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MỞ ĐẦU 
 1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Quảng Ngãi, một tỉnh thuộc Duyên hải Nam trung bộ, đang 
ngày một được biết đến nhiều hơn nhờ có khu kinh tế Dung Quất và 
nhà nhà máy Lọc hóa dầu số 1 Việt Nam, năm 2013 Quảng Ngãi 
đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt 27.643 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả 
nước. Tuy nhiên với xuất phát là một tỉnh thuần nông, do đó đại bộ 
phận người dân trong tỉnh có thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp, mặt 
dù đóng góp ngân sách rất cao, nhưng đời sống thực tế của người dân 
trong tỉnh chưa thực sự được nâng cao, do đó trong thời gian đến 
chính quyền, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi cùng toàn thể 
nhân dân chung tay với kế hoạch tái cơ cấu ngành trồng trọt trên toàn 
quốc, sẽ thực hiện chiến lược phát triển cây trồng một cách bền 
vững, nâng cao năng suất, sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân 
dân trong tỉnh cũng như góp phần đảm bảo an ninh lương thực Quốc 
Gia, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân trong 
tỉnh. Từ đó tác giả chọn đề tài “Phát triển ngành trồng trọt tại tỉnh 
Quảng Ngãi” để làm luận văn là kịp thời đóng góp một phần những 
đòi hỏi của thực tế về phát triển ngành trồng trọt tỉnh Quảng Ngãi. 
 2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên 
quan đến phát triển cũng như vai trò ngành trồng trọt đối với sự phát 
triển của tỉnh Quảng Ngãi, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng 
ngành trồng trọt, xác định rõ nguyên nhân của thực trạng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, qua đó đề xuất những phương 
hướng, giải pháp nhằm phát triển ngành trồng trọt của địa phương 
trong thời gian tới. 
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 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: 
Đối tượng nguyên cứu của luận văn là các vấn đề lý luận và 

thực tiển về phát triển ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
- Phạm vi nguyên cứu: 
+ Nội dung nguyên cứu: Luận văn nghiên cứu phát triển ngành 

trồng trọt của tỉnh Quảng Ngãi. 
+ Không gian: Đề tài nguyên cứu các nội dung tại tỉnh Quảng 

Ngãi. 
+ Thời gian: Đề tài nghiên cứu nội dung phát triển ngành trồng 

trọt tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp thống kê, kế thừa các tài liệu. 
- Phương pháp điều tra. 
- Phương pháp phân tích. 
- Phương pháp dự báo. 
- Phương pháp chuyên gia. 
5. Bố cục đề tài 
Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn chia 

làm 3 chương sau: 
- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển ngành trồng trọt. 
- Chương 2: Thực trạng phát triển ngành trồng trọt tỉnh Quảng 

Ngãi. 
- Chương 3: Giải pháp phát triển ngành trồng trọt tỉnh Quảng 

Ngãi trong thời gian đến. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT 

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH TRỒNG TRỌT 
1.1.1. Một số khái niệm liên quan 
Ngành trồng trọt là ngành sản xuất và cung cấp lương thực, 

thực phẩm cho con người. Phát triển ngành trồng trọt sẽ nâng cao 
mức sản xuất và tiêu dùng lương thực, thực phẩm bình quân trên đầu 
người, tạo cơ sở phát triển nhanh một nền nông nghiệp toàn diện. 

Phát triển ngành trồng trọt là một tổng thể các biện pháp nhằm 
tăng sản phẩm trồng trọt để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường 
trên cơ sở khai thác các nguồn lực trong trồng trọt một cách hợp lý 
và từng bước nâng cao hiệu quả của sản xuất. 

1.1.2. Vai trò của ngành trồng trọt trong nền kinh tế 
Ngành trồng trọt là ngành sản xuất chủ yếu của sản xuất nông 

nghiệp. ở nước ta hàng năm ngành trồng trọt còn chiếm tới 75% giá 
trị sản lượng nông nghiệp. Sự phát triển ngành trồng trọt có ý nghĩa 
kinh tế rất to lớn. 

Ngành trồng trọt phát triển có ý nghĩ to lớn và quyết định đến 
việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Ngành trồng trọt phát 
triển làm cho năng suất cây trồng tăng, đặc biệt là năng suất cây 
lương thực tăng, nhờ đó sẽ chuyển nền sản xuất nông nghiệp từ độc 
canh lương thực sang nền nông nghiệp đa canh có nhiều sản phẩm 
hàng hoá giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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a. Phát triển trồng trọt có ý nghĩa rất lớn vào sự đa dạng của 
thị trường 

b. Phát triển ngành trồng trọt góp phần tăng trưởng nền 
kinh tế ổn định 

c. Phát triển trồng trọt góp phần xóa đói, giảm nghèo và bảo 
đảm an ninh lương thực 

d. Phát triển trồng trọt góp phần phát triển nông thôn 
1.1.3. Tính tất yếu của phát triển ngành trồng trọt 
Lực lượng lao động nông thôn chiếm 69,9% tổng lực lượng lao 

động trên toàn quốc (theo “Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 
2013” của Tổng cục thống kê), điều này cho thấy thu nhập chủ yếu 
của đại bộ phận người dân nước ta là phụ thuộc vào nông nghiệp 
nông thôn, và rõ hơn là ngành trồng trọt và chăn nuôi. Do đó với vai 
trò hết sức to lớn trong sự đóng góp cho sự phát triển đời sống người 
dân một cách nhanh chóng, và là tiền đề cho sự phát triển của nền 
kinh tế nước ta một cách bền vững, thì phát triển ngành trồng trọt là 
một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, và càng đặt biệt hơn khi cả nước 
đang sục sôi với công cuộc tái cơ cấu nền nông nghiệp nước nhà thì 
phát triển ngành trồng trọt sao cho xứng tầm với sự quan trọng của 
nó trong nền kinh tế là một nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết. 
1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT 

1.2.1. Gia tăng số lượng cơ sở trồng trọt 
Gia tăng các cơ sở sản xuất trồng trọt bằng cách phát triển hộ 

nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trở thành các cơ sở sản xuất như 
kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp 
với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển. Hiện nay xu thế sản 
xuất của các hộ nông dân ngày càng gặp rất nhiều khó khăn trong môi 
trường cạnh tranh, vì vậy việc chuyển đổi ruộng đất, khuyến khích 



5 
 

tăng quy mô sản xuất, phát triển tổ liên kết, trang trại ưu đãi, thu hút 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn, hình thành các 
hiệp hội nghề nghiệp là một yêu cầu khách quan của sự phát triển. 
Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho kinh tế doanh nghiệp, 
doanh nhân phát triển, đây thực sự là yêu cầu cấp thiết cho cả trước 
mắt và lâu dài. 

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt hợp lý 
Cơ cấu trồng trọt là thành phần tỷ trọng và mối quan hệ giữa 

các loại cây trồng và nhóm cây trồng trong nội bộ ngành trồng trọt. 
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng là quá trình phát triển của các loại cây 
trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt dẫn đến sự tăng trưởng khác nhau 
giữa sản lượng các nhóm cây trồng và làm thay đổi mối quan hệ 
tương tác giữa chúng so với một thời điểm trước đó. 

Việc dịch chuyển cơ cấu trồng trọt hợp lí có ý nghĩa quan 
trọng trong việc sử dụng lao động phù hợp để phát triển nền kinh tế 
nói chung và lĩnh vực trồng trọt nói riêng. Những nhân tố về điều 
kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu 
trồng trọt nhất là đối với các nước trình độ công nghiệp hoá còn thấp 
như nước ta. 

1.2.3. Gia tăng các yếu tố nguồn lực 
Các yếu tố nguồn lực đến từ nhiều nhiều nguồn khác nhau và 

được phân loại thành một số loại cơ bản như sau: Nhóm các yếu tố 
nguồn lực liên quan đến phương tiện; Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật; Nhóm các yếu tố nguồn lực sinh học; Nhóm các yếu tố nguồn 
lực liên quan đến các phương tiện hoá học phục vụ trồng trọt. 

1.2.4. Đẩy mạnh ứng dụng các hình thức liên kết tiến bộ 
Với quá trình hội nhập ngày càng nhanh của kinh tế nước ta 

như hiện nay thì chỉ tăng sản lượng không thôi là chưa đủ, bên cạnh 



6 
 

đó thì chất lượng và năng suất là hai yếu tố song song cần được nhấn 
mạnh. Để làm được điều này thì một cá nhận, một hộ gia đình đơn lẻ 
với quy mô sản xuất đơn giản không thể đạt được, do đó cần có sự 
liên kết, mở rộng quy mô sản xuất, cũng như áp dụng các tiêu chuẩn 
ngày càng được nâng cao sẽ mang đến một hiệu quả như mong 
muốn. Một số mô hình liên kết và tiêu chuẩn tiến bộ có thể kể đến 
như: mô hình liên kết hợp tác xã, chuỗi giá trị; Tiêu chuẩn 
GlobalGAP hay VietGAP. 

a. Hợp tác xã 
b. Phương pháp chuổi giá trị 
c. Sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP 
d. Xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo hướng GAP- VietGAP 
1.2.5. Nâng cao trình độ thâm canh trong trồng trọt 
Để đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế của thâm canh trồng 

trọt người ta sử dụng hệ thống các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu đánh 
giá trình độ thâm canh, hệ thống các chỉ tiêu kết quả và chỉ tiêu đánh 
giá hiệu quả kinh tế của thâm canh nông nghiệp. 

a. Chỉ tiêu các nhân tố. 
b. Hệ thống chi tiêu kết quả. 
1.2.6. Gia tăng kết quả thu được từ trồng trọt 
Gia tăng kết quả thu được từ trồng trọt sẽ dẫn đến một chuỗi 

các hệ quả cho xã hội như: 
a. Kết quả sản xuất nông nghiệp 
b. Tích lũy và nâng cao đời sống người lao động 
c. Cung cấp sản phẩm hàng hóa 
d. Tăng quy mô sản xuất các doanh nghiệp nông nghiệp 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 
NGÀNH TRỒNG TRỌT 

1.3.1. Nhân tố điều kiện tự nhiên 
Điều kiện này bao gồm vị trí địa lý, địa hình thổ nhưởng, khí 

hậu, thời tiết, hệ sinh thái, tài nguyên đất, nước, rừng,… Các điều 
kiện này có ảnh hưởng quan trọng đối với ngành trồng trọt. Quá trình 
sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp gắn liền với quá trình sinh học và gắn 
bó chặt chẽ với nhân tố tự nhiên. 

1.3.2. Nhân tố điều kiện kinh tế. 
a.  Nhân tố thị trường 
b.  Phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 
1.3.3. Nhân tố điều kiện xã hội 
Nhân tố điều kiện xã hội trong trồng trọt là tổng thể các yếu tố 

liên quan như: dân tộc, dân số, truyền thống, dân trí, hay sức lao 
động tham gia và hoạt động sản xuất trồng trọt, bao gồm cả số lượng 
và chất lượng lao động.  

1.3.4. Nhân tố sự phát triển của khoa học kỹ thuật 
Trong thời đại ngày nay, các nhân tố thuộc khoa học kỹ thuật 

có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành và phát triển của các vùng 
chuyên môn hoá trồng trọt nói riêng, và sản xuất hàng hoá nông 
nghiệp nói chung. 

Thứ nhất, đó là những tiến bộ trong khâu sản xuất và cung ứng 
giống cây trồng mới, có khả năng thích ứng sự biến đổi của khí hậu, 
khả năng chống chịu bệnh, ổn định năng suất cây trồng, ổn định sản 
lượng sản phẩm trồng trọt.  

Thứ hai, là phổ biến đến người sản xuất nông nghiệp hệ thống 
qui trình kỹ thuật tiên tiến.  
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Thứ ba, là sự phát triển của qui trình công nghệ bảo quản và 
chế biến sản phẩm để vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ tại những thị 
trường xa xôi.  

1.3.5. Vai trò quản lý, định hướng của Nhà nước 
- Trong điều kiện ngành trồng trọt nước ta còn lạc hậu và tính 

tự phát của người dân còn khá cao, do đó hay dẫn đến tình trạng 
“được mùa mất giá và mất mùa được giá”. Cùng với tất cả những 
yếu tố trên, vai trò quản lý, định hướng của Nhà nước là một yếu tố 
có phần tiên quyết trong sự thành công của ngành trồng trọt.  

- Chính sách ruộng đất với mục tiêu là quản lý, sử dụng sao 
cho có hiệu quả, đồng thời bảo vệ độ phì nhiêu của đất đai, vì trong 
ngành trồng trọt, đất là tư liệu sản xuất chủ yếu.  

- Chính sách khuyến nông có từ rất sớm trong lịch sử phát 
triển nông nghiệp nước ta nói chung và ngành trồng trọt nói riêng. 
Nhà nước tổ chức hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến cơ sở, 
cho phép phát triển các tổ chức khuyến nông tự nguyện của các đoàn 
thể để giúp nông dân phát triển sản xuất, phổ biến tiến bộ kỹ thuật 
trồng trọt, công nghệ chế biến bảo quản, phổ biến kinh nghiệm điển 
hình tiên tiến, bồi dưỡng và phát triển kỹ năng, kiến thức về kinh tế 
và kỹ thuật cho nông dân và tổ chức khuyến khích các phong trào 
sản xuất và hoạt động cộng đồng ở nông thôn. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT TỈNH 
QUẢNG NGÃI 

2.1. TỔNG QUAN VỀ TỈNH QUẢNG NGÃI 
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 
Tỉnh Quảng Ngãi kéo dài từ 14°32′ đến 15°25′ Bắc, từ 108°06′ 

đến 109°04′ Đông, tựa vào dãy núi Trường Sơn hướng ra biển 
Đông với chiều dài bờ biển 144 Km, phía bắc giáp tỉnh Quảng 
Nam với chiều dài đường địa giới 98 Km, phía nam giáp tỉnh Bình 
Định với chiều dài đường địa giới 83 Km, phía tây giáp tỉnh Kon 
Tum với chiều dài đường địa giới 79 Km, phía đông giáp biển Đông. 
Nằm ở vị trí trung độ của cả nước, Quảng Ngãi cách thủ đô Hà 
Nội 883 km về phía Bắc và cách Tp Hồ Chí Minh 838 km về phía 
Nam  

2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 
a. Điều kiện kinh tế 
Quảng Ngãi thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, là 

một trung tâm kinh tế và an ninh quốc phòng lớn của Vùng. Điều này 
đã được khẳng định tại Nghị quyết 39/NQ-TW ngày 16/8/2004 của 
Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc 
phòng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010” và 
Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ 
tướng Chính phủ về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng 
Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 
2020”. 

- Tổng sản phẩm GDP (giá cố định năm 94) của tỉnh Quảng 
Ngãi tăng từ 4.180 tỷ đồng năm 2006 lên đến 8.757,2 tỷ đồng vào 
năm 2010, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006-2010 18,7%/năm, 
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vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra 
là 17-18%/năm và cao hơn mức tăng của giai đoạn 2001-2005 là 
9,86%/năm. Năm 2011, tổng sản phẩm (GDP) đạt 9.308,6 tỷ đồng, 
tăng 6,3% so với năm 2010. 

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp nói chung và ngành trồng 
trọt nói riêng giai đoạn từ 2002-2013 không ngừng tăng lên. Năm 
2002 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.730 trong đó trồng trọt 
chỉ đạt mức 2.572 triệu đồng thì vào năm 2010 ngành trồng trọt đã 
đạt mức 4.004 triệu đồng trong tổng số 6.366 triệu đồng của toàn 
ngành nông nghiệp và đạt mức 4.387 triệu đồng vào năm 2013. Điều 
này cho thấy sự phát triển của ngành trồng trọt nói riêng của và 
ngành nông nghiệp nói chung tỉnh Quảng Ngãi đã, đang và sẽ phát 
triển, đồng thời sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nền kinh tế tỉnh nhà. 

a. Đặc điểm xã hội 
Dân số tỉnh Quảng Ngãi theo số liệu thống kê năm 2012 là 

1.227.850 người với phần đông dân số tập trung tại đồng bằng, vào 
khoảng 81,9%, đạt mức 1.005.520 người. Do đó lực lượng lao động 
đáp ứng nhu cầu sản xuất trong ngành trồng trọt là rất dồi dào. 

Ngoài ra theo dự báo của Cục thống kê tỉnh  Quảng  Ngãi, tốc 
độ tăng dân số tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2015 sẽ ở mức 0,92%, dự 
báo dân số năm 2015 tỉnh  Quảng  Ngãi đạt 1.255.482 người và đến 
năm 2020 sẽ là 1.269.495 người.  

Bên cạnh đó tỉnh Quảng Ngãi còn đặc biệt coi trọng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển toàn diện 
nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Chủ trương, chính sách của Nhà nước về “Tam nông” đã được 
tỉnh triển khai mạnh mẻ, tư duy trong sản xuất và quản lý đã thay 
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đổi; nhận thức của cán bộ, doanh nghiệp, nông dân về chất lượng sản 
phẩm, mẫu mã, qui chuẩn trong sản xuất hàng hóa như sản xuất Tinh 
bột mì, gỗ dăm nguyên liệu giấy, thủy sản,…Một số kết quả về “Tam 
nông” như sau: 

Về nông nghiệp: Bảo đảm an ninh lương thực bình quân là 
363,46 kg/người, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đạt tỷ lệ 
trên 55%. 

Về nông dân: Tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian vừa qua giảm từ 
31,94% năm 2005, xuống còn 15% năm 2010. 

Về nông thôn: Hiện nay đã có 100% số xã có đường ô tô đến 
trung tâm xã. Toàn tỉnh có 164 xã được triển khai lập Quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới, hiện đã có 25 xã được phê duyệt. 

2.1.3. Cơ sở hạ tầng thủy lợi 
Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có hơn 662 công trình thủy 

lợi để cấp nước tưới và cấp nước cho các ngành kinh tế khác nhau, 
gồm: 119 hồ chứa nước, 430 đập dâng và 113 trạm bơm. Các công 
trình thủy lợi đã đảm bảo tưới cho hơn 38.600 ha lúa Đông Xuân; 
33.590 ha lúa vụ Hè Thu, đạt gần 100% diện tích canh tác lúa toàn 
tỉnh; tưới trên 15.000 ha canh tác cây rau màu và cây công nghiệp. 

Phần lớn các công trình thủy lợi được xây dựng từ năm 1989 
về trước, nay đã xuống cấp nhưng thiếu kinh phí duy tu sửa chữa 
hàng năm. Đối với hệ thống kênh mương toàn tỉnh có khoảng 3.000 
km kênh các loại, nhưng chỉ mới kiên cố hóa khoảng 30% chiều dài 
kênh. Vì vậy, hiệu quả sử dụng công trình chỉ đạt khoảng 65% do tổn 
thất nước. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các 
Bộ ngành TW và UBND tỉnh nên nhiều công trình thủy lợi trên địa 
bàn tỉnh được đầu tư xây dựng mới, đầu tư sửa chữa nâng cấp và 
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kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, góp phần không nhỏ 
trong việc từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, phục vụ nhu 
cầu sản xuất, cấp nước sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội. Từ 
năm 2010 đến nay đã có 235 công trình và 331 tuyến kênh được đầu 
tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp và kiên cố hóa. 
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT 
TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 

2.2.1. Biến động số lượng các cơ sở trồng trọt 
Trong những năm gần đây, sản lượng trồng trọt tỉnh Quảng 

Ngãi không ngừng tăng lên, tuy nhiên các cơ sở trồng trọt tập trung 
trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng giảm, do không đáp ứng được nhu 
cầu cũng như sự phát triển của xã hội, đồng thời phản ánh sự quan 
tâm chưa đúng mức của các cấp chính quyền, do đó thiếu hụt sự đổi 
mới trong công tác đổi mới mô hình, cây trồng phù hợp nhắm đáp 
ứng nhu cầu trong tỉnh và nâng cao đời sống nhân dân. 

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng 
Diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 

rau màu là 425 ha. Trong đó: Đông xuân 2012-2013 chuyển đổi 75ha 
(chuyển sang trồng ớt 65 ha, trồng rau quả các loại 10,0 ha, tại các 
huyện: Tư Nghĩa 25 ha, Bình Sơn 50 ha); vụ Hè Thu 2013, chuyển 
đổi là 350 ha (chuyển sang trồng đậu các loại 130 ha, ngô lai 150 ha, 
mè 30 ha, ớt 20 ha, rau ăn quả 40 ha, tại các huyện: Mộ Đức 90 ha, 
Nghĩa Hành 75 ha, Bình Sơn 65 ha, Đức Phổ 63 ha,  Sơn Tịnh 57 
ha). Nhìn chung, trên diện tích chuyển đổi đã cho thu hoạch khá, 
tăng hiệu quả kinh tế. Trong thời gian tới, cơ cấu cây trồng sẽ có sự 
chuyển dịch lớn khi tỉnh thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt bằng 
cách phân loại cây trồng thành từng nhóm như: 

- Nhóm cây có lợi thế cạnh tranh và còn khả năng tăng giá trị gia tăng 
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- Nhóm cây tiềm năng. 
- Nhóm cây tiềm năng và lợi thế trung bình. 
2.2.3. Các nguồn lực phục vụ phát triển ngành trồng trọt. 
Đối với ngành trồng trọt, các nguồn lực phụ vụ phát triển có 

thể kể đến như: Đất, lao động, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật. 
Quảng Ngãi với diện tích tự nhiên trên toàn tỉnh 515.295,10ha  

tính đến 01/01/2012. Trong đó đất nông nghiệp chiếm 410.257,15ha 
chiếm 79,62% diện tích tự nhiên, bao gồm 139.391,51ha là đất sản 
xuất nông nghiệp.  

Quảng Ngãi với lực lượng lao động ở nông thôn vẫn luôn 
chiếm tỉ lệ rất cao, khoảng trên 85% vì vậy với lực lượng lao động 
như đã nêu, rõ ràng tỉnh Quảng Ngãi sẽ đáp ứng tốt nhu cầu lao động 
cần thiết cho phát triển ngành trồng trọt nói riêng và toàn ngành nông 
nghiệp nói chung trong bối cảnh cả nước đang thực hiện tái cơ cấu 
nền nông nghiệp. 

Dự kiến vốn đầu tư từ ngân sách và trái phiếu Chính phủ cho 
phát triển nông, lâm, ngư nghiệp (bao gồm cả thủy lợi) là khoảng 
239.400 tỷ đồng cho giai đoạn 2011 – 2015 và 480.000 tỷ đồng cho 
giai đoạn 2016 – 2020 (gấp đôi so với giai đoạn 5 năm trước). 

2.2.4. Tình hình liên kết trong trồng trọt 
Tại Quảng Ngãi các doanh nghiệp liên kết đã tạo nên một số 

liên kết với hộ nông dân trong lĩnh vực trồng trọt. 
2.2.5. Tình hình thâm canh trong trồng trọt. 
Năm 2013, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 10 cánh đồng 

lớn và 03 mô hình với tổng diện tích 296 ha, đạt giá trị thu hoạch 
trên 50 triệu đồng/ha/năm; cụ thể: 

Mô hình:   
- Trồng thâm canh lúa theo chương trình “3 giảm, 3 tăng”, IPM  ở 
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huyện Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, đạt giá trị 60 triệu đồng/ha/năm. 
- Trồng lạc vụ Hè Thu trên chân đất lúa, với diện tích 2 ha tại 

Đức Phổ, Nghĩa Hành, cho năng suất bình quân 30 tạ/ha, đạt giá trị 
thu nhập 75 triệu đồng/ha/vụ. 

- Trồng ớt với diện tích 65 ha, ở Bình Dương (Bình Sơn), 
Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), đạt giá trị thu nhập 100-150 triệu 
đồng/ha/vụ. 

Cánh đồng:  
- Đã xây dựng được 10 cánh đồng lớn trong sản xuất lúa, với 

tổng diện tích 280 ha, gồm các giống: VT-NA2, TBR45, OM 6976, 
XT28, ĐV108, KD 28; thực hiện ở các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, 
Bình Sơn, Tư Nghĩa, đều cho năng suất bình quân từ 63-68 tạ/ha/vụ, 
đạt giá trị thu hoạch trên 64 triệu đồng/ha/năm. 

- Sản xuất rau an toàn của xã Nghĩa Dũng-TP.Quảng Ngãi, với 
tổng diện tích 35 ha, đạt giá trị sau thu hoạch trên 110 triệu 
đồng/ha/năm. 

2.2.6. Ngành trồng trọt năm vừa qua.  
- Sản xuất lương thực: Sản lượng lương thực năm 2014 đã 

đạt trên 479.600 tấn, tăng bình quân năm 1,7%/năm, trong đó, sản 
lượng lúa chiếm gần 88% trong tổng sản lượng lương thực. Mặc dù 
dân số của tỉnh không ngừng tăng lên nhưng sản lượng lương thực 
bình quân đầu người đến năm 2014 vẫn đạt trên 386 kg/người, tăng 
67kg/người so với năm 2004. 

- Cây rau các loại: Năm 2014, diện tích gieo trồng là 13.287 
ha, năng suất đạt 157,8 tạ/ha, sản lượng 210.000 tấn.  

- Cây cỏ phục vụ chăn nuôi: Đến nay có khoảng 310 ha.  
- Cây lạc: Diện tích gieo trồng lạc năm 2004 là 5.630 ha, năm 

2014 tăng lên 6.390 ha.  
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- Cây mía: Năm 2014 diện tích mía là 5.070 ha, năng suất 
543.7 tạ/ha, sản lượng mía cây là 275.600 tấn. So với năm 2004, diện 
tích giảm 3.187 ha, năng suất chỉ tăng 15,4 tạ/ha và sản lượng giảm 
trên 16.000 tấn.  

- Cây mì: Năm 2014, diện tích mì là 16.297 ha, năng suất 
150.8 tấn, sản lượng 245.758 tấn. So với năm 2004, diện tích mì tăng 
2.900 ha, năng suất tăng 33,6 tạ/ha, sản lượng tăng 108.300 tấn.  

- Lâm nghiệp: Năm 2014, diện tích có rừng toàn tỉnh đạt 
277.860 ha, đạt độ che phủ 49,0% tăng 17,7% so với năm 2004 
(31,3%), góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, 
cải thiện thu nhập, giảm nghèo cho hàng vạn hộ nông dân, nhất là 
đồng bào các dân tộc miền núi.  
2.3. HẠN CHẾ TRONG NGÀNH TRỒNG TRỌT TỈNH 
QUẢNG NGÃI VÀ NGUYÊN NHÂN 

2.3.1. Hạn chế 
- Vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến phát 

triển chưa ổn định, thiếu bền vững. Sản phẩm hàng hoá chưa nhiều; 
chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn thấp; cây mía 
giảm sút về diện tích; cây mì phát triển nhanh nhưng có nguy cơ xâm 
hại đến đất lâm nghiệp, đặc biệt là đất rừng phòng hộ. Tỷ lệ thất 
thoát sau thu hoạch lúa, mì còn cao. 

- Tình trạng cháy rừng trồng, phá rừng làm nương rẫy, trồng 
cây nguyên liệu và vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng vẫn còn 
xảy ra ở nhiều địa phương. Phát triển rừng trồng chỉ mới chú trọng 
cây nguyên liệu giấy, chưa chú trọng đến cây bản địa nên giá trị thấp, 
thiếu bền vững.   

- Trình độ thâm canh trong trồng trọt còn hạn chế nên chưa 
phát huy được tối đa ưu thế của cây trồng, vật nuôi.  
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- Các loại hình kinh kế tập thể, trang trại, nhất là mô hình tổ 
hợp tác trong nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. 

2.3.2. Nguyên nhân 
Ø Khách quan. 
- Tình trạng sản xuất còn manh mún,  
- Sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động bất lợi do thiên 

nhiên gây ra.  
 - Mặc dù Chính phủ đã ban hành chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; song chưa thu hút 

nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.  

- Một số cơ chế chính sách phát triển ngành đã được ban hành 
nhưng trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc  

- Ngành trồng trọt bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu 
Ø Chủ quan. 
- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp còn nhiều 

yếu kém nên giá thành sản xuất sản phẩm nông nghiệp còn so với các 
nước trong khu vực. 

- Nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp, nông 
thôn, nhất là mạng lưới cán bộ nông nghiệp cơ sở còn thiếu và yếu; 
lao động trong độ tuổi giảm nhanh, tình hình “già hóa” và “nữ hóa” 
ngày càng phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh; tỷ lệ lao động 
nông thôn qua đào tạo đạt thấp (38,1% năm 2012). Các chương trình 
đào tạo nghề chưa sát với thực tiễn, nội dung đào tạo về kiến thức 
quản lý kinh tế còn thiếu, nông dân chưa phát huy hiệu quả nghề sau 
khi được đào tạo.  

- Chưa tạo được mô hình liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất và 
người tiêu dùng, do đó giá cả còn nhiều biến động. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT TỈNH 
QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
 3.1.1. Dự báo sản lượng, thị trường và lợi thế cạnh tranh 

của một số loại cây và nhóm cây trồng trong tỉnh. 
 a. Dự báo sản lượng cho ba loại cây trồng chính của tỉnh 

Quảng Ngãi 
Áp dụng mô hình dự báo Arima để dự báo sản lượng lúa, mía và 

mì ta được kết quả như sau: 
Bảng 3.1. Dự báo sản lượng lúa các năm từ 2015 đến 2020 

Năm Tối thiểu Trung bình Tối đa 
2015 373404.6 423336.4 473268.2
2016 379690.0 429621.8 479553.6
2017 385975.4 435907.2 485839.0
2018 392260.8 442192.6 492124.4
2019 398546.2 448478.0 498409.8
2020 404831.6 454763.4 504695.2

Bảng 3.2. Dự báo sản lượng mía các năm từ 2015 đến 2020 
Năm Tối thiểu Trung bình Tối đa 
2015 231539.6 336504.4 441469.1
2016 233244.0 338208.8 443173.5
2017 234948.4 339913.2 444877.9
2018 236652.8 341617.6 446582.3
2019 238357.2 343322.0 448286.7
2020 240061.6 345026.4 449991.1
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Bảng 3.3. Dự báo sản lượng ngô các năm từ 2015 đến 2020 
Năm Tối thiểu Trung bình Tối đa 
2015 53375.20 58475.46 63575.72 
2016 55299.66 60399.92 65500.18 
2017 57224.12 62324.38 67424.64 
2018 59148.58 64248.84 69349.10 
2019 61073.04 66173.30 71273.56 
2020 62997.50 68097.76 73198.02 
b. Dự báo thị trường cho cây mì và cây mía 
c. Lợi thế cạnh tranh của một số loại cây trồng tỉnh Quảng 

Ngãi 
3.1.2. Quan điểm cơ bản về phát triển ngành trồng trọt tỉnh 

Quảng Ngãi 
Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, người dân và doanh nghiệp là chủ 

thể của quá trình phát triển. 
Quy hoạch và tổ chức thực hiện các dự án về công nghiệp chế 

biến và vùng nguyên liệu phải gắn bó chặt chẽ và tương thích với 
nhau. 

3.1.3. Mục tiêu phát triển ngành trồng trọt giai đoạn 2015-
2020 

a. Mục tiêu chung 
- Tốc độ tăng trưởng bình quân nông, lâm, thuỷ sản giai đoạn 

2011 - 2015 đạt từ   4 - 4,5%/năm; giai đoạn 2016 - 2020: 4%/năm. 
- Sản lượng lương thực năm 2015: 470.000 tấn; năm 2020: 

480.000 tấn. 
- Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác năm 2015: 40 đến 45 triệu 

đồng; năm 2020: 55 triệu đồng. 
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b. Mục tiêu cụ thể đối với từng loại cây trồng chính của 
tỉnh Quảng Ngãi 

3.1.4. Phương hướng phát triển ngành trồng trọt và nhiệm 
vụ cho từng loại cây trồng chính của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. 

a. Phương hướng 
- Phát triển mạnh các loại hình trang trại trồng trọt, dựa trên cơ sở 

quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch sản 
xuất nông nghiệp. 

b. Nhiệm vụ cho từng loại cây trồng chính. 
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT TỈNH 
QUẢNG NGÃI 

3.2.1. Phát triển các cơ sở trồng trọt và giải pháp thị 
trường cho sản phẩm trồng trọt. 

a.Điều chỉnh và phát huy năng lực kinh tế hộ 
b. Phát triển các tổ hợp tác 
c. Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt 
d. Giải pháp thị trường 
3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý 
- Nghiên cứu đề xuất định hướng chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, cơ cấu giống, mùa vụ theo hướng chất lượng, hiệu quả và thị 
trường, né tránh những bất thuận của thời tiết, thiên tai và thích ứng 
với biến đổi khí hậu.  

Định hướng chế độ luân canh, xen canh phải phù hợp trên từng 
chân đất để nâng cao hệ số sử dụng ruộng đất và hiệu quả sản xuất.  

3.2.3. Tăng các nguồn lực nhằm phát triển ngành trồng trọt 
a. Về đất đai 
b. Về lao động trong trồng trọt 
c. Nguồn vốn trong trồng trọt 
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d. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
e. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp 
g. Cải cách hành chính và một số chính sách trong trồng trọt 
3.2.4. Mô hình liên kết phù hợp trong trồng trọt 
a. Mô hình liên kết Bốn nhà 
b. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng, các hộ 

nông dân 
c. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với trang trại, ngân hàng 
3.2.5. Tăng cường thâm canh trong trồng trọt 
- Phát huy những lợi thế về đất canh tác của địa phương. 

Chuyển đổi cơ cấu trồng trọt hợp lý. 
- Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Tiếp tục 

nhân rộng các mô hình trồng trọt đạt hiệu quả. 
- Đưa giống cây trồng mới vào sản xuất đạt năng suất cao đảm 

bảo đáp ứng được nhu cầu của xã hội . 
- Thực hiện gieo trồng đúng lịch thời vụ để hạn chế đến mức 

thấp nhất những ảnh hưởng xấu của thời tiết, phòng trừ được sâu 
bệnh và dịch bệnh. 

3.2.6. Gia tăng sản lượng trồng trọt 
- Trong lĩnh vực trồng trọt cần sử dụng giống mới, áp dụng 

quy trình sản xuất mới phù hợp với các đặc điểm về tự nhiên, kinh tế 
xã hội và yêu cầu của thị trường; đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất. 

- Do diện tích đất có hạn nên ngành trồng trọt không có đột 
phá mạnh mà chỉ tập trung vào tăng năng suất cây trồng và nghiên 
cứu các cây giống mới. 
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- Phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, 
thâm canh sử dụng giống mới, áp dụng quy trình sản xuất mới. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm 
về phát triển trồng trọt từng năm, từng thời kỳ. 

a. Nhóm cây nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
b. Nhóm cây đặc sản  
c. Nhóm cây trồng có lợi thế cạnh tranh cao 
d. Nhóm cây có lợi thế cạnh tranh trung bình 
3.2.7. Một số chương trình, dự án phát triển ngành trông trọt 
a. Các dự án tiếp tục triển khai thực hiện 
- Dự án Phát triển giống lúa thuần mới Quảng Ngãi, giai đoạn 

2013- 2016. 
- Tiếp tục thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy 

lợi. 
- Tiếp tục thực hiện xây dựng các Dự án Đập Đức Lợi, Đê, kè 

Hòa Hà, Tiêu úng thoát lũ vùng hạ lưu Sông Thoa. 
b. Các dự án xây dựng mới 
- Quy hoạch vùng nguyên liệu mì giai đoạn 2015-2025, định 

hướng 2030. 
 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Kết luận 
Bài luận trên đây là toàn bộ kết quả quá trình nghiên cứu, tổng 

hợp của tác giả về Phát triển ngành ngành trồng trọt tỉnh Quảng 
Ngãi. Với sự chỉ bảo tận tình của TS. Nguyễn Hiệp, các thầy, cô giáo 
đã cung cấp và truyền đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế 
trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường; bằng sự nổ lực của 
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bản thân, cố gắng tìm tòi, học hỏi nghiêm túc,  nhưng với kiến thức 
và hiểu biết của bản thân còn có phần hạn chế nên không thể tránh 
khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót. Mong quý thầy cô giáo bỏ qua 
và góp ý trên tinh thần xây dựng để bài làm được hoàn thiện hơn. 
Qua thời gian nghiên cứu tác giả đưa ra một số kết luận sau:  

- Những năm qua, nhìn chung kinh tế ngành trồng trọt trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã mang lại những kết quả đáng khích lệ 
trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bước đầu có ý nghĩa về kinh tế 
- xã hội to lớn trong việc khai thác tiềm năng và nguồn lực của tỉnh, 
góp phần giải quyết được việc làm cho số lượng lớn lao động ở nông 
thôn và nâng cao thu nhập cho người dân. 

- Ngành trồng trọt phát triển góp phần tích cực trong quá 
trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn, tạo ra các vùng sản xuất tập trung, cung cấp 
nguồn nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến, đưa khoa 
học kỹ thuật, công nghệ mới và các ngành nghề dịch vụ vào nông 
thôn, làm thay đổi từng bước bộ mặt nông thôn, cải tạo môi trường, 
thay đổi khí hậu vùng sinh thái.  

- Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý 
luận cơ bản về phát triển ngành trồng trọt, bao gồm: Khái niệm, nội 
dung, tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển 
ngành trồng trọt. 

Một số kiến nghị 
Để thực hiện các mục tiêu phát triển ngành trồng trọt đã đề ra 

theo hướng phát triển nhanh và bền vững, tận dụng các tiềm năng, 
thế mạnh của tỉnh trong bối cảnh hội nhập cần kiến nghị đến các cấp 
có thẩm quyền, các ban ngành có liên quan như sau: 
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Đối với địa phương: 
- Xây dựng chi tiết đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt tỉnh Quảng 

Ngãi đến năm 2020 tầm nhìn 2030. 
- Cần duy trì và phát huy khả năng hơn nữa mối liên kết chặt 

chẽ giữa các tổ chức hợp tác sản xuất nông nghiệp bền vững có sự hỗ 
trợ của Nhà nước.  

- Sắp xếp, bố trí cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp với lợi 
thế của từng vùng. 

- Cần thúc đẩy các dự án phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho 
nông nghiệp theo đúng tiến độ đã đề ra. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền làm cho người dân hiểu 
được phát triển trồng trọt là xuất phát từ lợi ích của người dân và chỉ 
thực sự thành công khi có sự đồng thuận của toàn xã hội. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách hành chính, tháo gỡ mọi 
rào cản, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn; khắc phục những tồn tại khó khăn của mô hình kinh tế hộ, 
ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ hiện nay. Tạo điều kiện cho xu thế phát 
triển một nền nông nghiệp quy mô công nghiệp, công nghệ cao từng 
bước phát triển. 

- Thực hiện phương châm ba hóa trong chủ trương phát triển 
ngành trồng trọt: Doanh nghiệp hóa các sản phẩm trồng trọt hàng hóa 
của người nông dân; liên kết hóa trong phát triển sản xuất - kinh 
doanh và các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống 
chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xã hội hóa nguồn lực đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. 

Đối với trung ương: 
- Hỗ trợ tỉnh trong phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho 

người lao động nông thôn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nông 
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nghiệp cấp xã.  
- Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ về tổ chức, tài chính, 

khoa học kỹ thuật công nghệ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và 
quyết tâm phải thực hiện chính sách với một quyết tâm cao thì phát 
triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh mới đạt được mục tiêu đã đề ra. 

- Phát triển ngành trồng trọt là quá trình lâu dài và rất khó 
khăn, đồng thời cũng là yêu cầu bức xúc trước mắt. Để tránh máy 
móc, cưỡng ép, chủ quan trung ương cần chỉ rõ các địa phương cần 
lựa chọn một hay một số sản phẩm và ưu tiên chỉ đạo, phát triển để 
rút kinh nghiệm từng bước, trước hết là sản phẩm có lợi thế hay sản 
phẩm có doanh nghiệp, tư thương lo được khâu “đầu ra”, bảo đảm 
cho sản xuất thực sự có hiệu quả và phát triển bền vững. 

Kết thúc đề tài, tác giả xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn 
tận tình của Thầy TS. Nguyễn Hiệp, sự quan tâm của các thầy, cô 
giáo trong quá trình giảng dạy, Ban đào tạo sau đại học Đại học Đà 
Nẵng, Phòng đào tạo sau đại học Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Sở 
nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Quảng Ngãi và các đồng 
nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành luận văn này./. 


