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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quảng Trạch là huyện ven biển, nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng 

Bình, với mật độ dân cư sinh sống cao nhưng thu nhập chủ yếu là từ 

nông nghiệp. Những năm qua, huyện luôn chú trọng đến PTNN và 

đã có những kết quả quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, tăng 

thu nhập cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao dân trí, thay 

đổi tập quán sản xuất lạc hậu... Tuy nhiên, đến nay, nông nghiệp 

huyện Quảng Trạch vẫn chưa thực sự đảm bảo phát triển đúng hướng 

tiến bộ, chưa phát huy hết vai trò động lực to lớn thúc đẩy các ngành 

khác... SXNN còn nhiều bất cập, cơ cấu sản xuất chưa hợp lý, giá trị 

SXNN còn thấp, các chính sách PTNN còn nhiều hạn chế... 

Để tiếp tục nâng cao vai trò và thúc đẩy PTNN của huyện, cần 

thiết phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp có tính khoa học và thực 

tiễn cao. Từ đó, việc tác giả chọn đề tài “Phát triển nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn 

là kịp thời đóng góp giải quyết những đòi hỏi thực tế đối với nông 

nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong những năm tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Với mục đích tìm ra các giải pháp phù hợp để PTNN huyện 

Quảng Trạch, tác giả xác định 3 mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến PTNN. 

- Phân tích thực trạng PTNN huyện Quảng Trạch. 

- Đề xuất giải pháp PTNN huyện Quảng Trạch thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu của luận văn là lý luận và thực tiễn 

PTNN huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu nông nghiệp 

theo nghĩa hẹp, gồm trồng trọt và chăn nuôi. Trong quá trình phân 

tích, đánh giá có xem xét một số nội dung theo nghĩa rộng, gồm: 

nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

- Về không gian: Tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Về thời gian: Đánh giá thực trạng PTNN trong giai đoạn 

2006-2012. Các giải pháp đề xuất có giá trị trong 7-8 năm tới. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn đã sử 

dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau:  

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

- Phương pháp thống kê, phương pháp chuyên gia;  

- Phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích so sánh;  

- Các phương pháp khác... 

5. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn chia 

làm 3 chương sau: 

- Chương 1. Một số vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp. 

- Chương 2. Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Quảng 

Trạch. 

- Chương 3. Các giải pháp để phát triển nông nghiệp huyện 

Quảng Trạch. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 



3 

 

CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nông nghiệp 

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội. 

Theo nghĩa hẹp, chỉ gồm hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 

b. Phát triển nông nghiệp 

Phát triển nông nghiệp là một tổng thể các biện pháp nhằm 

tăng sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị 

trường trên cơ sở khai thác các nguồn lực trong nông nghiệp một 

cách hợp lý và từng bước nâng cao hiệu quả của sản xuất. 

1.1.2. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 

- SXNN được tiến hành trên địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ 

thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt. 

- Trong nông nghiệp, đất đai có nội dung kinh tế khác đó là tư 

liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được. 

- Đối tượng của SXNN là cây trồng và vật nuôi. 

- SXNN mang tính thời vụ cao. 

1.1.3. Ý nghĩa của phát triển nông nghiệp trong nền kinh tế 

- Đóng góp về thị trường. 

- Góp phần tăng trưởng nền kinh tế ổn định. 

- Góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực. 

- Góp phần phát triển nông thôn. 
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1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

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

Số lượng các cơ sở SXNN năm sau cao hơn năm trước được 

biểu hiện trong các hình thức tổ chức sản xuất gồm: kinh tế trang 

trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp,…. 

Các tiêu chí về gia tăng số lượng các cơ sở SXNN: Số lượng 

các cơ sở sản xuất qua các năm (tổng số và từng loại); Tốc độ tăng 

và mức tăng của các cơ sở sản xuất. 

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý 

Cơ cấu SXNN hợp lý là cơ cấu giữa các ngành của nông 

nghiệp mà các thành phần của nó có tác dụng phát huy tốt các tiềm 

năng của sản xuất và đáp ứng yêu cầu thị trường, xã hội.  

Các tiêu chí cơ bản đánh giá chuyển dịch cơ cấu SXNN: 

GTSX và tỷ trọng GTSX của các ngành, các bộ phận trong kinh tế 

nông nghiệp; Giá trị tăng thêm và tỷ trọng giá trị tăng thêm của các 

ngành, các bộ phận trong kinh tế nông nghiệp. 

1.2.3. Gia tăng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp 

a. Lao động trong nông nghiệp 

Trong SXNN, con người trực tiếp tham gia vào quá trình sản 

xuất để tạo ra của cải. Hoạt động của con người có tác động thúc đẩy 

hay kìm hãm quá trình phát triển SXNN. Do đó, cần phải gia tăng 

nguồn nhân lực trong nông nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng. 

b. Đất đai được sử dụng trong nông nghiệp 

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

thải khỏi quá trình sản xuất. Nếu sử dụng hợp lý thị ruộng đất có chất 

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

diện tích canh tác. 
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c. Vốn trong nông nghiệp 

Vốn là yếu tố đầu vào trực tiếp của quá trình sản xuất. Trong 

điều kiện năng suất lao động không đổi, thì việc gia tăng vốn vào quá 

trình sản xuất sẽ làm tăng thêm sản lượng và ngược lại.  

d. Công nghệ sản xuất trong nông nghiệp 

Công nghệ là tập hợp những hiểu biết về các phương thức và 

phương pháp hướng vào cải tạo tự nhiên, phục vụ nhu cầu con người. 

Nhờ những kiến thức về nông học, chăn nuôi mà những công nghệ 

tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, chế biến... làm cho 

nông nghiệp phát triển và phục vụ con người tốt hơn. 

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

Lao động và chất lượng lao động qua các năm; diện tích và 

tình hình sử dụng đất; năng suất ruộng đất qua các năm; tổng số vốn 

đầu tư và mức đầu tư trên diện tích; số lượng và giá trị, mức tăng, tốc 

độ tăng của cơ sở vật chất; giống mới và tỷ lệ diện tích giống mới… 

1.2.4. Các hình thức liên kết kinh tế tiến bộ 

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

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

nhằm tìm kiếm những cơ hội đem lại lợi nhuận từ sự liên kết này.  

Quá trình liên kết kinh tế sẽ đưa đến tích tụ ruộng đất, vốn 

liếng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh và quá 

trình này cũng tạo ra các trang trại lớn có khả năng hội nhập dọc trên 

chuỗi cung cấp. Quá trình này làm cho nông nghiệp phát triển theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với cơ chế thị trường. 

- Tiêu chí đánh giá liên kết kinh tế tiến bộ:  bảo đảm tôn trọng 

tính độc lập của các hộ SXNN đối với sở hữu tư liệu sản xuất và sản 

phẩm sản xuất ra; tăng khả năng cạnh tranh của nông sản sản xuất ra 
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như chí phí, mẫu mã, an toàn thực phẩm… và đáp ứng nhu cầu thị 

trường; bền vững và đảm bảo phân chia lợi ích phù hợp giữa các đối 

tác, đặc biệt đối với nông hộ... 

1.2.5. Nông nghiệp có trình độ thâm canh cao 

Bản chất kinh tế của thâm canh trong nông nghiệp là đầu tư 

thêm vốn và lao động trên đơn vị diện tích nhằm thu nhiều sản phẩm 

trên đơn vị canh tác với chi phí thấp nhất. Thâm canh đạt đến trình 

độ cao nhờ áp dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ vào 

SXNN như cơ giới hóa, thủy lợi, công nghệ sinh học...  

Các tiêu chí để đánh giá trình độ thâm canh: Tổng số vốn cố 

định trên đơn vị diện tích; Tỷ lệ diện tích được tưới tiêu; Tỷ lệ diện 

tích được cày bừa, gieo trồng, bón phân, làm cỏ, bảo vệ thực vật, thu 

hoạch… bằng máy; Tỷ lệ điện khí hoá… 

1.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất nông nghiệp 

Gia tăng kết quả SXNN là việc gia tăng số lượng sản phẩm và 

giá trị sản phẩm cũng như sản phẩm hàng hóa và giá trị sản phẩm 

hàng hóa của nông nghiệp được sản xuất qua các năm và yêu cầu 

năm sau phải tăng cao hơn so với năm trước. 

- Các tiêu chí đánh giá gia tăng kết quả SXNN: Số lượng, và 

giá trị sản lượng, mức tăng và tốc độ tăng của sản lượng qua các 

năm; Đóng góp cho ngân sách Nhà nước; Thu nhập, mức tăng, tốc 

độ tăng thu nhập của người lao động… 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PTNN 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên: Đất đai, khí hậu, nguồn nước 

1.3.2. Điều kiện xã hội: Dân số, truyền thống, dân trí… 

1.3.3. Điều kiện kinh tế: Tình hình nền kinh tế, thị trường, 

chính sách về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG 

ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu 

- Vị trí địa lý: Quảng Trạch là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh 

Quảng Bình. Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Hà Tĩnh. Phía Tây giáp với 

huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình. Phía Nam giáp với huyện Bố Trạch 

- Quảng Bình. Phía Đông là bờ biển dài khoảng 32,4 km.  

- Địa hình: Phía Tây, phía Bắc có vùng đồi núi ăn sát ra biển. 

Ở giữa là đồng bằng bị chia cắt bởi các sông ngòi và bãi cát nội địa. 

Ven biển phía Đông có các đụn cát kéo dài.  

- Khí hậu: Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm. Nhiệt độ 

bình quân hàng năm là 25
0
C, lượng mưa bình quân là 2.976 mm, độ 

ẩm bình quân là 84,9%. 

b. Tài nguyên thiên nhiên 

- Tài nguyên đất: Đất nông nghiệp: 46.278,73 ha, trong đó đất 

SXNN là 11.117,21 ha, chiếm 18,1% tổng diện tích tự nhiên. Đất phi 

nông nghiệp: 11.450,57 ha. Đất chưa sử dụng: 3.659,20 ha. 

- Thổ nhưỡng: có 4 nhóm đất chính: đất cát 11,49%; đất phù 

sa 9,37%; đất xám 50,66%; đất tầng 11,47% diện tích đất tự nhiên. 

- Tài nguyên nước: Nguồn nước mặt khá phong phú do có hệ 

thống sông suối, hồ đập khá nhiều. Nguồn nước ngầm cũng khá 

phong phú nhưng phân bổ không đều. 



8 

 

- Tài nguyên rừng: Đến cuối năm 2012, toàn huyện có 34.448 

ha rừng với độ che phủ gần 57%, trong đó có 15.694 ha rừng tự 

nhiên và 18.754 ha rừng trồng.  

- Tài nguyên biển: Quảng Trạch có bờ biển dài 32,4 km, vùng 

đặc quyền lãnh hải khoảng 6.584 km
2
.  

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

a. Con người và truyền thống văn hóa 

Địa bàn huyện Quảng Trạch gần như chỉ có người dân tộc 

Kinh sinh sống, qua bao thế hệ vẫn thể hiện bản tính cần cù, chịu 

khó, ham làm, hiếu học, nhân ái, biết đùm bọc lẫn nhau.  

b. Dân số, dân trí và lao động 

- Dân số năm 2012 là 208.063 người, mật độ 339 người/km
2
. 

Dân số ở nông thôn chiếm 96%, ở thành thị chỉ có 4%.  

- Hoàn thành phổ cập bậc tiểu học năm 2004, trung học cơ sở 

năm 2009, dự kiến đến năm 2015 sẽ hoàn thành trung học phổ thông.  

- Tổng lao động làm việc trong các ngành kinh tế là 122.559 

người, chiếm 58,9% tổng dân số. Nông, lâm, thủy sản 54,62%; công 

nghiệp - xây dựng 19,61%; dịch vụ 25,77 %. 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế 

Tốc độ tăng tổng GTSX của nền kinh tế bình quân giai đoạn 

2006 - 2012 là 10,93%/năm. Nông, lâm, thủy sản 5,27%/năm; công 

nghiệp, xây dựng 11,14%/năm; dịch vụ, thương mại 17,73%/năm.  

b. Cơ cấu kinh tế 

Năm 2012, nông, lâm, thủy sản 27,8%, có xu hướng giảm; 

công nghiệp - xây dựng 39,6%, dịch vụ 32,6 có xu hướng tăng. 

c. Thị trường các yếu tố đầu vào và tiêu thụ nông sản 
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Thị trường đầu vào nông nghiệp: chủ yếu là thị trường mua 

bán các loại thiết bị, vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, 

vật nuôi... cơ bản được thực hiện ở trung tâm huyện lỵ và trung tâm 

các xã do có giao thông thuận lợi và hạ tầng đáp ứng.  

Thị trường đầu ra: nông sản có giá cả ổn định do bị tư thương 

ép giá hoặc do ảnh hưởng của thị trường nông sản chung trong nước. 

Sản phẩm từ chăn nuôi có thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp, chưa ổn định, 

chưa có uy tín và thương hiệu, tính cạnh tranh kém. 

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

- Chính sách đất đai: toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo Nghị định số 64/NĐ-CP đạt 91,5% diện tích 

đất nông nghiệp với số hộ là 25.247 hộ.  

- Chính sách thuế: huyện thực hiện miễn thuế nông nghiệp và 

thủy lợi phí đối với các hộ nông dân theo quy định. 

- Chính sách đầu tư, tín dụng: chính quyền các cấp đã tạo điều 

kiện thuận lợi về các thủ tục để các hộ nông dân, doanh nghiệp đầu 

tư được vay vốn ưu đãi theo chính sách của Chính phủ. 

- Chính sách về lao động, giải quyết việc làm: huyện thực hiện 

khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ nông dân mở 

rộng quy mô sản xuất, thu hút lao động, giải quyết việc làm… 

- Chính sách xây dựng nông thôn mới: đến nay huyện đã hoàn 

thành quy hoạch xây dựng nông thông mới cho 33/33 xã; tiếp tục đẩy 

mạnh huy động vốn xây dựng hạ tầng và phát triển SXNN ở các xã. 

e. Đặc điểm cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

- Giao thông: Đường Quốc lộ 1A Bắc Nam đi qua huyện 40 

km, đường Quốc lộ 12A 30 km. Số xã có đường ô tô về đến trung 

tâm là 33/33 xã. 
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- Thủy lợi: có 3 công trình trung thủy nông, 34 hồ đập nhỏ, 24 

trạm bơm điện và 450 km kênh mương với tỷ lệ bê tông hóa, kiên cố 

hóa là 58%, đảm bảo phục vụ tưới tiêu 95% diện tích canh tác. 

- Nước sinh hoạt: có 73,5% người dân nông thôn được sử 

dụng nước đạt vệ sinh. Còn một số xã vùng Nam và cồn bãi vẫn chưa 

có nguồn nước ngọt cho người dân sinh hoạt cũng như sản xuất. 

- Điện lực: Đến nay đã có 34/34 xã, thị trấn, 100% các thôn, tổ 

dân phố có điện với 99,8% hộ sử dụng điện thường xuyên. 

- Bưu chính, viễn thông, thông tin, truyền hình: Thuê bao viễn 

thông tăng nhanh. 31/34 xã, thị trấn được phủ sóng truyền hình mặt 

đất, thị trấn Ba Đồn được cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

2.2.1. Số lƣợng cơ sở sản xuất nông nghiệp 

a. Kinh tế trang trại 

Đến cuối năm 2012, toàn huyện chỉ có 01 trang trại trồng cây 

hàng năm kết hợp chăn nuôi ở xã Quảng Hưng, với quy mô đất đai 4 

ha, 10 lao động và có GTSX khoảng 500 triệu đồng/năm. 

b. Hợp tác xã 

Đến nay, huyện Quảng Trạch chỉ còn 18 HTX hoạt động cơ 

bản hiệu quả với tổng doanh thu đạt 21,337 tỷ trong năm.   

c. Doanh nghiệp nông nghiệp 

Hiện chỉ có Lâm trường Quảng Trạch quản lý, trồng, khai thác 

3.800 ha diện tích rừng sản xuất, 14.100 ha rừng phòng hộ, giải 

quyết việc làm cho 2.504 lao động trên địa bàn. 

d. Kinh tế nông hộ 

Toàn huyện có 27.592 hộ nông dân SXNN, có xu hướng giảm. 

Đa số các hộ có quy mô sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, tập quán lạc 
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hậu. Tuy nhiên, GTSX do kinh tế hộ tạo ra đạt 1.070 tỷ đồng, chiếm 

98% tổng giá trị SXNN toàn huyện, bình quân 38,8 triệu đồng/hộ. 

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

Trong cơ cấu SXNN, trồng trọt chiếm tỷ trọng cao nhưng có 

xu hướng giảm; tỷ trọng GTSX chăn nuôi tăng dần; tỷ trọng dịch vụ 

nông nghiệp có tăng nhưng không đều. Trong nội bộ ngành trồng 

trọt, tỷ trọng GTSX cây lương thực luôn ở mức cao trên 61% và có 

xu hướng ổn định. Đối với ngành chăn nuôi, GTSX gia súc (trâu, bò, 

lợn) có biến động giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn 83%. 

2.2.3. Quy mô các nguồn lực trong nông nghiệp 

a. Đất đai 

Tổng diện tích đất SXNN năm 2012 là 11.117,21 ha, chiếm 

18,12 % so với diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất nông nghiệp bình 

quân/hộ là 0,4 ha. Năng suất ruộng đất đạt 7,49 triệu đồng/ha/năm. 

b. Lao động 

Lao động nông nghiệp có số lượng ngày càng giảm, đến năm 

2012 chiếm tỷ lệ 45% so với tổng lao động. Phần lớn chưa qua đào 

tạo, trình độ tay nghề chưa có, thời gian nhàn rỗi nhiều. 

c. Vốn đầu tư 

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho nông nghiệp chỉ 

khoảng 16-18 tỷ đồng/năm. Số hộ vay và lượng vốn vay Ngân hàng 

tăng lên. Ngoài ra, còn có các nguồn vốn khác từ nhân dân, doanh 

nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO)… 

d. Khoa học và công nghệ 

Huyện ngày càng quan tâm hơn vào việc ứng dụng KHCN 

trong SXNN. Công tác khuyến nông góp phần chuyển dịch cơ cấu 

sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi… 
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2.2.4. Tình hình liên kết kinh tế trong nông nghiệp 

Đã có các hình thức, mô hình liên kết tuy nhiên chưa đa dạng, 

phong phú và đặc biệt là còn thiếu chặt chẽ và hiệu quả, do bản thân 

các doanh nghiệp, hộ nông dân, HTX chưa đủ năng lực thực hiện ở 

các khâu của quá trình SXKD đúng vai trò đảm nhận trong mô hình. 

2.2.5. Tình hình thâm canh trong nông nghiệp 

Thâm canh trong nông nghiệp thời gian qua đã từng bước cải 

thiện, góp phần đưa năng suất và sản lượng các loại cây trồng tăng 

lên. Cụ thể, năm 2012: năng suất lúa tăng 6,2%, năng suất ngô tăng 

26,3% so với năm 2006; năng suất rau các loại tăng 30,5%, năng suất 

các loại đậu tăng 32,3%... so với năm 2006. 

2.2.6. Kết quả sản xuất nông nghiệp thời gian qua 

 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch qua các năm 

Hình 2.5. Biểu đồ giá trị sản xuất nông nghiệp 

huyện Quảng Trạch giai đoạn 2006 – 2012 

Giá trị SXNN (giá cố định năm 2010) của năm 2012 là 833 tỷ 

đồng, chiếm 60,4% GTSX nông, lâm, thủy sản. Tốc độ tăng trưởng 
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bình quân giai đoạn 2006 - 2012 đạt 2,84%/năm, tăng chậm hơn 

ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản. 

Giá trị SXNN Quảng Trạch năm 2007 giảm đột ngột do mất 

mùa trồng trọt nhưng những năm sau đó đã dần tăng trở lại. Phần 

tăng trưởng nhẹ là nhờ phát triển chăn nuôi. 

a. Trồng trọt 

GTSX các nhóm cây chất bột, rau đậu, công nghiệp lâu năm 

tăng nhẹ; cây công nghiệp hàng năm, cây khác tăng khá nhanh, 

nhưng GTSX cây lương thực vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trên 60%. 

b. Chăn nuôi 

Năm 2012, GTSX chăn nuôi đạt 369,4 tỷ đồng gấp 1,58 lần so 

với năm 2006. Chăn nuôi gia súc tăng khá, mặc dù tỷ trọng đóng góp 

vẫn là chủ yếu nhưng có xu hướng giảm. Chăn nuôi gia cầm tăng rất 

nhanh và tỷ trọng đóng góp có xu hướng tăng. 

c. Thực trạng đóng góp của nông nghiệp với nền kinh tế 

huyện 

Giá trị SXNN chiếm gần 51% trong cơ cấu tổng GTSX nông, 

lâm, thủy sản và đã góp phần thúc đẩy kinh tế huyện tăng trưởng 

10,93%/năm trong thời kỳ 2006-2012. 

d. Thực trạng về đời sống của nông dân huyện Quảng Trạch 

Thu nhập bình quân đầu người nông dân SXNN tăng từ 3,6 

triệu đồng ở năm 2006 lên 8,1 triệu đồng vào năm 2012 (theo giá 

thực tế), tuy nhiên chỉ bằng 49% mức thu nhập bình quân của huyện.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

2.3.1. Những mặt thành công 
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- SXNN luôn tăng trưởng dương. Cơ cấu SXNN chuyển dịch 

theo hướng tích cực: tỷ trọng trồng trọt giảm, chăn nuôi tăng. 

- Lao động nông nghiệp có số lượng giảm; diện tích đất nông 

nghiệp bình quân tăng; nguồn vốn đầu tư cho nông thôn ngày càng 

lớn; ứng dụng KHCN và thâm canh nông nghiệp từng bước cải thiện. 

- Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng, 

GTSX ngày càng cao; GTSX ngành chăn nuôi ngày càng lớn và tỷ 

trọng đóng góp trong cơ cấu nông nghiệp ngày càng tăng. 

- Nông nghiệp đã đáp ứng được đa số nhu cầu lương thực tại 

chỗ cho nông dân, đồng thời cung ứng một phần nông sản hàng hóa. 

Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tạo việc làm cho lao 

động nông thôn, nâng cao thu nhập và mức sống của nhân dân... 

2.3.2. Những mặt hạn chế 

- Kinh tế trang trại, HTX và doanh nghiệp chưa phát triển để 

thúc đẩy sản xuất hàng hóa. Giá trị SXNN gần như hoàn toàn do 

nông hộ tạo ra. 

- Tốc độ tăng trưởng SXNN không cao. Trong cơ cấu SXNN, 

tỷ trọng chăn nuôi còn thấp so với trồng trọt trong khi tỷ trọng của 

dịch vụ nông nghiệp chuyển biến chưa thực sự tích cực. 

- Quy mô các nguồn lực còn khiêm tốn. Năng suất sử dụng đất 

giảm. Năng suất sản xuất chưa cao và GTSX mang lại thấp. Nông 

dân, HTX, doanh nghiệp áp dụng tiến bộ KHKT chưa nhiều. 

- Thâm canh trong nông nghiệp còn nhiều hạn chế: Các giống 

cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị cao chậm được phổ biến 

rộng rãi đến nông dân sản xuất. Việc cơ giới hóa, công nghiệp hóa 

trong canh tác nông nghiệp còn hạn chế. 
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- Tính liên kết trong sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp còn hạn chế. Chưa có nhiều liên kết tiến bộ, phù hợp. Các 

hình thức liên kết hiện có còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả.  

2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế 

Nguyên nhân thứ nhất, huyện có địa hình phức tạp, quỹ đất 

sản xuất bị chia cắt, phân tán... là những yếu tố bất lợi cho SXNN. 

Hàng năm lại thường xuyên xảy ra thiên tai hạn hán, lũ lụt gây khó 

khăn cho SXNN và đời sống của nhân dân.  

Nguyên nhân thứ hai, trình độ SXNN ở giai đoạn sản xuất 

hàng hóa nhỏ. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp chưa hoàn thiện. Chưa dồn 

điền đổi thửa để áp dụng cơ giới hóa, công nghiệp hóa. Hạn điền làm 

tăng chi phí sản xuất chưa thu hút được đầu tư vào nông nghiệp. 

Nguyên nhân thứ ba, tỷ lệ lao động là người già và phụ nữ 

tăng dẫn đến chất lượng lao động suy giảm. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật 

và quản lý kinh tế ở cơ sở còn còn thiếu và yếu so với yêu cầu. 

Nguyên nhân thứ tư, mức đầu tư vào nông nghiệp chưa đáp 

ứng được yêu cầu của SXNN hiện đại. Nguồn vốn vay ngân hàng 

chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nông dân.  

Nguyên nhân thứ năm, HTX và tổ chức kinh tế hợp tác chưa 

phát triển được nhiều dịch vụ. Bản thân các doanh nghiệp, HTX, hộ 

nông dân chưa đủ năng lực để thực hiện đúng vai trò của mình 

Nguyên nhân thứ sáu, công tác hoạch định và tổ chức thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch PTNN còn hạn chế. Các chính sách kinh tế 

chậm đổi mới. Còn khá nhiều người dân tổ chức sản xuất một cách 

tự phát không theo quy hoạch chung của huyện. 
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CHƢƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

 

3.1. CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Quảng Trạch 

a. Về kinh tế 

Tiếp tục xây dựng phát triển kinh tế của huyện với mức tăng 

trưởng cao, đạt mức cao của tỉnh. Hình thành cơ cấu kinh tế là công 

nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng trung bình 16,3%. 

Tỷ lệ thu ngân sách/giá trị tăng thêm: 17-20%. 

b. Về nông nghiệp 

Xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện, tổng hợp, được áp 

dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học vào sản xuất, từng bước 

đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vươn lên thành nền nông 

nghiệp sản xuất hàng hóa. Tốc độ tăng GTSX: 8-9%, với trồng trọt 

6-7%, chăn nuôi 10-11%. Cơ cấu trồng trọt 43%, chăn nuôi 56%, 

dịch vụ 1%. 

3.1.2. Các quan điểm định hƣớng khi xây dựng giải pháp 

- Quan tâm phòng chống thiên tai; khai thác hợp lý, sử dụng 

tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên... 

- Tăng trưởng kinh tế liên tục, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp 

lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để thúc đẩy PTNN.  

- SXNN phải xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên 

cần chú ý giảm thiểu mặt trái do cơ chế thị trường gây ra 

- PTNN phải gắn liền với quá trình nâng cao trình độ dân trí, 

đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội.  
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- PTNN gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường. Phát triển hệ 

thống sản xuất sạch và thân thiện với môi trường. 

- PTNN phải đảm bảo mục tiêu giữ vững quốc phòng, an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH THỜI GIAN TỚI 

3.2.1. Phát triển các cơ sở sản xuất nông nghiệp 

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

- Cải thiện môi trường tâm lý, tư tưởng và nâng cao dân trí, 

thay đổi tập quán sản xuất tiến bộ cho nông dân. Tạo điều kiện cho 

nông hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi. Tăng cường cung cấp các dịch vụ 

kỹ thuật - khuyến nông và giúp tiêu thụ nông sản. 

- Khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ đổi mới tư duy, tăng tích 

lũy vốn, kinh nghiệm, tích tụ ruộng đất, từng bước liên kết tăng quy 

mô sản xuất. Động viên bà con khu vực miền núi sản xuất để có đủ 

lương thực tự cấp và trao đổi hàng hóa tăng thu nhập, giảm nghèo. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ hộ nông dân sử dụng giá trị quyền sử 

dụng đất để góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết khi có dự án. Thực 

hiện phổ biến các mô hình sản xuất đã thí điểm thành công cho các 

hộ nông dân để tăng cường SXNN.  

b. Phát triển tổ hợp tác 

- Tổ hợp tác là hình thức kinh tế tập thể khá phù hợp trong 

điều kiện các HTX chưa phát triển. Có thể phát triển các tổ hợp tác: 

trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề nông thôn, quản lý bảo vệ rừng... 

- Đẩy mạnh việc tổ chức cho các hộ nông dân tham quan, học 

tập mô hình SXKD, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tập thể; tập huấn, 

nâng cao kiến thức về thị trường…  
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- Không ngừng phát triển các tổ hợp tác và tạo điều kiện để 

hình thành các HTX có quy mô, chất lượng cung cấp dịch vụ và hiệu 

quả hoạt động tốt hơn theo yêu cầu thực tế đòi hỏi trên địa bàn. 

c. Phát triển hợp tác xã 

- Kiện toàn, củng cố lại các HTX yếu kém: chấn chỉnh, đổi 

mới về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, đội ngũ cán bộ, phương thức 

hoạt động và phân phối của HTX phù hợp với thực tế của mỗi xã.  

- Phát triển các HTX mới, đa dạng phù hợp với trình độ phát 

triển trên địa bàn các xã. Khuyến khích huy động cổ phần và nguồn 

vốn của xã viên để không ngừng tăng vốn đầu tư phát triển HTX. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện nguyên tắc 

không phân biệt đối xử, tạo cơ hội cho HTX tiếp cận các nguồn vốn, 

tài nguyên, nhân lực, thông tin và tìm kiếm đầu ra trên thị trường 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, đào tạo nghề cho xã viên; tăng cường công tác kiểm tra, hướng 

dẫn để HTX hoạt động đúng Luật và điều lệ. 

d. Phát triển kinh tế trang trại 

- Tăng cường vận động, tuyên truyền về kinh tế trang trại. Xây 

dựng quy hoạch chi tiết SXNN và phổ biến cho người dân biết để có 

thể xác định nội dung, cách thức phát triển trang trại phù hợp. 

- Thực hiện tốt chính sách “khuyến khích phát triển và bảo hộ 

kinh tế trang trại” theo Nghị quyết số 03 của Chính phủ. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn đối với phát triển 

kinh tế trang trại. Xây dựng hoặc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng... 

- Khuyến khích các chủ trang trại góp vốn thành lập quỹ hỗ trợ 

nghiên cứu, phát triển KHCN. Tổ chức cung cấp thông tin thị trường 

và khuyến cáo KHKT giúp trang trại định hướng SXKD. 
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- Tăng cường thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn cho 

các chủ trang trại để nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị kinh 

doanh, tiếp cận thị trường, lập dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất... 

e. Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp 

- Thực hiện tốt Nghị định số 61 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Hỗ trợ, giúp đỡ đã các trang trại, HTX đang hoạt động phát 

triển, mở rộng quy mô về đất đai, vốn, lao động...  

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản 

xuất; nâng cao trình độ nguồn nhân lực; điều chỉnh chiến lược kinh 

doanh phù hợp... 

3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

Để nông nghiệp phát triển, cần dịch chuyển cơ cấu sản xuất 

hợp lý để khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế so sánh. 

Trong ngành trồng trọt, để đảm bảo an ninh lương thực, cần 

duy trì ổn định diện tích canh tác lúa hiện nay. Bên cạnh đó, sẽ tăng 

cường mở rộng diện tích các loại cây trồng có lợi thế và có giá trị 

cao, phát triển thành các vùng chuyên canh có năng suất cao. 

Trong ngành chăn nuôi, tiếp tục phát triển đàn lợn, đàn bò và 

gia cầm; Áp dụng các thành tựu KHKT trong chăn nuôi để nâng cao 

sản lượng, chất lượng sản phẩm. Tập trung chăn nuôi trong nông hộ 

khuyến khích phát triển nhanh các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. 

3.2.3. Tăng cƣờng các nguồn lực trong nông nghiệp 

a. Về đất đai 

- Xây dựng, điều chỉnh phù hợp quy hoạch chi tiết sử dụng đất 

kết hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Quản lý chặt chẽ 

việc sử dụng đất nông nghiệp và đất có khả năng SXNN. 
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- Nâng cao hệ số sử dụng đất cũng như tăng năng suất của 

ruộng đất. Tăng cường công tác cải tạo và khai thác sử dụng hiệu quả 

quỹ đất SXNN ở từng vùng, từng xã… 

b. Về lao động 

Tiếp tục nâng cao dân trí, thay đổi tập quán sản xuất; nâng cấp 

các cơ sở đào tạo nghề; tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật, công 

nghệ mới cho các chủ trại, nông dân; khuyến khích tự học, tự đào 

tạo; bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ để chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất, 

kinh doanh hiệu quả; tăng cường cán bộ nông nghiệp về cơ sở… 

c. Về nguồn vốn 

Tận dụng tối đa nội lực; nắm bắt mọi cơ hội để có thể huy 

động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế; hình thành và phát 

triển thị trường vốn để đa dạng hóa các kênh cung cấp vốn. Sử dụng 

hợp lý và có hiệu quả các nguồn vốn thu hút được...   

d. Về áp dụng các tiến bộ trong SXNN 

Đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các nông sản chủ lực ở 

huyện để kích thích áp dụng tiến bộ trong SXNN. Chú trọng đầu tư 

cho công tác khuyến nông; nhân rộng, phổ biến các mô hình sản xuất 

có hiệu quả, các điển hình thành công. Khuyến khích liên kết và hợp 

tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào nông nghiệp. Tăng cường đầu 

tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ chuyển giao KHKT vào SXNN… 

3.2.4. Áp dụng các mô hình liên kết kinh tế phù hợp 

Dưới đây là 5 mô hình liên kết quan trọng phù hợp với địa 

phương, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên lựa chọn: (1) Mô hình liên 

kết “4 nhà”: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước; 

(2) Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng, các nông hộ; (3) 

Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã; (4) Mô hình liên kết 
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giữa doanh nghiệp, trang trại, ngân hàng; (5) Mô hình liên kết giữa 

doanh nghiệp, nông hộ và tổ hợp tác. 

3.2.5. Tăng cƣờng thâm canh trong nông nghiệp 

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch PTNN gắn 

với nhu cầu thị trường. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu SXNN hợp lý. 

- Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ 

tầng. Đẩy mạnh việc áp dụng những thành tựu tiến bộ kỹ thuật, 

KHCN và những kinh nghiệm, sáng kiến của nhân dân vào SXNN. 

- Phát triển hệ thống sản xuất, cung cấp giống. Thực hiện gieo 

trồng đúng thời vụ. Đảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu phân 

bón hợp lý. Làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh và dịch bệnh.  

- Tăng cường áp dụng các phương pháp sản xuất tiên tiến để 

nâng cao hiệu quả thâm canh. Thực hiện tốt công tác dồn điền đổi 

thửa thuận tiện cho việc cơ giới hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp. 

3.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất nông nghiệp 

Lựa chọn nông sản sản xuất phù hợp với đặc điểm về tự nhiên, 

kinh tế - xã hội của từng vùng, từng xã và đáp ứng theo yêu cầu của 

thị trường; phát triển kinh tế nông hộ, trang trại, HTX; đẩy mạnh 

thâm canh, tăng hệ số sử dụng đất, tận dụng xen canh, gối vụ…; 

quan tâm nghiên cứu tìm hiểu thị trường tiêu thụ, tập trung cho các 

thị trường trong tỉnh, khu vực Bắc, Trung Trung Bộ... 

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

Đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn. Hoàn thiện hệ 

thống hồ, đập, kênh, mương, trạm bơm... đảm bảo tưới tiêu, cung cấp 

nước cho SXNN, sinh hoạt và phòng chống thiên tai. Cải tạo và phát 

triển lưới điện nông thôn, mạng lưới thông tin, liên lạc. Phát triển các 

cơ sở thương mại, dịch vụ. Nâng cấp mạng lưới chợ trên địa bàn... 
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3.2.8. Hoàn thiện một số chính sách liên quan 

- Chính sách đất đai; chính sách phát triển nguồn nhân lực; 

chính sách thuế, tín dụng; chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản. 

3.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kết luận 

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

nông nghiệp huyện, về lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất các giải 

pháp cụ thể và hoàn thiện một số chính sách liên quan nhằm thúc đẩy 

nông nghiệp huyện Quảng Trạch phát triển trong những năm trước 

mắt, luận văn đã hoàn thành được một số nội dung sau: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến PTNN. 

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

hưởng và thực trạng PTNN huyện, phát hiện hạn chế, nguyên nhân. 

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy PTNN huyện 

Quảng Trạch trong thời gian tới. 

3.3.2. Kiến nghị 

a. Đối với Chính phủ 

- Có chính sách đủ mạnh để tăng cường nâng cao dân trí cho 

khu vực nông thôn, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, giao thông không thuận lợi. 

- Nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế với sản xuất và thu 

nhập của nông dân; có thể bỏ thuế đối với HTX, tổ hợp tác ở miền 

núi, vùng sâu, vùng xa để khuyến khích PTNN. Loại bỏ hoặc nới 

lỏng chính sách “hạn điền”. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản dưới luật liên quan đến quyền 

sử dụng đất, chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê và góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp.  
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- Thúc đẩy thực hiện tốt chính sách đa dạng hóa các nguồn 

vốn huy động để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông 

thôn. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước cho xây dựng kết 

cấu hạ tầng thiết yếu ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

 - Có chính sách ưu tiên, khuyến khích cho các doanh nghiệp 

nông nghiệp đầu tư vào địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa để họ 

tham gia giải quyết việc làm và tăng cơ hội để nông dân tham gia 

cung cấp nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp. 

- Có chính sách thúc đẩy, hỗ trợ nông dân, HTX, nhà khoa 

học, doanh nghiệp liên kết và đảm đương tốt vai trò, nhiệm vụ của 

mình trong liên kết. Hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt các chế tài xử 

lý vi phạm hợp đồng liên kết để bảo vệ lợi ích cho các bên nhằm đảm 

bảo liên kết được chặt chẽ, bền vững. 

- Có chính sách hỗ trợ xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản 

để nâng cao năng lực thương mại hàng nông sản thông qua việc gia 

nhập các sàn giao dịch, sở giao dịch hàng hóa, giúp các nông dân, cơ 

sở SXNN yên tâm về thị trường đầu ra để tập trung hơn vào sản xuất. 

b. Đối với tỉnh Quảng Bình 

- Thực hiện tốt chính sách đất nông nghiệp của Chính phủ. Hỗ 

trợ thỏa đáng cho các hộ nông dân khi chuyển giao đất thực hiện các 

dự án để ổn định sinh hoạt, chuyển đổi sinh kế và việc làm mới. 

- Tạo cơ hội thuận lợi để các nông hộ, cơ sở sản xuất tiếp cận 

các nguồn vốn. Thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhiều hơn, 

mạnh mẽ hơn cho cấp huyện và cấp xã để tăng cường tự chủ ở cơ sở. 

- Xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ nông dân sản xuất lương 

thực và các cơ sở sản xuất miền núi, vùng sâu, vùng xa như nâng 
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mức hỗ trợ đầu tư khai hoang đất, cải tạo đất, đồng ruộng; mức hỗ 

trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ dịch bệnh...  

- Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiếp cận, áp dụng tiến bộ 

KHCN vào SXNN để tăng năng suất và chất lượng nông sản. Nâng 

cao hiệu quả công tác vận động, hướng dẫn người nông dân áp dụng 

các phương thức sản xuất an toàn sinh thái, các công nghệ sạch hơn 

và sử dụng giống sạch bệnh trong SXNN. 

c. Đối với huyện Quảng Trạch 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, chỉ đạo kịp thời điều chỉnh 

quy hoạch và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới cấp xã để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, 

làm cơ sở công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp cũng như đẩy 

nhanh quá trình thâm canh, liên kết sản xuất trong nông nghiệp. 

- Thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về khuyến khích các 

thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu 

thực hiện những chính sách đặc thù để thu hút đầu tư SXNN ở miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. 

- Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch SXNN và phối hợp chặt chẽ 

trong việc triển khai các chương trình dự án phát triển có liên quan. 

Quan tâm thực hiện tốt công tác hỗ trợ tái định canh, định cư khi thu 

hồi đất giúp cho nông dân có đời sống tốt hơn khi đến nơi ở mới. 

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, 

công chức. Nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học, công nghệ và 

quản lý kinh tế nông nghiệp cho các cán bộ cấp huyện, cấp xã để có 

thể giúp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện 

chính sách và chỉ đạo SXNN, phát triển nông thôn. 


