả năng chống chịu biến đổi khí 
hậu, tiết kiệm năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Về hạ tầng năng lượng: Ưu tiên, tăng cường đầu tư, nghiên cứu 
và đưa vào ứng dụng các mạng lưới điện sử dụng năng lượng sạch 
như từ khí sinh học biogas, mặt trời, gió. Áp dụng các giải pháp công 
nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phân phối, giảm tổn thất 
điện năng tiến tới xây dựng lưới điện thông minh. 

Về hạ tầng thủy lợi, nước: Nâng cấp hệ thống đê điều đảm bảo 
an toàn hoạt động sản xuất, dân sinh, giao thông, ứng phó biến đổi 
khí hậu, thiên tai, nước biển dâng… 

3.2.8 Tăng cường các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh 

Tăng trưởng xanh là một mô hình rất mới mẻ tại Việt Nam, 
nhưng trong tương lai, đây sẽ là xu thế chung cho tất cả các ngành 
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kinh tế. Chính vì vậy, cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh từ phía các cơ quan chức 
năng, hoàn thiện mô hình tăng trưởng xanh ở từng địa phương. 

Giải pháp này thực hiện thông qua việc đánh giá tình hình phát 
triển nông nghiệp và nông thôn từ quan điểm phát triển bền vững. Từ 
đó ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ 
sở sản xuất nông nghiệp có điều kiện để chuyển đổi sang mô hình 
sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh. Hỗ trợ về vốn, 
chuyên gia đào tạo, tư vấn và các kỹ thuật, công nghệ mới. 

Xây dựng Khung chính sách nông nghiệp theo hướng tăng 
trưởng xanh và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành 
nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2020 của huyện. 

Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 
Hòa Vang là huyện sản xuất nông nghiệp chiếm vai trò chủ yếu 

của thành phố Đà Nẵng. Là một trong những địa phương được Trung 
ương lựa chọn xây dựng điểm chương trình mục tiêu Quốc gia về 
nông thôn mới. Đứng trước những cơ hội và thách thức trên, phát 
triển nông nghiệp huyện Hòa Vang theo hướng tăng trưởng xanh đến 
năm 2020 là câu trả lời phù hợp nhất trong tình thế lúc này cho 
ngành nông nghiệp của huyện Hòa Vang. 

Từ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, tác giả hi 
vọng sẽ góp phần trong việc xây dựng, hệ thống hóa các cơ sở lý 
luận và phương pháp phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp về 
phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh cho một địa 
phương cấp huyện. Xin chân thành cám ơn. 

KIẾN NGHỊ 


