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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Vũng Liêm là huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long nằm trong khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long. Thế mạnh của huyện là nông nghiệp với 

64,75% lao động trong ngành nông nghiệp, GDP của nông nghiệp 

chiếm ½ GDP của toàn huyện. Phát triển nông nghiệp được chính 

quyền địa phương quan tâm nhằm năng cao hiệu quả sản xuất nông 

nghiệp làm năng suất nâng cao, tăng về số lượng nhưng vẫn đảm bảo 

chất lượng hàng hóa... góp phần tăng thu nhập cho lao động nông 

thôn, cải thiện chất lượng cuộc sống người nông dân và rút ngắn 

khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. 

Trong thời gian qua huyện Vũng Liêm đã đạt được những 

thành tựu đáng ấn tượng về kinh tế - xã hội. Đời sống người dân 

được không ngừng tăng lên nhờ giao thông đi lại thuận tiện, thu nhập 

tăng lên nhiều hộ thoát nghèo, cơ sở hạ tầng được nâng cấp để phục 

vụ nhu cầu phát triển xã hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng sản 

phẩm nông nghiệp tăng lên, riêng sản lượng lương thực tăng cao. Để 

hòa nhập vào xu hướng phát triển nông nghiệp cả nước, của khu vực 

thì huyện đang chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đang từng 

bước nâng cao giá trị nông nghiệp và triển khai chính sách phát triển 

nông nghiệp. Mặc dù vậy sự phát triển nông nghiệp của huyện đang 

gặp một số khó khăn như: cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch còn 

chậm, tập quán sản xuất manh mún nhỏ lẽ, sự đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, phần 

lớn lao động trong nông nghiệp trình độ còn thấp gây khó khăn trong 

quá trình chuyển giao công nghệ. 

Trước tình hình đó, cần có những giải pháp thiết thực khắc 
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phục những khó khăn trên nhằm đẩy mạnh nông nghiệp phát triển 

đạt hiệu quả ngày càng cao và bền vững. Do đó "Phát triển nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long" được chọn 

làm đề tài nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Dựa vào cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp, vận dụng lý 

luận phù hợp với điều kiện đặc thù của huyện Vũng Liêm để phân 

tích thực trạng phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện từ 2008-

2012. Từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm phát triển 

nhanh ngành nông nghiệp. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

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

phát triển nông nghiệp của huyện Vũng Liêm. 

Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung, về không gian, về thời gian. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng một số phương pháp như: Phương pháp phân 

tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, phương pháp 

phân tích thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so 

sánh và các phương pháp khác. 

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Tác giả làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan 

đến phát triển nông nghiệp. Dựa vào lý luận và thực tiễn tác giả phân 

tích thực trạng phát triển nông nghiệp của huyện Vũng Liêm. Đánh 

giá mặt thành công và hạn chế. Đề xuất một số quan điểm, chính 

sách để phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài lời mở đầu, luận văn chia làm 3 chương sau: 
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Chương  1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

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

huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 “Vi ệt Nam hướng tới 2010” của Bộ kế hoạch và Đầu tư là bài 

viết đầu tiên sau khi đất nước đổi mới. 

GS. TS. Nguyễn Trần Trọng năm 2012 với bài viết “Phát triển 

nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. 

Bài viết của TS. Đinh Phi Hỗ (2006) có đề cập về những đặc 

điểm riêng của ngành nông nghiệp. 

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

trong phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam và những năm 

tới”. 

Tác giả Đặng Kim Sơn ( 2008) đã có nhiều bài viết nghiên cứu 

nội dung của phát triển nông nghiệp. 

TS. Nguyễn Sinh Cúc với tác phẩm “Nông nghiệp, nông thôn 

Việt Nam thời kỳ đổi mới (2003)”. 

GS.TS Võ Tòng Xuân (2009) với bài viết “Nông dân và nông 

nghiệp Việt Nam nhìn từ sản xuất thị trường”. 

TS. Đoàn Tranh với bài viết “Phát triển nông nghiệp tỉnh 

Quãng Nam giai đoạn 2011-2020”. 

Th.S. Trần Quang Hưng với bài viết “Phát triển nông nghiệp 

Tp.HCM theo hướng bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế thế 

giới (2008)”. 
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Th.S. Hoàng Quốc Cường (2009) với bài viết “ Giải pháp sản 

xuất hàng hóa ở tỉnh Yên Bái ”. 

Th.S. Nguyễn Hồng Đức với bài viết “ Giải pháp phát triển ở 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” 

 

CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VỀ PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP 

1.1. KHÁI QUÁT V Ề NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm về nông nghiệp 

a. Nông nghiệp 

Nông nghiệp là tập hợp các phân ngành như trồng trọt, chăn 

nuôi, chế biến nông sản và công nghệ sau thu hoạch. 

Nông nghiệp được chia thành 2 loại: nông nghiệp thuần nông, 

nông nghiệp chuyên sâu. 

b. Khái niệm về 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 là tư liệu sản xuất chủ yếu không 

thể thiếu được.  

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cơ thể sống gồm:cây 

trồng và vật nuôi. 
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- Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao, đó là nét đặc 

thù điển hình nhất của SXNN. 

1.1.3. Ý nghĩa của phát tri ển nông nghiệp 

a. Phát triển nông nghiệp có ý nghĩa rất lớn đó là đóng góp 

về thị trường 

b. Phát triển nông nghiệp góp phần tăng trưởng nền kinh tế 

ổn định 

c. Phát triển nông nghiệp góp phần xoá đói, giảm nghèo và 

bảo đảm an ninh lương thực 

d. Phát triển nông nghiệp góp phần phát triển nông thôn 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP 

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

Phát triển nông nghiệp đòi hỏi về hiệu quả kinh tế ngày càng 

cao, năm sau cao hơn năm trước. Do đó phải có các cơ sở sản xuất 

như kinh tế trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp với số 

lượng lớn hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. 

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

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp lý 

là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phù hợp, chuyển sang 

cơ cấu có khả năng tái sản xuất mở rộng, khai thác lợi thế của địa 

phương, đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội, đồng thời cơ cấu 

đó phải đảm bảo bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. 

1.2.3. Gia tăng các yếu tố nguồn lực 

Các nguồn lực trong nông nghiệp gồm: lao động, đất đai, vốn, 

khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật... Quy mô về số 

lượng và chất lượng các nguồn lực được huy động có tính quyết định 

đến tốc độ tăng trưởng và phát triển nông nghiệp. 
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1.2.4. Các hình thức liên kết kinh t ế 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. 

Các hình thức liên kết gồm: liên kết kinh tế, liên kết ngang, 

liên kết dọc. 

1.2.5. Nông nghiệp có trình độ thâm canh cao 

 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. 

Hệ thống chỉ tiêu thể hiện trình độ thâm canh trong nông 

nghiệp gồm: Mức đầu tư trên một đơn vị diện tích và trên lao động 

nông nghiệp; Diện tích đất trồng trọt được tưới, tiêu bằng hệ thống 

thủy lợi; Số lượng máy kéo, các hồ chứa, các đập ngăn mặn, các trạm 

bơm; Tỷ lệ điện khí hóa, thông tin liên lạc, kết nối internet; Năng 

suất cây trồng, năng suất lao động, dung lượng vốn cố định và chi 

phí vật chất trên 100 đồng giá trị sản xuất. 

1.2.6.Gia tăng kết quả sản xuất trong nông nghiệp 

Gia tăng kết quả SXNN là số lượng sản phẩm và giá trị sản 

phẩm, cũng như sản phẩm hàng hoá và giá trị sản phẩm hàng hoá của 

nông nghiệp được sản xuất qua các năm và yêu cầu năm sau phải 

tăng cao so với năm trước. 

Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp: 

Số lượng, giá trị sản phẩm các loại được sản xuất ra; Số lượng, giá trị 

sản phẩm hàng hóa các loại được sản xuất ra. 

Các tiêu chí đánh giá việc nâng cao kết quả SXNN gồm: Số 

lượng và giá trị sản lượng của từng năm; Mức tăng và tốc độ tăng 
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của sản phẩm hàng hóa qua các năm; Thu nhập của người lao động 

qua các năm và mức tăng, tốc độ tăng thu nhập của người lao động; 

Tích lũy của các cơ sở sản xuất qua các năm. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN NÔNG 

NGHI ỆP 

1.3.1. Nhân tố điều kiện tự nhiên: Nhân tố tự nhiên có tác 

động trực tiếp đến phát triển nông nghiệp gồm: vị trí địa lý, khí hậu, 

nguồn nước, đất đai... 

1.3.2. Nhân tố điều kiện xã hội 

Dân tộc, dân số, truyền thống, dân trí. 

1.3.3. Nhân tố thuộc về điều kiện kinh tế 

Tình trạng nền kinh tế, thị trường đầu vào và đầu ra của ngành 

nông nghiệp, các chính sách về nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ 

tầng nông nghiệp, nông thôn. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA 

BÀN HUY ỆN VŨNG LIÊM, T ỈNH VĨNH LONG 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM T Ự NHIÊN, KINH T Ế –XÃ HỘI CỦA HUY ỆN 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Vũng Liêm là huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm 

châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long có địa hình bằng phẳng, đất đai, 

khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng và vật nuôi đảm bảo cho 

SXNN nông nghiệp quanh năm. Đặc biệt thích hợp cho thâm canh 

tăng năng suất và tăng vụ sản xuất trong năm. 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

Đặc điểm xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển nông 

nghiệp trên địa bàn huyện. Tình hình dân số, lao động, dân trí, truyền 

thống...ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp tại địa phương. 

Dù hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì nhân tố nguồn nhân lực là 

yếu tố quyết định kết quả sản xuất. 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

- Tăng trưởng kinh tế huyện 

Vũng Liêm có tốc độ tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn 

năm trước nhưng Vũng Liêm còn là huyện nghèo, thu nhập bình 

quân đầu người năm 2012 là 20 triệu đồng, chủ yếu là hoạt động 

kinh tế nông nghiệp. Điều này dẫn đến tích lũy nội bộ ngành kinh tế 

còn hạn chế. 

- Cơ cấu kinh tế huyện 
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Nhìn chung, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện diễn 

ra đúng hướng, nhưng còn chậm. Năm 2012 tỷ trọng ngành nông lâm 

– ngư 48,94%; Công nghiệp – xây dựng 4,03%; Dịch vụ- thương mại 

47,03%. 

- Thị trường các yếu tố đầu vào và tiêu thụ nông sản 

+ Đối với thị trường đầu vào: Gia tăng số lượng cung ứng vật 

tư nông nghiệp, đảm bảo về chất lượng với mục tiêu giảm chi phí 

đầu vào, hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh cảu hàng nông sản. 

+ Đối với thị trường tiêu thụ nông sản: Giá bán nông sản 

không ổn định, chưa có uy tín và thương hiệu nên tính cạnh tranh 

kém. 

- Tình hình thực hiện các chính sách về nông nghiệp 

+ Chính sách đất đai: Khuyến khích tích tụ đất đai, khắc phục 

tình trạng đất đai sản xuất nông nghiệp manh mún. 

+ Chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp: Khuyến khích 

người dân phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp. 

+ Chính sách hỗ trợ chuyển giao khoa học, công nghệ cho nông 

nghiệp: Việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vùng sâu, vùng 

xa vùng đồng bào dân tộc còn chậm.  

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

nông nghiệp: Chính sách đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp ở 

huyện còn nhiều bất cập.  

+ Chính sách về lao động, giải quyết việc làm: 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... 
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+ Chính sách xây dựng nông thôn mới: huyện đã quy hoạch 

20/20 xã; đẩy mạnh huy động vốn và cơ sở hạ tầng cho phát triển 

SXNN. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng 

Để phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển ngành nông 

nghiệp nói riêng cần đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. 

Thực tế ở địa phương thông qua chương trình nông thôn mới 

huyện đã xây dựng đường giao thông và nhiều cơ sở phục vụ đời 

sống người dân nông thôn. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

VŨNG LIÊM, T ỈNH VĨNH LONG 

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

a. Kinh tế trang trại 

Trong năm 2012, toàn huyện có 03 trang trại đạt tiêu chuẩn 

theo quy định. Trong đó có 02 trang trại chăn nuôi và 01 trang trại 

nuôi thủy sản ngừng hoạt động. Hiệu quả hoạt động của các trang 

trại chưa góp phần đáng kể vào phát triển nông nghiệp.  

b. Hợp tác xã và tổ hợp tác nông- ngư nghiệp 

Toàn huyện có 6 hợp tác xã nông nghiệp, có 61 xã viên tham 

gia, với tổng vốn điều lệ 9,901 tỷ đồng. Trong đó, có 02 hợp tác xã 

đạt loại khá chiếm 33,33%, 02 xếp loại trung bình chiếm 33,33% và 

02 mới thành lập nên chưa phân loại. 

Tổ hợp tác: thành lập mới 35 tổ hợp tác, giải thể 95 tổ. Hiện 

nay toàn huyện có 239 tổ với 5.319 tổ viên. Về chất lượng hoạt động: 

xuất sắc có 25 tổ chiếm 10,46%, khá 116 tổ chiếm 48,54%, trung 

bình 69 tổ chiếm 28,87%, 29 tổ mới thành lập chưa phân loại chiếm 
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12,13%. Bên cạnh đó, huyện có 4 làng nghề trồng và se lõi lác góp 

phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho người dân. 

c. Kinh tế nông hộ 

Toàn huyện số hộ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 

khá cao 64,75% số hộ dân toàn huyện. Nhìn chung kinh tế hộ trong 

thời gian qua đã góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế huyện. 

Tuy nhiên đa số các hộ có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún do tập 

quán canh tác có từ lâu đời làm hạn chế phát triển nông nghiệp tại 

địa phương. 

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp thời gian 

gần đây 

- Từ năm 2008-2012 tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm giảm từ 

70,51% xuống còn 69,98%, chăn nuôi giảm nhẹ từ 26,16% xuống 

còn 22,90% và dịch vụ tăng từ 3,33% lên 7,12%. Nhìn chung, cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp của huyện trong những năm qua đã chuyển 

dịch theo đúng hướng giảm tỷ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỷ 

trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ. 

- Trong cơ cấu ngành chăn nuôi cho thấy chăn nuôi gia súc 

chiếm tỷ lệ cao hơn chăn nuôi gia cầm. Trong năm 2012 giá trị chăn 

nuôi gia súc chiếm 55,86%, gia cầm chiếm 24,65%, sản phẩm không 

qua giết mổ chiếm 14,79%, còn lại là chăn nuôi khác và sản phẩm 

phụ chiếm tỷ lệ 3,89%, 0,81%. 

- Ngành thủy sản tuy không phải là ngành mũi nhọn của 

huyện nhưng cơ cấu ngành thủy sản đang dịch chuyển cơ cấu hợp lý. 

Từ năm 2008 - 2012 khai thác thủy sản từ 86,33% lên 92,14%, 

ngành khai thác thủy sản từ 13,39% giảm xuống 7,68%, nuôi trồng 
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chiếm 92,14% và dịch vụ chiếm 0,18%. Đối tượng thủy sản lựa chọn 

nuôi là cá, tôm nước ngọt. 

- Đối với ngành lâm nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ chủ yếu là 

gỗ, củi, tre, lá dừa nước. Giá trị ngành lâm nghiệp từ 13.383 triệu 

đồng năm 2008 lên 23.094 năm 2012. 

2.2.3. Quy mô các nguồn lực trong nông nghiệp 

a. Đất đai  

Đất nông nghiệp là 24.637,46 ha chiếm 79,58% trong tổng 

diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích đất nông nghiệp có xu hướng 

giảm dần do dân số tăng làm cho diện tích đất bình quân nông hộ 

giảm. 

b. Lao động và cơ cấu 

Lao động của huyện khá đông đây là điều kiện thuận lợi cho 

phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên phần lớn lao động chưa qua đào 

tạo, trình độ còn hạn chế, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chưa 

tận dụng tốt thời gian nhàn rỗi để tăng thu nhập. 

Tính đến năm 2012 dân số trong độ tuổi lao động của huyện là 

83.348 người, chiếm 52,04% dân số. Trong đó lao động ngành nông 

nghiệp chiếm 53,967 người, chiếm 64,75% dân số lao động. 

c. Vốn đầu tư 

Tổng nguồn vốn từ 2008-2012 đạt 608,1 tỷ đồng, Trong đó, 

nguồn vốn từ ngân sách cấp là 370,5 tỷ đồng chiếm 60,93%, nguồn 

vốn huy động từ doanh nghiệp, từ cộng đồng và vốn tài trợ là 235 tỷ 

đồng chiếm 38,64%, còn lại là vốn vay từ ngân hàng nông nghiệp 2,6 

tỷ đồng chiếm 0,43%. 

2.2.4. Tình hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp 
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Trong ngành nông nghiệp huyện Vũng Liêm đã hình thành các 

mô hình liên kết, tuy nhiên những liên kết này chưa chặt chẽ do bản 

thân các doanh nghiệp, hộ nông dân, hợp tác xã chưa đủ năng lực 

thực hiện ở các khâu của quá trình sản xuất.  

2.2.5. Tình hình thâm canh trong nông nghiệp 

Trong thời gian qua ngành nông nghiệp huyện được cải thiện 

nên góp phần đưa năng suất và sản lượng các loại cây trồng tăng lên. 

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần thúc đẩy sản 

lượng nhiều loại cây trồng tăng lên, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi 

để đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ hàng nông sản. 

2.2.6. Kết quả sản xuất nông nghiệp huyện thời gian qua 

a. Trồng trọt 

Từ năm 2008-2012 GTSX trồng trọt hàng năm bình quân 

32,9%, trong đó nhóm cây lương thực tăng 29,4%, cây ăn quả tăng 

38,2%, rau đậu tăng 43,9%, cây công nghiệp lâu năm tăng 26,2%, 

cây công nghiệp hàng năm 52,1%.  

Năm 2012 GTSX cây lương thực đạt 1.284.161 triệu đồng cao 

hơn 1,5 lần so với năm 2008, diện tích gieo trồng giảm từ 42.072,1 

ha năm 2008 xuống 41.850,1 ha năm 2012. Tổng sản lượng cây 

luông thực có hạt từ 217,18 tạ năm 2008 lên 238,74 tạ năm 2012. 

Rau các loại, đậu các loại, cây công nghiệp hàng năm được trồng 

nhiều hơn những năm trước đóa, cây lác diện tích gieo trồng giảm 

qua các năm nhưng năng suất lại cao hơn. 

Qua bảng số liệu cho thấy có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

từ cây lúa sang các loại cây chất tạo bột ( khoai lang, khoai mì), đậu 

các loại và đậu các loại ( nhóm cây thực phẩm). 
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Nhìn chung, trong cơ cấu ngành trồng trọt thì cây lương thực 

vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp địa 

phương. 

b. Chăn nuôi 

Ngành chăn nuôi được chính quyền đặc biệt quan tâm làm cho 

giá trị sản xuất tăng khá cao qua các năm. 

Trong năm 2012 GTSX chăn nuôi đạt 890.429 triệu đồng tăng 

1,6 lần so với năm 2008. Trong đó, đàn gia cầm đạt 497.365 triệu 

đồng tăng 1,3 lần so với năm 2008, GTSX của đàn gia súc là 219.541 

triệu đồng tăng gấp 2,5 lần so với năm 2008, còn lại là ngành dịch vụ 

& chăn nuôi khác đạt 173.523 triệu đồng tăng 2,4 lần so với năm 

2008. 

Nhìn chung, trong giai đoạn từ 2008-2012 có sự chuyển dịch 

cơ cấu nông nghiệp từ trồng trọt sang chăn nuôi. Ngành chăn nuôi 

gia cầm có tỷ lệ đóng góp cao nhất trong nội bộ ngành chăn nuôi và 

chăn nuôi gia súc, dịch vụ & chăn nuôi có giá trị tăng ổn định qua 

các năm. 

c. Thuỷ sản 

Tổng sản lượng thủy sản năm 2012 đạt 22.877,50 tấn tăng gấp 

1,6 lần so với năm 2008. Trong đó sản lượng nuôi trồng chiếm ưu 

thế khoảng 94% ngành thủy sản, năm 2012 đạt 21.581,10 tấn tăng 

gấp 1,7 lần năm 2008 ( nuôi cá chiếm 99,9% với sản lượng đạt 

51.566,20 tấn, nuôi tôm chỉ chiếm 1% với sản lượng 2,2 tấn), sản 

lượng khai thác chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 0,6%. 

Nhìn chung, do điều kiện địa phương chủ yếu là sông, kênh, 

rạch nước ngọt nên các hộ nông dân nuôi trồng thủy sản là chủ yếu 

để đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu ra nước ngoài. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG TH ỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN NÔNG 

NGHI ỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUY ỆN VŨNG LIÊM T ỈNH VĨNH 

LONG 

2.3.1. Đánh giá chung 

Trong việc phát triển nông nghiệp trên đị bàn huyện Vũng 

Liêm đã đạt được những thành công và còn tồn tại những mặt hạn 

chế như sau: 

a. Những mặt thành công 

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

giá trị sản xuất nông nghiệp huyện tăng qua các năm. 

Nhìn chung nông nghiệp huyện chuyển dịch cơ cấu đúng 

hướng, sự chuyển dịch tỷ trọng ngành trồng trọt sang chăn nuôi và 

nuôi thủy sản. Các hình thức sản xuất tập trung với quy mô lớn, trình 

độ chuyên môn sâu góp phần gia tăng số lượng và chất lượng hàng 

nông sản, điển hình là mô hình cánh đồng mẫu lớn có sự liên kết 

giữa 4 nhà được chính quyền địa phương rất qaun tâm, thông qua mô 

hình khuyến khích áp dung KHKT, góp phần xáo đói giảm nghèo, 

nâng cao thu nhập nông dân. Bên cạnh đó, chương trình xây dựng 

nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn giúp chuyển biến tích cực bộ mặt 

nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng như: chợ, đường giao thông, trình 

độ dân trí… 

b. Những mặt hạn chế 

Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng nhưng còn 

chậm, nặng về số lượng, quy mô diện tích, chưa chú trọng đến chất 

lượng và hiệu quả kinh tế. 



    

 

16

Phát triển trồng trọt ở Vũng Liêm dựa vào tăng vụ trên đất 

lúa, năng suất lúa khá cao. Tuy nhiên khi thâm canh tăng vụ sẽ làm 

tăng chi phí làm giảm gía thành sản phẩm. 

Để phát triển chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong 

nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các điều cấm của Quyết định số: 

3065/QĐ- BNPTNT. Mặt khác, do tập quán chăn nuôi nhỏ lẽ, manh 

mún kìm hảm chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại. 

Để phát triển nông nghiệp cần phát triển công nghiệp chế 

biến và xây dựng thị trường tiêu thụ đầu ra cho nông sản. 

Chất lượng nguồn lao động trong nông nghiệp chưa cao cần 

đào tạo, tập huấn để lao động có kỹ thuật, trình độ quản lý …để phát 

triển kinh tế- xã hội. 

Trên thực tế mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp theo 

hướng hợp tác xã hoặc tích tụ ruộng đất để hình thành trang trại 

chưa đủ hấp dẫn người nông dân tham gia. Mặt khác, do diện tích 

đất vườn còn hạn chế lại trồng nhiều loại cây với các độ tuổi khác 

nhau nên không đảm bảo về chất lượng hàng nông sản. 

2.3.2. Nguyên nhân hạn chế 

Liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa đem lại hiệu quả 

cao trong sản xuất; Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chưa hợp lý, 

chuyển dịch cơ cấu còn chậm, chăn nuôi chiếm tỷ trọng thấp; Trong 

nội bộ ngành trồng trọt thì những cây trồng có giá trị kinh tế chưa 

đầu tư đúng mức; cơ sở sản xuất còn nhỏ lẻ; các hợp tác xã, tổ hợp 

tác sản xuất chất lượng hoạt động, các chính sách hỗ trợ còn hạn 

chế; Trình độ thâm canh trong nông nghiệp thấp, cơ sở vật chất cho 

nông nghiệp còn thiếu, giống cây trồng bố trí chưa phù hợp; Công 
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tác quản lý, điều hành, chỉ đạo của các còn bất cập, cán bộ nông 

nghiệp trình độ chuyên môn chưa cao. 

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRI ỂN NÔNG 

NGHI ỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUY ỆN VŨNG LIÊM, T ỈNH VĨNH 

LONG 

3.1. CƠ SỞ CHO VI ỆC XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Các yếu tố môi trường, nông nghiệp của huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

a. Môi trường tự nhiên: 

Tài nguyên thiên nhiên và điều kiện tự nhiên ở Vũng Liêm rất 

thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp đa canh, đa dạng hóa cây 

trồng theo hướng thâm canh tăng năng suất tạo ra các nông- thủy sản 

thỏa mãn nhu cầu thị trường. 

b. Môi trường kinh tế: 

Tình hình tăng trưởng kinh tế của huyện ổn định, năm sau cao 

hơn năm trước. Mục tiêu kinh tế đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng 

giá trị tăng thêm bình quân giai đoạn 2011-2020 là 10,85%/năm, 

trong đó 2011-2015 tăng 9,54%/năm, 2016-2020 tăng 12,18%/năm; 

Giá trị tăng thêm khu vực nông nghiệp – thủy sản bình quân 5 năm 

2011-2015 tăng 16,46%/năm, bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 

18,77%/năm; Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ bình quân 5 năm 

2011-2015 tăng 13,36%/năm, bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 

14,80%/năm; Cơ cấu kinh tế đến 2015 khu vực nông nghiệp- thủy 

sản chiếm 68%, khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 16,4% và 

dịch vụ chiếm 15,6%. Đến năm 2020 khu vực nông nghiệp- thủy sản 

chiếm 54,5%, khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 23,2% và dịch 
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vụ chiếm 22,4%; Giá trị tăng thêm theo giá hiện hành bình quân đầu 

người năm 2015 là 34 triệu đồng tương đương 1650 USD, năm 2020 

là 58% tương đương 2700 USD; Tỷ lệ huy động giá trị tăng thêm 

vào ngân sách năm 2015 là 2,3%/năm, dự kiến năm 2020 là 

2,5%/năm. 

c. Môi trường xã hội: 

Nông dân Vũng Liêm với bề dầy kinh nghiệm trong sản xuất 

nông nghiệp và tiếp thu những ứng dụng sáng tạo tiến bộ kỹ thuật 

vào nông nghiệp theo hướng thị trường. Chính quyền địa phương 

luôn quan tâm đến đời sống người dân, không ngừng nâng cao dân 

trí và cải thiện mức sống của người dân nhằm rút ngắn khoảng cách 

giữa thành thị, nông thôn. 

3.1.2. Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

-Về kinh tế:  

+ Xây dựng Vũng Liêm trở thành huyện có kinh tế phát triển, 

xã hội công bằng văn minh, đảm bảo vững chắc về an ninh quốc 

phòng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp từng bước tiến lên CNH-

HĐH. 

+ Phát triển kinh tế- xã hội của Vũng Liêm phải dựa trên cơ sở 

phát triển nông nghiệp, tạo nên sự cân đối, toàn diện, mở rộng dịch 

vụ- du lịch và phát triển thương mại, đưa kinh tế Vũng Liêm phát 

triển nhanh và bền vững. 

-Về nông nghiệp: 

Phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, 

thâm canh sử dụng giống mới, áp dụng quy trình sản xuất mới; đưa 

cơ giới vào phục vụ sản xuất. Chú trọng mở rộng diện tích cùng với 
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nâng cao năng suất chất lượng cây ăn trái và cây công nghiệp dài 

ngày. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung theo quy mô trang 

trại chuyên nghiệp. 

3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Phát tri ển các cơ sở sản xuất 

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

Kinh tế nông hộ loại hình có từ lâu đời, kinh tế hộ có vai trò 

rất quan trong nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp đòi hỏi phải cũng 

cố và nâng cao năng lực kinh tế hộ nhằm liên kết lại các nông hộ nhỏ 

với nhau nhằm mang lại hiệu quả trong SXNN. Kinh tế nông hộ có 

xu hướng tiến dần đến kinh tế trang trại với quy mô lớn, tổ chức sản 

xuất chuyên nghiệp hơn.Để nâng cao trình độ phát triển nguồn nhân 

lực trong lĩnh vực nông nghiệp, chính quyền các cấp cần có kế hoạch 

mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh, lớp dạy nghề 

cho lao động địa phương.   

b. Phát triển hợp tác xã 

Phát triển các hợp tác xã mới đa dạng trên nguyên tắc tự 

nguyện, khuyến khích các doanh nghiệp trực tiếp ký liên kết hợp 

đồng, tăng cường đào tạo huấn luyện để nâng cao trình độ sản xuất 

quản lý HTX; Hỗ trợ vốn tín dụng cho nông hộ, tổ chức các dịch vụ 

sản xuất nông nghiệp, xây dựng khung pháp lý bảo vệ quyền lợi  hộ 

sản ; Huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác đầu tư cho 

nông nghiệp, các HTX cần chủ động trong tổ chức không nên trông 

chờ vào nhà nước hỗ trợ, các tổ viên có thể tăng vốn đầu tư để phát 

triển HTX; Trong quá trình xây dựng HTX kiểu mới trên cơ sở tổng 

kết các kinh nghiệm để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển và mạnh 

dạng giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả. 
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c. Phát triển các tổ hợp tác 

Để tăng cường nguồn lực phát triển nông nghiệp Vũng Liêm 

cần phát triển các loại hình tổ hợp tác như: Tổ đổi công, tổ hợp tác 

tín dụng, tổ hợp tác dịch vụ kỹ thuật… có sự hợp tác phong phú giữa 

các hộ theo luật HTX đã qui định. 

Để phát triển các tổ hợp tác trong ngành nông nghiệp đòi hỏi 

việc tổ chức sản xuất phải tự lực trong sản xuất kinh doanh, không 

nên trông chờ quá nhiều từ nhà nước. 

d. Phát triển kinh tế trang trại 

Để phát triển kinh tế trang trại chính quyền địa phương cần có 

các giải pháp khuyến khích cụ thể như sau: 

(1)Tiến hành một số chính sách để thu hút đầu tư cho kinh tế 

trang trại như: chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất, xây dựng cụm 

tuyến công nghiệp để tạo điều kiện cho các nhà doanh nghiệp đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, thu hút nguồn vốn cho trong và nước đầu 

tư vào địa phương (2)Để phát triển kinh tế trang trại cần có kế hoạch 

sử dụng quỹ đất để các nông hộ có điều kiện chuyển từ kinh tế nông 

hộ thành kinh tế trang trại. 

3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu SXNN 

Cơ cấu kinh tế huyện Vũng Liêm dịch chuyển theo hướng tăng 

tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp xây dựng để cớ cấu lại 

nền kinh tế theo hướng: nông nghiệp- thủy sản; công nghiệp- xây 

dựng; thương mại dịch vụ. Trong nội bộ ngành nông nghiệp sẽ 

chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản vả 

dịch vụ nông nghiệp, tăng cường áp dụng KHKT vào sản xuất, cơ 

giới hóa và thủy lợi hóa tốt là nội lực cần phải có trong SXNN.  

3.2.3. Tăng cường các nguồn lực trong nông nghiệp 
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a.Về đất đai 

+ Quy hoạch đất đai, tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát quy 

hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, thuỷ sản trên cơ sở nhu 

cầu thị trường và lợi thế từng vùng, sử dụng đất nông nghiệp tiết 

kiệm, có hiệu quả. 

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

trạng sử dụng đất không đúng mục đích và sản xuất không theo quy 

hoạch, chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, đất công nghiệp… 

+ Nâng cao hệ số sử dụng đất cững như tăng năng suất của 

ruộng đất bằng cách luân canh lúa- hoa màu, lúa thủy sản. 

+ Để phát triển sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, trình độ 

chuyên môn sâu đòi phải tích tụ rộng đất, xây dựng cụm tuyến công 

nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, phát triển các trang trại, doanh 

nghiệp nông nghiệp. 

b. Về lao động trong nông nghiệp 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật 

cho lao động, xây dựng cơ sở đào tạo nghề cho khu vực nông thôn và 

khuyến khích người dân áp dụng công nghệ sạch. 

Tăng cường quy hoạch đưa cán bộ có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ quản lý đến từng xã để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều 

hành SXNN. 

c.Về nguồn vốn trong nông nghiệp 

Cải tiến hoạt động tín dụng nông nghiệp thu hút nguồn tiền 

nhàn rỗi vào SXNN; Sử dụng tốt nguồn vốn từ ngân sách để xây 

dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đầu tư các ngành công nghiệp 

phục vụ nông nghiệp; Sử dụng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào 
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địa phương; Khuyến khích nông dân liên kết trong sản xuất, liên kết 

bốn nhà…giúp người nông dân tìm kiếm cơ hội liên doanh. 

3.2.4. Lựa chọn mô hình liên kết 

a. Mô hình liên kết “ 4 nhà”:  Nhà nông, nhà doanh nghiệp, 

nhà khoa học,  Nhà nước 

Mục đích của liên kết “4 nhà”: Giúp đỡ lẫn nhau tạo nên sức 

mạnh tổng hợp giúp ngành nông nghiệp phát triển quy mô lớn với 

trình độ chuyên môn sâu, hạn chế rủi ro trong SXNN, mang lại hiệu 

quả kinh tế cho cả người sản xuất và nhà doanh nghiệp. 

b. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng, các hộ 

nông dân 

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

biến và tiêu thụ sản phẩm thành một thể thống nhất. Mô hình này sẽ 

có lợi cho nhà sản xuất, nhà đầu tư và người cho vay: Người sản xuất 

có thể ứng vốn cho đầu vào sản phẩm và không phải tìm đầu ra cho 

sản phẩm; Doanh nghiệp sẽ được đảm bảo nguồn nguyên liệu, không 

phải lo thiếu nguyên liệu khi thị trường biến động; Ngân hàng sẽ thu 

phần lãi theo thỏa thuận hợp đồng. 

c. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với trang trại, ngân 

hàng 

Đối với mô hình liên kết này thì doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, 

công nghệ, giống cây trồng- chăn nuôi; trang trại trực tiếp sản xuất 

và cung cấp sản phẩm đầu ra cho doanh nghiệp, doanh nghiệp đảm 

bảo bao tiêu sản phẩm và giá cả ổn định. Các nhà liên kết với nhau 

thông qua hợp đồng có thời hạn. Ngân hàng hỗ trợ vốn cho chủ trang 

trại và mô hình này trong thực tế thường áp dụng phổ biến ở ngành 

chăn nuôi. 
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d. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã 

Hợp tác xã ký kết hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, doanh 

nghiệp cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sản xuất… 

cho xã viên HTX. Khi thu hoạch, doanh nghiệp bao tiêu với giá ổn 

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

bao tiêu sản phẩm từ đó chủ động nguồn hàng.  

3.2.5. Tăng cường thâm canh trong nông nghiệp 

Nâng cao công tác lập và thực hiện kế hoạch SXNN, chuyển 

đổi cơ cấu SXNN hợp lý. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHCN, tiếp tục 

nhân rộng các mô hình trong chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả. 

Giải quyết tốt vấn đề phân bón cho nông dân, đầu tư các cơ sở 

sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo đáp ứng nhu cầu tại chỗ 

và gieo trồng đúng thời vụ, tránh được sâu bệnh. 

3.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất 

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

nhiên, kinh tế- xã hội và đảm bảo yêu cầu môi trường; Trong chăn 

đầu tư các giống chủ lực, trồng trọt phát triển các cây chủ lực và các 

loại khác để phục vụ nhu cầu tại chỗ; Công tác chế biến, bảo quản 

sau thu hoạch các loại nông sản ở địa phương đạt chất lượng an toàn 

thực phẩm và sản xuất theo tiêu chuẩn sạch. 

3.2.7. Các giải pháp khác 

a. Đầu tư kết cấu nông nghiệp, nông thôn 

b. Giải pháp thị trường 

3.2.8. Hoàn thiện một số chính sách có liên quan 

a. Chính sách đất đai 

b. Chính sách thuế 

c. Chính sách tín dụng 
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d. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

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

3.3. KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ   

         3.3.1. Kết luận 
         Với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn 

tác động trực tiếp đến phát triển nông nghiệp huyện. Luận văn đã hệ 

thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến PTNN; Phân tích 

những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và chính sách phát triển 

nông nghiệp; Phân tích thực trạng về PTNN huyện; Đề xuất các giải 

pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp huyện  trong thời gian tới. 

       3.3.2. Kiến nghị 

       - Cần tăng cường sửa đổi Luật đất đai, khuyến khích người dân 

dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để sản xuất với quy mô lớn, 

chính sách miễn, giảm thuế cho người hoạt động trong nông nghiệp; 

khuyến khích liên kết trong nông nghiệp, tăng cường thu hút vốn đầu 

tư vào nông nghiệp.  

- Tăng cường trang bị kiến thức về khoa học, kỹ thuật và 

chuyển giao công nghệ cho nông hộ để tăng thu nhập, giải quyết việc 

làm khu vực nông thôn, tạo cơ hội để nông hộ, cơ sở sản xuất tiếp 

cận các nguồn vốn ưu đãi SXNN. 

- Chính quyền các cấp cần đưa cán bộ có trình độ chuyên môn 

về địa bàn xã để quản lý, hỗ trợ nông dân trong SXNN và giải quyết 

đầu ra cho thị trường tiêu thụ hàng nông sản. 

- Cần thực hiện chính sách “Ưu đãi nông nghiệp, nông thôn, 

nông dân” để ổn định chính trị, xã hội và đảm bảo an ninh, lương 

thực quốc gia. 


