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 MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Đắk Glong là một huyện miền núi của tỉnh Đắk Nông. Sản 

xuất nông nghiệp vẫn còn có nhiều bất cập, việc đổi mới các thức 

sản xuất trong nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trông vật nuôi còn 

chậm, chất lượng chưa cao, chưa tạo ra được các vùng chuyên canh 

sản xuất hàng hóa và hướng thị trường tiêu thụ, cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp chưa hợp lý, chưa khai thác được hết tiềm năng lợi thế. Vì 

vậy, tôi chọn đề tài “Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông” làm luận văn để kịp thời đóng góp giải 

quyết những đòi hỏi thực tế đối với nông nghiệp huyện trong những 

năm tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu. 

Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển 

nông nghiệp huyện. Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp 

huyện, chỉ ra những thành công, những hạn chế, những vấn đề đặt ra 

cần giải quyết và các nguyên nhân. Đánh giá những tiềm năng, thách 

thức và thời cơ mới trong việc phát triển nông nghiệp, đề xuất 

phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Đăk Glong. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 

Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của luận văn là 

lý luận và thực tiễn PTNN huyện Đăk Glong. 

Phạm vi nghiên cứu. Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên 

cứu nông nghiệp theo nghĩa hẹp, gồm trồng trọt và chăn nuôi. Về 

không gian: Tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. Về thời gian: 

Đánh giá thực trạng PTNN trong giai đoạn 2010-2014. Các giải pháp 
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đề xuất có ý nghĩa đến năm 2020. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu của luận văn chủ 

yếu là số liệu thứ cấp. Các số liệu này được thu thập từ số liệu các cơ 

quan của huyệncó liên quan như HĐND và UBND huyện, phòng Tài 

chính kế hoạch huyện; chi Cục Thống kê huyện..., Liên minh hợp tác 

xã tỉnh Đăk Nông, phòng Lao động thương binh xã hội huyện, phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện.  

Phương pháp phân tích: Phân tích thực chứng. Phân tích 

thống kê mô tả. Phương pháp so sánh. Phương pháp tổng hợp và 

khái quát hóa. Phương pháp chuẩn tắc. Các phương pháp khác... 

5. Bố cục của đề tài. 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, đề tài được 

chia thành 3 chương như sau: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp. 

Chương 2. Thực trạng PT NN huyện Đăk Glong. 

Chương 3. Một số giải pháp PTNN huyện Đăk Glong. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 1.  

CƠ SỞ 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, là 

một bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân. Theo nghĩa hẹp, 

chỉ gồm lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Trồng trọt là ngành sử dụng 

đất đai và cây trồng làm nguyên liệu chính để sản xuất ra lương thực, 

thực phẩm, tư liệu cho công nghiệp, đáp ứng các nhu cầu xã hội. 

Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất của nông nghiệp, đối 

tượng sản xuất là các loại động vật nuôi nhằm cung cấp các sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu của con người. 

b. Phát triển nông nghiệp 

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

tăng sản lượng 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 sản xuất. 

1.1.2. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp. 

1.1.3. Ý nghĩa của phát triển nông nghiệp. 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP. 

1.2.1. Gia tăng quy mô sản xuất nông nghiệp 

a. Kết quả đầu ra:  

Gia tăng qui mô SXNN là gia tăng kết quả SXNN: Là số 

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

b. Sử dụng các yếu tố nguồn lực 

Qui mô sản xuất nông nghiệp đạt được thông qua sự phối hợp 

các nguồn lực, các yếu tố sản xuất: vốn, lao động, máy móc thiết bị, 

công nghệ. 

Nguồn nhân lực trong nông nghiệp là tổng thể sức lao động 

tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm số lượng và 

chất lượng của người lao động. 

Đất đai là cơ sở tự nhiên, là tiền đề đầu tiên của mọi quá trình 

sản xuất. Đất đai tham gia vào hầu hết các quá trình sản xuất của xã 

hội.  

Vốn trong nông nghiệp: Là biểu hiện bằng tiền của tư liệu 

lao động và đối tượng lao động được sử dụng vào sản xuất nông 

nghiệp. 

Công nghệ sản xuất trong nông nghiệp: Công nghệ theo 

nghĩa chung nhất là tập hợp những hiểu biết về các phương thức và 

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

người.  

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

a. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Là tổng thể các mối quan hệ theo 

tỷ lệ về số lượng và chất lượng tương đối ổn định của các yếu tố 

kinh tế xã hội liên quan đến sản xuất nông nghiệp trong một khoảng 

thời gian và không gian nhất định. Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt: 

Cơ cấu sản xuất theo ngành, theo vùng kinh tế lãnh thổ và theo thành 

phần kinh tế. Cơ cấu ngành chăn nuôi: Số lượng vật nuôi, nhóm vật 
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nuôi, phân bố vật nuôi theo địa bàn, theo thành phần kinh tế... 

b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự biến đổi về vị trí, vai trò, tỷ 

trọng và tính cân đối vốn có giữa các yếu tố, các bộ phận của ngành, 

các vùng, các thành phần kinh tế cho phù hợp với điều kiện lịch sử, 

kinh tế  -  xã hội và điều kiện tự nhiên của một nước trong một giai 

đoạn nhất định.  

1.2.3. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông 

nghiệp. 

a. Kinh tế nông hộ:  

Kinh tế nông hộ là một một đơn vị kinh tế có đất đai, tư liệu 

sản xuất thuộc sở hữu của hộ gia đình. 

b. Kinh tế trang trại:  

Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hoá trong 

nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình trong lĩnh vực 

trồng trọt, chăn nuôi... 

c. Hợp tác xã:  

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách 

pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác 

tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

d. Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp:  

Doanh nghiệp sản xuất NN là doanh nghiệp được thành lập 

theo Luật doanh nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

1.2.4. Thâm canh trong nông nghiệp. 

Thâm canh là phương thức sản xuất tiên tiến nhằm tăng sản 

lượng nông sản bằng cách nâng cao độ phì nhiêu kinh tế của ruộng 

đất, thông qua việc đầu tư thêm vốn và kỹ thuật mới trên một đơn vị 



6 

 

diện tích. 

1.2.5. Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Thị trường nông nghiệp nói chung được hiểu là một tập hợp 

những thoả thuận, dựa vào đó mà các chủ thể kinh tế trong và ngoài 

ngành nông nghiệp có thể trao đổi được các hàng hoá nông sản hay 

các dịch vụ cho nhau. 

1.2.6. Nâng cao hiệu quả và đóng góp của nông nghiệp. 

a. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

Bản chất của hiệu quả kinh tế là nâng cao năng suất lao động 

xã hội và tiết kiệm lao động xã hội. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu 

quả kinh tế là đạt được hiệu quả tối đa. 

b. Đóng góp của nông nghiệp. 

Phát triển nông nghiệp thể hiện ở kết quả sản xuất, nhờ gia 

tăng kết quả sản xuất mà nâng cao được tích lũy và nâng cao đời 

sống người lao động. Tích lũy doanh nghiệp nông nghiệp tăng. Đời 

sống người lao động cải thiện tốt. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP. 

1.3.1. Nhân tố điều kiện tự nhiên. 

1.3.2. Nhân tố điều kiện kinh tế. 

1.3.3. Nhân tố điều kiện xã hội. 
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CHƯƠNG 2.  

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐĂK 

GLONG, TỈNH ĐĂK NÔNG 

 

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

ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC. 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 

a. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu. 

Vị trí địa lý: Đắk Glong nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Đắk 

Nông, giáp với các huyện của tỉnh Lâm Đồng, Đắk R'lấp và thị xã 

Gia Nghĩa ở phía Tây Nam, Đắk Song ở phía Tây và Krông Nô ở 

phía Bắc. 

Địa hình, khí hậu: Đa dạng và phong phú, có sự xen kẽ là các 

thung lũng; độ cao trung bình trên 800m. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt, 

gồm mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến hết 

tháng 11, tập trung 90% lượng mưa hàng năm. Mùa khô từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau, lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ trung bình 

năm khoảng từ 21-22
0
C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 2.200-

2.400 mm. 

b. Tài nguyên thiên nhiên 

Tài nguyên đất: Mặc dù là vùng có nhiều đồi núi và các mỏ bô 

xít nhưng Đăk Glong nằm trong vùng có đỏ Bazan. Tổng diện tích 

đất nông nghiệp trên địa bàn là 100.643,10 ha. 

Tài nguyên nước: Nguồn nước ngầm phân bố ở hầu khắp trên 

địa bàn trong huyện, có trữ lượng lớn ở độ sâu 60-90m. 

Đặc điểm kinh tế. 
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c. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng GTSX của kinh tế huyện bình 

quân năm giai đoạn 2010 - 2014 bình quân là 8,63%/năm. Nông, lâm, 

thủy sản 12,48%/năm;công nghiệp, xây dựng 1,16%/năm; dịch vụ, 

thương mại 7,17%/năm. Cơ cấu kinh tế: Năm 2014, GTSX nông, lâm, 

thủy sản chiếm 65,43%, có xu hướng tăng; công nghiệp - xây dựng 

22,44%, dịch vụ 12,14%. Cơ cấu ngành trong giai đoạn 2010-2014 

không thay đổi là nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ. 

d. Chính sách nông nghiệp. 

Huyện thực hiện miễn thuế nông nghiệp và thủy lợi phí đối 

với các hộ nông dân theo quy định. Chính quyền các cấp đã tạo điều 

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

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

e. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp. 

Hệ thống thủy lợi: Gồm các công trình cấp và tiêu nước như đập 

nước, đập ngăn mặn, hồ chứa, trạm bơm, hệ thống mương dẫn, cống 

dẫn và mương nội đồng, công trình thủy lợi, hồ, đập tích nước phục vụ 

tưới tiêu cho diện tích canh tác như thủy điện Đồng Nai. 

2.1.2. Đặc điểm xã hội. 

a. Con người và truyền thống văn hóa. 

Trên địa bàn huyện có 7 xã với 49 thôn, bon. Tổng dân số trên 

địa bàn huyện là 51.728 người, có 24 dân tộc, có 03 tôn giáo.  

b. Dân số và lao động. 

Dân số năm 2014 là 51.728 người, mật độ 36 người/km
2
. Dân số 

tập trung ỏ nông thôn chiếm. Tổng lao động làm việc trong các ngành 

kinh tế là 25.558 người, chiếm 49,4% tổng dân số. Lao động trong 

nông, lâm, thủy sản chiếm 91,54% trong tổng số lao động huyện. 
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2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

ĐĂK GLONG 

2.2.1. Thực trạng gia tăng quy mô sản xuất nông nghiệp. 

a. Về giá trị sản xuất. 

Nông lâm thủy sản: GTSX (theo giá cố định năm 2010) nông 

lâm thủy sản giai đoạn 2010-2014 tăng trưởng bình quân 

6,99%/năm. 

Bảng 2.1: GTSX nông lâm thủy sản 

Diễn giải 
GTSX theo giá so sánh năm 2010 (ĐVT: tr/đ) Tăng 

trƣởng 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 

Nông nghiệp, 

lâm, thủy sản 
471.971 624.469 646.526 699.914 858.217 12,70 

Lâm nghiệp 12.866 14.563 13.439 11.806 14.306 2,14 

Thủy sản 10.364 11.632 20.304 17.295 19.072 12,97 

Tổng 495.201 650.664 680.269 729.015 891.595 12,48 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đăk Glong năm 2014) 

Nông nghiệp: Tăng trưởng nhanh là nhờ vào phát triển của 

ngành chăn nuôi. GTSX ngành trồng trọt năm 2014 đạt 763.949 tỷ 

đồng, chiếm 89,01% GTSX ngành nông nghiệp. 

Trồng trọt: Giai đoạn 2010-2014 giảm bình quân là 

8,41%/năm. 

Bảng 2.2: GTSX nông nghiệp 

Diễn giải 
GTSX theo giá so sánh năm 2010 (ĐVT: tr/đ) Tăng 

trƣởng (%) 
2010 2011 2012 2013 2014 

Trồng trọt 434.428 571.907 591.516 640.362 763.949 11,95 

Chăn nuôi 26.582 36.271 35.215 38.123 68.836 20,96 

Dịch vụ 10.961 16.291 19.795 21.429 25.432 18,33 

Tổng 471.971 624.469 646.526 699.914 858.217 12,70 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đăk Glong năm 2014) 
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Chăn nuôi: Sản lượng gia súc, gia cầm trong giai đoạn 2010-

2014 đã có gia tăng, mức tăng trưởng bình quân gia súc là 

10,21%/năm, gia cầm là 13,44%/năm. 

b. Sử dụng các yếu tố nguồn lực. 

Lao động: Tổng lao động làm việc trong các ngành kinh tế 

năm 2014 là 25,258 người, chiếm 46,33% tổng dân số.  

Đất đai: Đất nông nghiệp 100.643 ha chiếm 69,47%.  Trong 

đó: đất sản xuất nông nghiệp là 14.617 ha chiếm 10,09%, đất lâm 

nghiệp là 85.309 chiếm 58,7%, đất nuôi trồng thủy sản là 157 ha 

chiếm 0,11%, đất nông nghiệp khác là 830 ha chiếm 0,57%. Đất phi 

nông nghiệp 8.052 ha chiếm 5,56%. Đất chưa sử dụng là 36.179 ha 

chiếm 24,97%. 

Vốn đầu tƣ: Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư trong nông 

nghiệp là 15,24%/năm, trong khi vốn đầu tư toàn huyện có mức 

trưởng là 12,79%/năm.. 

Công nghệ sản xuất trong nông nghiệp: Ứng dụng, triển 

khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Công tác khuyến nông 

góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật 

nuôi. 

2.2.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

a. Cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Nông nghiệp vẫn là ngành chính của huyện Đăk Glong, cơ cấu 

nông nghiệp giai đoạn 2010-2014 ổn định: Nông nghiệp – thủy sản – 

lâm nghiệp. 
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Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng GTSX ngành nông nghiệp. 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đăk Glong năm 2014) 

Trồng trọt chiếm một tỷ trọng lớn trong ngành nông nghiệp, 

năm 2014 tỷ trọng là 89,02%, chăn nuôi 8,02%, dịch vụ 2,96%. 

Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng GTSX tiểu ngành nông nghiệp. 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Đăk Glong năm 2014) 

Cơ cấu tiểu ngành nông nghiệp giai đoạn 2010-2014 thể hiện: 

Trồng trọt – chăn nuôi – dịch vụ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng bình 

quân của các tiểu ngành nông nghiệp lại có sự thay đổi đáng kể trong 

nội bộ tiểu ngành giai đoạn 2010-2014. 

b. Cơ cấu ngành trồng trọt. 

Giai đoạn 2010-2014 đang có chiều hướng giảm. Mức giảm 

sản lượng tập trung ở cây hàng năm là 8,41%/năm. Nhóm cây lâu 

2010 2011 2012 2013 2014

Dịch vụ 2,32% 2,61% 3,06% 3,06% 2,96%

Chăn nuôi 5,63% 5,81% 5,45% 5,45% 8,02%

Trồng trọt 92,05% 91,58% 91,49% 91,49% 89,02%
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năm có mức sản lượng tăng bình quân là 11,87%/năm. 

c. Cơ cấu ngành chăn nuôi. 

Vật nuôi của ngành chăn nuôi huyện Đăk Glong chủ yếu ở các 

vật nuôi: Lợn, trâu, bò, gà, gia súc khác. Mức tăng bình quân giai 

đoạn 2010-2014 của gia súc là 10,21%/năm. 

d. Cơ cấu thành phần kinh tế trong nông nghiệp. 

Mức tăng trưởng GTSX bình quân giai đoạn 2010-2014 của 

kinh tế ngoài nhà nước đạt 10,32%/năm, kinh tế ngoài nhà nước là 

2,07%/năm. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2010-

2014 không có. 

e. Lao động. 

Lao động trong ngành nông nghiệp giai đoạn 2010-2014 của 

huyện Đăk Glong chiếm một tỷ trọng lớn trong lao động của huyện. 

Cơ cấu lao động của huyện Đăk Glong giai đoạn 2010-2014 là lao 

động nông nghiệp – lao động công nghiệp xây dựng – lao động dịch 

vụ. 

f. Cơ cấu nông nghiệp theo lãnh thổ. 

Diện tích gieo trồng cây lâu năm giai đoạn 2010-2014 tập 

trung ở xã Quảng Khê, Quảng Sơn và xã Đăk Ha. Diện tích gieo 

trồng tại xã Quảng Hòa và Đăk Som có xu hướng mở rộng hơn.. 

Thực trạng tổ chức sản xuất trong nông nghiệp. 

g. Nông hộ. 

Giai đoạn 20109-2014, số lượng nông hộ, cá thể trong nông 

nghiệp có xu hướng tăng, mức tăng số lượng bình quân của giai đoạn 

là 6,71 %/năm. 

h. Kinh tế trang trại. 

Năm 2014, số lượng cơ sở trang trại trên địa bàn huyện Đăk 
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Glong có 47 cơ sở sản xuất. So với năm 2010 thì số lượng này đã 

giảm. Trang trại tập trung chủ yếu ở xã xã Quảng Khê, xã Quảng 

Sơn. 

i. Hợp tác xã. 

Đến cuối năm 2014, toàn huyện có 4 HTX nông nghiệp. Hầu 

hết số HTX này chỉ làm dịch vụ nông hộ.  

j. Doanh nghiệp nông nghiệp. 

Năm 2014, số lượng doanh nghiệp chỉ có 6 doanh nghiệp. Số 

lượng có xu hướng tăng, mức giảm số lượng bình quân giai đoạn 

2010-2014 là 14,87%/năm. 

2.2.3. Thực trạng thâm canh trong nông nghiệp. 

Tình hình thâm canh trong nông nghiệp giai đoạn 2010-2014 

chưa được cải thiện nhiều. Nhóm cây hàng năm giai đoạn 2010-

2014, năng suất đã giảm như cây điều giảm bình quân 26,06%/năm, 

cây xoài giảm 11,18%/năm, ngoài ra còn nhiều lại cây trồng cũng có 

năng suất giảm. 

2.2.4. Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Đối với các sản phẩm cây trồng, việc tiêu thụ thông qua các tổ 

chức, doanh nghiệp thu mua. Sản phẩm thu mua đều ở dạng sản 

phẩm thô chưa sơ chế hoặc sơ chế ở dạng đơn giản. 

2.2.5. Hiệu quả và đóng góp của nông nghiệp đối với phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện Đăk GLong. 

a. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

Giai đoạn 2010-2014, tỷ số GO/IC, VA/IC, VA/GO đã giảm. 

Tỷ số GO/IC giai đoạn 2010-2014 giảm bình quân là 5,48%/năm. 

VA/IC giai đoạn 2010-2014 giảm bình quân tỷ số VA/IC là 

13,05%/năm. Tỷ số VA/GO giảm bình quân giai đoạn 2010-2014 là 
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8,01%. 

b. Đóng góp của nông nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện. 

Đóng góp vào giá trị sản xuất của huyện. Trong giai đoạn 

2010-2014, Tỷ trọng GTSX đóng góp của ngành nông lâm thủy sản 

đứng đầu, tiếp theo là ngành công nghiệp và dịch vụ. 

Đóng góp vào giá trị gia tăng của huyện. Năm 2014, giá trị 

gia tăng của ngành nông nghiệp đóng góp là 286.830 tỷ đồng, chiếm 

69,09%. Giai đoạn 2009-2014, tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng 

là 3,47%/năm. 

Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng giá trị gia tăng đã đóng góp. 

(Nguồn: Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đăk Glong) 

Đóng góp trong giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho 

người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2014, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm bình quân 5,12%/năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo giai đoạn 2011-

2014 giảm bình quân là 9,97%/năm. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐĂK GLONG. 

2.3.1. Những thành công 

 GTSX luôn tăng trưởng nhanh. Cơ cấu ngành kinh tế huyện 

ổn định là nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ. Cơ cấu tiểu ngành 

2010 2011 2012 2013 2014

Dịch vụ 6,96% 8,26% 8,36% 9,17% 9,48%

Công nghiệp 19,76% 19,84% 19,85% 21,99% 21,44%

Nông nghiệp 73,28% 71,89% 71,79% 68,84% 69,09%
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nông nghiệp là trồng trọt – chăn nuôi – dịch vụ. 

Cơ cấu lao động của huyện Đăk Glong giai đoạn 2010-2014 

là lao động nông nghiệp – lao động công nghiệp xây dựng – lao 

động dịch vụ. 

Thành phần kinh tế giai đoạn 2009-2014 là kinh tế ngoài nhà 

nước-kính tế nhà nước. 

Vùng kinh tế thuộc xã Quảng Sơn, xã Quảng Khê, xã Đăk 

Ha đang có xu hướng mở rộng. Đây là các xã có vị trí tiếp giáp thị 

xã Gia Nghĩa, huyện Đăk Song và huyện Krông Nô. 

Năng suất cây trồng một số loại cây trồng đã tăng.  

 Lao động phần đa thuộc khu vực nông nghiệp đã tạo điều 

kiện cho sản xuất nông nghiệp. 

2.3.2. Những 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. 

Mặc dù tốc độ tăng trưởng của các tiểu ngành kinh tế chăn 

nuôi tăng nhanh, tích cực nhưng tỷ trọng đóng góp vào GTSX nông 

nghiệp chưa cao. 

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

đất thấp. Năng suất sản xuất chưa cao. Nông dân, HTX, doanh 

nghiệp áp dụng tiến bộ KHKT chưa nhiều. 

Thâm canh trong nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Giống cây 

trồng là giống cây cũ với năng suất thấp. Việc áp dụng và thay đổi 

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

phổ biến rộng rãi đến nông dân sản xuất. 

Đầu tư vào nông nghiệp chưa cao, chưa thực hiệu quả, chưa 
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tập trung vào những nông sản có lợi thế cạnh tranh, đầu tư còn giàn 

trải. 

Thị trường nông sản còn hạn chế. Chưa chú trọng nhiều đến 

phát triển các loại hình dịch vụ với quy mô khác nhau cũng chưa tạo 

được nhiều  điều kiện và hỗ trợ nông dân giao lưu và trao đổi hàng 

hóa bằng việc hướng dẫn công tác tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm 

hàng hóa tập trung có quy mô lớn. 

Công nghiệp chế biến của huyện chưa được phát huy. Nông 

sản chủ yếu bán ở dạng thô, ít cơ sở sản xuất tham gia vào khâu chế 

biến, bảo quản nông sản. Nông sản được sản xuất ra chủ yếu là nông 

dân tự bảo quản, tự sở chế theo kinh nghiệm, không có cơ sở khoa 

học. Do đó chất lượng nông sản có chất lượng thấp. 

Qua phân tích trên cho thấy hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

còn thấp, có chiều hướng đi xuống. Điều này cho thấy các chủ thể 

sản xuất cũng chưa được áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất, vẫn áp dụng cách sản xuất truyền thống. UBND huyện 

cũng chưa chú trọng xúc tiến mạnh đến việc hỗ trợ, khuyến nghị 

nhiều vào khâu sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ. 

Công tác khuyến nông, khuyến ngư còn nhiều hạn chế, chưa 

có chiến lược cụ thể trong phát triển nông sản theo hướng thị trường. 

Công tác khuyến nông, khuyến ngư chỉ dừng lại ở mức độ hỗ trợ đơn 

thuần nhưhỗ trợ, tư vấn phòng ngừa các sâu bệnh của cây trồng. 

Chưa có các chương trình giới thiệu các giống cây trồng mới có chất 

lượng cao, hay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mới có hiệu quả. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 

Thứ nhất:Huyện có địa hình phức tạp, đất sản xuất bị chia 

cắt, phân tán... là những yếu tố bất lợi cho SXNN.  
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Thứ hai: Trình độ SXNN thấp. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

chưa hoàn thiện. Sản xuất vẫn mang tính truyền thống, chưa áp dụng 

nhiều kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất. 

Thứ ba: Tỷ lệ lao động là người già và phụ nữ tăng dẫn đến 

chất lượng lao động suy giảm. 

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. 

Thứ năm: HTX và doanh nghiệp chưa phát triển được nhiều 

dịch vụ. 

Thứ sáu: Trình độ của các cán bộ huyện về công tác nông 

nghiệp còn hạn chế, nên chưa có các giải pháp nâng cao hiệu quả sản 

xuất nông nghiệp phù hợp. 

Thứa bảy: Công tác khuyến nông, khuyến ngư chưa được 

thúc đẩy mạnh mẽ, các dịch vụ khuyến nông, khuyến ngư còn hạn 

chế, chưa có kế hoạch, chiến lược dài hạn. 

Thứ tám: Chiến lược phát triển nông nghiệp nói chung và 

các chiến lược phát triển từng mặt hàng nông sản chưa thực sự hiệu 

quả, chưa theo cơ chế thị trường. 

Thứ chín: Hiệu quả đầu tư chưa được chú trọng, kiểm tra kỹ, 

đầu tư mang tính giàn trải. 
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CHƯƠNG 3.  

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

ĐĂK GLONG 

 

3.1. CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP. 

3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đăk 

Glong. 

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

trưởng cao theo kế hoạch và quy hoạch đã đề ra. Hình thành cơ cấu 

kinh tế là nông nghiệp - công nghiệp – dịch vụ. Đầu tư có trọng tâm 

vào một số lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp, công nghiệp chế 

biến nông sản, công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản. 

3.1.2. Mục tiêu định hƣớng phát triển của nông nghiệp 

huyện. 

a. Phương hướng phát triển nông nghiệp. 

Phát triển nông nghiệp phải phù hợp với định hướng phát triển 

chung của tỉnh Đăk Nông, đặt trong mối quan hệ hữu cơ với hệ 

thống đô thị vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ và 

hội nhập quốc hiệu quả. 

b. Mục tiêu phát triển nông nghiệp giai đoạn 2015-2020. 

Xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện và phát triển theo xu 

thế phát triển bền vững. 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, đạt hiệu 

quả kinh tế cao. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành theo hướng tăng 

tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
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HUYỆN ĐĂK GLONG THỜI GIAN TỚI. 

3.2.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp của 

huyện. 

Rà soát lại các qui hoạch đã xây dựng. Qui hoạch và tổ chức 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

trong đó, trước hết phải ưu tiên phục vụ sự phát triển của sản phẩm 

chuyên môn hoá nông nghiệp.  

3.2.2. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong 

nông nghiệp. 

a. Đất đai. 

Hướng phát triển đất nông nghiệp huyện là vừa biến đổi cơ 

cấu phân ngành theo tài nguyên, lợi thế và yêu cầu thị trường. Kết 

hợp với việc tăng vụ và sử dụng diện tích đất trống dành cho nông 

nghiệp để tạo ra giá trị cao hơn. 

b. Lao động. 

Thực hiện đúng lộ trình và giữ vững việc phổ cập giáo dục các 

cấp, nâng cao dân trí, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu của người 

dân, tăng cường ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh 

doanh. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu SXNN. 

c. Nguồn vốn. 

Cải tiến hoạt động của hệ thống tín dụng nông thôn để thu hút 

nguồn tiền nhàn rỗi nông dân vào phát triển sản xuất theo hướng các 

hộ góp vốn cùng kinh doanh. Đồng thời phải sử dụng có hiệu quả 

các nguồn vốn thu hút được: vốn ngân sách nhà nước, vốn vay ngân 

hàng, vốn các chương trình hợp tác quốc tế, vốn ODA, NGO, doanh 

nghiệp, nhân dân.  
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d. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong SXNN. 

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

huyện để tạo động lực thúc đẩy áp dụng tiến bộ trong SXNN. Nâng 

cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tiếp 

cận thông tin, học tập kinh nghiệm và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất. 

3.2.3. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

Phấn đấu năm 2020, nông nghiệp 40%, công nghiệp 45%, 

dịch vụ 15%. Nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi lên 31,54% vào năm 

2020. 

3.2.4. Hoàn thiện tổ chức 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. 

b. Phát triển hợp tác xã. 

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HTX cần được chú 

trọng hơn; nhất là các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX ngắn ngày, 

đã góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ HTX. 

c. Phát triển kinh tế trang trại. 

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.  

d. Phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp. 

Hỗ trợ, giúp đỡ đã các doanh nghiệp đang hoạt động phát 

triển, mở rộng quy mô về đất đai, vốn, lao động, quy mô sản xuất; 

nâng cao trình độ nguồn nhân lực. 

3.2.5. Đẩy mạnh thâm canh trong nông nghiệp. 
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Tăng tỷ trọng các cây trồng truyền thống, đặc biệt những cây 

trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất khẩu mang lại hiệu quả cao. 

Tăng tỷ trọng sản xuất cây thức ăn cho gia súc.  

3.2.6. Mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Phát triển các loại hình dịch vụ với quy mô khác nhau; xây 

dựng và phát huy tốt các chợ trung tâm, chợ cụm xã, chợ xã; tổ chức 

họp chợ theo nhiều kiểu: cả ngày, buổi, phiên. 

3.2.7. Đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp. 

Tăng cường đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông đáp ứng 

nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Đẩy mạnh 

thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 

3.3.1. Đối với Chính phủ. 

Xây dựng hệ thống thị trường đồng bộ cho nông nghiệp, nông 

thôn.  

Thực hiện những quyết định điều tiết giá cả nông nghiệp một 

cách linh hoạt và phù hợp. 

Khuyến khích thúc đẩy cạnh tranh và chống độc quyền. 

Thực hiện tốt chiến lược hội nhập vào thị trường nông nghiệp 

thế giới. 

3.3.2. Đối với tỉnh Đắk Nông. 

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. 

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. 
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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 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. 
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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 Đăk Glong phát triển trong những năm tới. 

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 

Đăk Glong trong thời gian tới. 

Qua nghiên cứu thực trạng về nông nghiệp trên địa bàn huyện, 

luận văn đã chỉ ra: 

Giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản giai đoạn 2010-2014 liên 

tục tăng, tăng trưởng bình quân là 12,48%/năm. Giá trị nông nghiệp 

tăng bình quân giai đoạn 2010-2014 là 12,7%/năm. Giá trị sản xuất 

trồng trọt tăng bình quân là 11,95%/năm. Chăn nuôi tăng 

20,96%/năm. 

Lao động chủ yếu ở vùng nông thôn và tham gia vào hoạt 

động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, mức tăng bình quân lao động 

trong nông nghiệp giai đoạn 2010-2014 là 6,11%/năm. Diện tích đất 

sử dụng vào sản xuất nông nghiệp ổn đình trong cả giai đoạn và 

chiếm 10,9%. Vốn đầu tư vào nông nghiệp liên tục tăng, tỷ lệ tăng 

bình quân là 15,24% và chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ cấu đầu tư của 

huyện. 

Cơ cấu ngành luôn ổn định là nông nghiệp-thủy sản-lâm 

nghiệp. Trồng trọt-chăn nuôi-dịch vụ. Cây trồng lâu năm tăng nhanh, 
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cây hàng năm có xu hướng giám. Gia cầm có sản lượng chiếm một 

tỷ trọng lớn trong cơ cấu chăn nuôi. Thành phần kinh tế ngoài nhà 

nước đóng góp chủ yếu trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Nông 

nghiệp chủ yếu được sản xuất tập trung ở các vùng xã Quảng Sơn, 

Đăk Som và Quảng Hòa. 

Tổ chức sản xuất vẫn chủ yếu là nông hộ, trong khi đó hợp tác 

xã, trang trại và doanh nghiệp chưa có đóng góp nhiều, số lượng ít. 

Thâm canh trong nông nghiệp còn hạn chế, chỉ có năng suất 

cây cao su, cà phê, dứa, xoài là có năng suất tăng. 

Thị trường không được chú trọng, nông sản được tiêu thụ 

thông qua thương lái, nông sản chỉ ở dạng thô. 

Hiệu quả kinh tế thấp, thể hiện qua hiệu quả qua chỉ số GO/IC 

trong giai đoạn 2010-2014 liên tục giảm, mức giảm bình quân là 

5,48%/năm. Giá trị gia tăng trên chi phí (VA/IC) cũng liên tục giảm, 

mức giảm bình quân là 13,05%/năm. 

 


