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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trang trại là loại hình cơ sở sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình 

nông dân, được hình thành và phát triển trong điều kiện nền kinh tế 

thị trường. Hay nói một cách khác trang trại được hình thành từ cơ sở 

của các hộ tiểu nông sau khi phá bỏ cái vỏ bọc sản xuất tự túc, tự cấp 

khép kín vươn lên sản xuất nhiều nông sản hàng hóa, tiếp cận với thị 

trường, từng bước thích nghi với nền kinh tế cạnh tranh. Tuy nhiên 

trang trại gia đình chỉ phát triển từ đầu thập niên 1990 sau khi có 

Nghị quyết số 10/NQ-TW của Bộ Chính trị và Luật đất đai năm 

1993, giao quyền sử dụng đất sản xuất ổn định và lâu dài cho hộ gia 

đình nông dân cùng với nhiều Văn bản, chính sách phát triển kinh tế 

được ban hành. Từ khi có chủ trương đổi mới về cơ chế quản lý kinh 

tế của Đảng, kinh tế hộ nông dân đã phát huy tác dụng to lớn, tạo sức 

mạnh mới trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

Sự ra đời và phát triển của kinh tế trang trại có đóng góp rất lớn 

cho nền kinh tế quốc dân, góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn 

lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, huyện Ea H’Leo nói riêng 

và các địa phương khác trong cả nước nói chung, phát triển trang trại 

đã đem lại những hiệu quả quan trọng. Tuy nhiên, phát triển trang 

trại của huyện Ea H’Leo thực sự đã phát triển đúng hướng chưa, có 

hiệu quả chưa, phục vụ tốt nhu cầu thị trường chưa, đã góp phần khai 

thác hết tiềm năng, thế mạnh của huyện chưa? Rõ ràng còn nhiều bất 

cập. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài " PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN EA H’LEO – TỈNH ĐĂK 

LĂK" làm luận văn thạc sĩ.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan phát triển trang trại.  

- Phân tích thực trạng phát triển trang trại thời gian qua tại huyện 
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Ea H’Leo.  

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế 

trang trại trên địa bàn huyện Ea H’Leo thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là nhưng vấn đề lý luận và 

thực tiễn liên quan đến việc phát triển trang trại tại huyện Ea H’Leo. 

b. Phạm vi nghiên cứu  

- Nội dung: Đề tài chỉ nghiên cứu một số nội dung về thực trạng 

của phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ea H’Leo. 

- Phạm vi về không gian: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số 

nội dung phát triển trang trại trên địa bàn huyện Ea H’Leo. 

- Phạm vi về thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa trong 5 năm tới. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

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

- Phương pháp thống kê, so sánh. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp. 

5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài chia làm 

03 chương như sau: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế trang trại. 

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Ea 

H’Leo  trong thời gian qua. 

Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Ea H’Leo  

trong thời gian tới.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TRANG TRẠI TRANG TRẠI 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 

1.1.1. Một số khái niệm 

- Trang trại: Là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông 

nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy 

mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến, tiêu 

thụ nông, lâm, thủy sản. 

- Kinh tế trang trại: Là hình thức tổ chức sản xuất hàng hoá trong 

nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản với qui mô về đất đai, vốn, 

lao động, đầu con gia súc, gia cầm, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ 

sản phải lớn, hiệu quả sản xuất cao và có thu nhập vượt trội so với 

kinh tế hộ. 

- Phát triển kinh tế trang trại: Là việc khai thác, sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực đất đai, vốn, lao động, kĩ thuật, kinh nghiệm quản 

lí góp phần phát triển nông nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập; 

khuyến khích làm giàu đi đôi với xóa đói giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới giàu đẹp. 

1.1.2. Đặc trƣng của trang trại 

- Mục đích chủ yếu của kinh tế trang trại là sản xuất nông sản 

phẩm hàng hoá theo nhu cầu thị trường. 

- Tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của 

một người chủ độc lập. 

- Các yếu tố sản xuất, trước hết là ruộng đất, tiền vốn được tập 

trung với quy mô nhất định theo yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa. 
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- Cách tổ chức và quản lý đi dần vào phương thức kinh doanh, 

trực tiếp, đơn giản và gọn nhẹ, vừa mang tính gia đình, tính kinh tế 

trang trại. 

- Chủ trang trại là người có năng lực tổ chức quản lý, có kiến thức 

và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và có hiểu biết nhất định về 

kinh doanh, về thị trường. 

1.1.3. Phân loại trang trại 

- Theo các hình thức tổ chức quản lý. 

- Theo cơ cấu sản xuất. 

- Theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất. 

1.1.4. Vai trò của trang trại trong quá trình phát triển kinh tế 

- xã hội 

a. Phát triển kinh tế trang trại thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát 

triển, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp lên CNH-HĐH 

b. Phát triển kinh tế trang trại góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, hình thành quan hệ sản xuất trong nông nghiệp,nông thôn  

c. Phát triển kinh tế trang trại làm tăng khả năng huy động, 

khai thác các nguồn lực trong dân, giải quyết việc làm cho lao 

động xã hội, làm giàu cho nông dân, cho đất nước 

d. Phát triển kinh tế trang trại góp phần khai thác sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực 

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 

1.2.1. Phát triển số lượng các trang trại 

- Số lượng trang trại ngày càng tăng có nghĩa là các hộ gia đình, 

các cá thể kinh doanh trang trại ngày càng nhiều. Nói cách khác, là 

làm tăng số lượng tuyệt đối các trang trại; nhân rộng số lượng các 

trang trại hiện tại; làm cho loại hình trang trại phát triển lan tỏa sang 

những khu vực khác có thể để thông qua đó mà phát triển thêm số cơ 
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sở; làm tăng số các trang trại mới. Nhờ phát triển số lượng các trang 

trại sẽ làm cho các ngành kinh tế phát triển. 

- Việc gia tăng số lượng trang trại được thể hiện bằng cách phát 

triển mới các cơ sở sản xuất nông nghiệp theo hình thức trang trại 

hoặc chuyển hóa kinh tế các hộ gia đình thành trang trại, hoặc là phát 

triển về mặt cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ quảng canh sang 

thâm canh, từ sản xuất lệ thuộc vào tự nhiên sang sản xuất chủ động 

mang tính chất công nghiệp tiên tiến. Trong cơ chế thị trường việc 

tăng số lượng các trang trại cần chú trọng phát triển những trang trại 

sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng được nhu cầu lớn của thị 

trường, sản phẩm có khả năng xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao. 

- Tiêu chí phản ánh sự phát triển số lượng các trang trại: 

+ Số lượng trang trại tăng qua các năm. 

+ Tốc độ tăng của số lượng trang trại. 

+ Số lượng trang trại của từng ngành, khu vực, lĩnh vực sản xuất. 

1.2.2. Phát triển quy mô các nguồn lực của các trang trại 

- Gia tăng yếu tố các nguồn lực chính là làm cho các yếu tố đầu 

vào như: nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực tài chính, 

nguồn lực khoa học công nghệ, lao động... được sử dụng một các có 

hiệu quả hơn hoặc đưa vào trong quá trình sản xuất nhiều hơn. 

- Tăng quy mô các nguồn lực của trang trại là làm tăng quy mô 

của từng đơn vị sản xuất và quy mô của các điều kiện sản xuất, cho 

nên khi quy mô trang trại tăng dẫn đến tăng trưởng trong hoạt động 

của trang trại. Bao gồm các yếu tố như: yếu tố đất đai, lao động, vốn 

đầu tư cho sản xuất kinh doanh của trang trại và cơ sở vật chất. 

- Các tiêu chí để đánh giá sự phát triển về quy mô các nguồn lực 

trang trại: 

+ Số lượng diện tích đất canh tác qua các năm. 

+ Số lượng lao động tham gia vào các trang trại qua các năm. 

+ Số lượng vốn đầu tư của các trang trại qua các năm. 
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+ Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng của trang trại qua các năm. 

1.2.3. Phát triển về chủng loại và chất lƣợng sản phẩm 

a. Phát triển về chủng loại sản phẩm mới 

- Sản phẩm mới: Sản phẩm là tổng hợp các đặc tính vật lý học, 

hoá học, sinh học... có thể quan sát được, dùng thoả mãn những nhu 

cầu cụ thể của sản xuất hoặc đời sống. Người ta chia sản phẩm mới 

thành hai loại là sản phẩm mới tương đối và sản phẩm mới tuyệt đối. 

- Tại sao cần phải nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới đối với 

các trang trại? Do sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công 

nghệ làm nảy sinh thêm những nhu cầu mới, sự đòi hỏi và lựa chọn 

ngày càng khắt khe của khách hàng với các loại sản phẩm khác nhau, 

khả năng thay thế nhau của các sản phẩm. 

- Sự biến đổi danh mục sản phẩm của trang trại gắn liền với sự 

phát triển sản phẩm theo nhiều hướng khác nhau: 

+ Hoàn thiện các sản phẩm hiện có. 

+ Phát triển sản phẩm mới tương đối. 

+ Phát triển sản phẩm mới tuyệt đối, bỏ các sản phẩm không sinh lời. 

b. Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm nghĩa là tăng tính năng sử dụng, 

tuổi thọ, độ an toàn của sản phẩm, giảm mức gây ô nhiễm môi 

trường, tiết kiệm được nguồn tài nguyên, tăng giá trị sử dụng trên 

một sản phẩm đầu ra. Nhờ đó tăng khả năng tích luỹ cho tái sản xuất, 

hiện đại hoá công nghệ, máy móc thiết bị, thúc đẩy tiến bộ khoa học 

kỹ thuật. 

- Vì sao phải nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh 

doanh: Khả năng cạnh tranh của mỗi trang trại được thể hiện thông 

qua hai chiến lược cơ bản là phân biệt chất lượng sản phẩm và chi 

phí thấp. Chất lượng sản phẩm trở thành một trong những chiến lược 

quan trọng nhất làm tăng năng lực cạnh tranh của trang trại.  

- Để nâng cao chất lượng sản phẩm của các trang trại cần phải: 
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+ Kiểm soát tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất. 

+ Nâng cao công tác bảo quản sau thu hoạch, chế biến… 

1.2.4. Liên kết sản xuất của các trang trại 

- Liên kết sản xuất trong trang trại là sự thiết lập các mối quan hệ 

giữa các trang trại thuộc cùng lĩnh vực hoạt động, giữa các đối tác 

cạnh tranh hoặc giữa các trang trại có hoạt động mang tính chất bổ 

sung, nhằm tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả cao 

hơn trong sản xuất kinh doanh, tạo ra sức mạnh cạnh tranh, cùng 

nhau chia sẻ các khả năng, mở rộng thị trường mới. Liên kết sản xuất 

giữa các trang trại có thể thông qua nhiều hình thức như: Liên kết 

ngang, liên kết dọc và hiệp hội. 

- Liên kết sản xuất của các trang trại đem lại lợi ích cho các bên 

tham gia rất lớn như sẽ làm tiết kiệm các nguồn lực nhờ giảm chi phí 

cạnh tranh, tăng khả năng linh hoạt của mỗi bên, giảm thiểu rủi ro 

nhờ chia sẻ trách nhiệm của mỗi bên tham gia… 

- Các tiêu chí đánh giá sự liên kết sản xuất cúa các trang trại là: 

+ Số lượng trang trại tham gia liên kết sản xuất kinh doanh. 

+ Các loại hình liên kết, tổ chức hiệp hôi phát triển qua các năm. 

1.2.5. Phát triển thị trƣờng của các trang trại 

- Thị trường của trang trại ngày càng tăng lên thể hiện rằng hàng 

hóa của trang trại ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Đây không 

chỉ là một trong những tiêu chí phản ánh kết quả tiêu thụ hiện tại mà 

còn là điều kiện để các trang trại gia tăng sức cạnh tranh. Thị trường 

đầu ra ổn định tạo điều kiện thuận lợi để chủ trang trại yên tâm đầu 

tư mở rộng sản xuất. Nội dung của phát triển trang trại gồm:                     

Phát triển thị trường về mặt địa lý; thị trường về sản phẩm. 

- Tiêu chí đánh giá sự phát triển thị trường: Lượng hàng hóa và 

dịch vụ trang trại bán ra qua các năm. 

1.2.6. Gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất 
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- Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại là khâu 

cuối cùng của quá trình sản xuất. Kết quả sản xuất của trang trại nó 

phản ánh trình độ và năng lực quản lý của chủ trang trại cũng như 

việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của trang 

trại. Kết quả sản xuất là cơ sở tính toán, xem xét hiệu quả sản xuất. 

- Hiệu quả sản xuất là một phạm trù kinh tế, nó biểu hiện sự phát 

triển của quá trình sản xuất của trang trại theo chiều sâu, phản ánh 

trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lực trang trại trong quá trình 

tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh với chi phí bỏ ra ít 

nhất mà đạt hiệu quả cao nhất.  

- Tiêu chí đánh giá kết quả sản xuất của trang trại:  

+ Giá trị sản phẩm 

+ Giá trị tăng thêm 

+ Giá trị hàng hóa bán ra 

Để đánh giá hiệu quả sản xuất của trang trại, ta có thể đánh giá 

thông qua một số chỉ tiêu sau: 

+ Hiệu quả sử dụng đất đai của trang trại  

+ Hiệu quả sử dụng vốn của trang trại  

+ Hiệu quả sử dụng lao động của trang trại 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ TRANG TRẠI  

1.3.1. Những nhân tố khách quan 

1.3.2. Những nhân tố chủ quan 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TẠI  

HUYỆN EA H’LEO THỜI GIAN QUA 

 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN HUYỆN EA H’LEO ẢNH HƢỞNG 

ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý; Thời tiết, khí hậu; Địa hình, thổ nhưỡng thuận lợi 

cho việc hình thành vùng chuyên canh lớn cây trồng vật nuôi phong 

phú, đa dạng có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, 

ca cao, bông, chăn nuôi đại gia súc... 

2.1.2. Điều kiện xã hội huyện Ea H’Leo 

Dân số, mật độ dân số; Lao động; Truyền thống, tập quán. Toàn 

huyện Ea H’Leo có khoảng 45% dân số là người dân tộc thiểu số 

(chủ yếu dân tộc Ê đê, Ja Rai,…) nên tập quán canh tác còn mang 

nặng tính thuần nông, quy mô nhỏ, phân tán, mang tính lạc hậu, điều 

này ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trang trại. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế huyện Ea H’Leo 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế; Cơ cấu kinh tế; Chính sách kinh tế; 

Cơ sở hạ tầng. Nền kinh tế của Huyện Ea H’Leo là kinh tế nông 

nghiệp là chủ đạo gắn liền với vùng nông thôn rộng lớn với các tiềm 

năng khá dồi dào được thiên nhiên ưu đãi về thỗ nhưỡng, khí hậu 

nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Đây là vùng đất đòi hỏi có sự 

đầu tư lớn, mới có thể khai thác có hiệu quả các tiềm năng đa dạng 

và phong phú để phát triển trang trại. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 

HUYỆN EA H’LEO TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Tình hình phát triển số lƣợng trang trại huyện EaH’Leo  
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Tốc độ tăng của trang trại cũng không ngừng tăng lên từ năm 

2012 đến năm 2014. Tuy nhiên có sự gia tăng không đồng đều, năm 

2011 do có sự thay đổi về tiêu chí xác định trang trại theo thông tư số 

27/2011/BNNPTNT nên số lượng trang trại có sự thay đổi giảm đi so 

với các năm trước, điều này cho thấy một thực trạng trang trại huyện 

Ea H’Leo chủ yếu là quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy trang 

trại huyện Ea H’Leo đang trên đà tăng trưởng, cụ thể: 

Bảng 2.1: Số lượng trang trại huyện Ea H’Leo qua các năm 

Đơn vị tính: Trang trại 

 2010  2011 2012  2013  2014 

Tỉnh Đăk Lăk 1474 687 910 958 1074 

Huyện EaH’Leo   93 42 62 65 72 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Ea H’Leo 

Với điều tự nhiên khu vực Tây nguyên địa hình đồi núi, việc phát 

triển các trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ lệ rất thấp (1,4 % 

năm 2014) có thể thấy rõ cụ thể Bảng 2.2: 

Bảng 2.2: Số lượng trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất  

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Tổng 

số 

Cơ 

cấu 

(%) 

Tổng 

số 

Cơ 

cấu 

(%) 

Tổng 

số 

Cơ 

cấu 

(%) 

1. Trồng trọt 22 35,5 26 40 28 38,9 

2. Chăn nuôi 2 3,2 2 3,1 2 2,8 

3. Lâm nghiệp 3 4,8 4 6,2 4 5,6 

4. Nuôi trồng thủy sản 1 1,6 1 1,5 1 1,4 

5. Kinh doanh tổng hợp 34 54,8 32 49,2 37 51,4 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea H’Leo 

Phân bố số lượng trang trại theo khu vực không đồng đều như xã 

Ea Hiao, Ea Sol (22 trang trại năm 2014) đây cũng là nơi có nguồn 
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lao động dồi dào. Phía Tây của huyện số lượng trang trại ít hơn, như 

xã Ea Tir, Cư Amung (9 trang trại năm 2014),  trang trại kinh doanh 

tổng hợp rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng (chiếm 54,4% 

năm 2014). Qua các số liệu ta có thể thấy đặc trưng của trang trại 

trên địa bàn huyện phát triển mạnh trang trại kinh doanh tổng hợp và 

trồng trọt, chủ yếu phát triển nơi có diện tích đất rộng lớn, tuy nhiên 

tốc độ tăng số lượng trang trại còn thiếu sự ổn định và vững chắc. 

2.2.2. Thực trạng phát triển quy mô nguồn lực của trang trại 

a. Quy mô diện tích đất đai 

Tổng số diện tích đất các trang trại trên địa bàn sử dụng là 662 ha, 

bình quân diện tích đất mỗi trang trại sử dụng là 9,2 ha cụ thể: 

 Bảng 2.3: Hiện trạng và cơ cấu đất trang trại sử dụng năm 2014 

STT Nội dung 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Đất đang sử dụng của trang trại 662 100 

Trong 

đó 

Trang trại trồng trọt 258 38,9 

Trang trại chăn nuôi 18 2,8 

Trang trại lâm nghiệp 37 5,6 

Trang trại  nuôi trồng thủy sản 9 1,4 

Trang trại tổng hợp 340 51,4 

Diện tích đất bình quân 1 trang trại 9,2  

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Ea H’Leo   

Đặc điểm thuận lợi để phát triển trang trại trên địa bàn huyện là 

quỹ đất còn lớn. Diện tích đất nông nghiệp của huyện có chiếm 

91,1% diện tích đất tự nhiên, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 

chiếm 51,3 % diện tích đất nông nghiệp, diện tích đất lâm nghiệp có 

rừng 39.9% diện tích đất tự nhiên.  
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b. Quy mô vốn đầu tư 

Nếu chúng ta nhận xét riêng cho từng loại hình kinh doanh trang 

trại thì: các trang trại trên địa bàn có quy mô vốn đầu tư khá thấp, chỉ 

khoảng từ 500-1000 triệu đồng, chiếm 50% tổng số vốn đầu tư của 

các trang trại. 

Bảng 2.4: Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn hình thành của trang trại 

huyện Ea H’Leo  qua các năm 

Đơn vị tính: % 

                  Năm 

 Nguồn vốn 
2010 2011 2012 2013 2014 

Vốn tự có 84,2 79,6 69,3 68,7 65,4 

Vốn vay 12,5 14,5 21,2 25,2 29,2 

Vốn khác 3,3 5,9 9,5 6,1 5,4 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ea H’Leo 

Nguồn vốn đầu tư của các trang trại trên địa bàn chủ yếu là nguồn 

vốn tự có, năm 2010 nguồn vốn tự có của các chủ trang trại huy động 

để đầu tư vào hoạt động sản xuất chiếm tỷ lệ là 84,2 %, vốn vay ngân 

hàng và vốn khác chiếm 15,8 %. Vốn vay và vốn khác tăng dần qua 

các năm, đến năm 2014 số vốn tự có giảm còn 65,4% cụ thể theo 

Bảng 2.4. Điều này chứng tỏ rằng các trang trại trên địa bàn huyện 

đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, 

chủ yếu là do không có tài sản thế chấp. 

c. Quy mô lao động 

- Số lượng và cơ cấu lao động 

Trong số hơn 72 trang trại hiện có của huyện Ea H’Leo năm 2014 

thì chủ trang trại là nông dân chiếm đến 81,6%, người đồng bào dân 

tộc thiểu số chiếm khoảng 2 đến 3%, còn lại là các thành phần khác. 

Tổng số người lao động tham gia đến năm 2014 là 216 người, số lao 
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động theo thời vụ trong các trang trại là tương đối lớn 288 người, tập 

trung chủ yếu trang trại kinh doanh tổng hợp cụ thể: 

Bảng 2.5:Trình độ chuyên môn chủ trang trại và lao động năm 2014 

Đối 

tƣợng 
Chỉ tiêu 

Tổng 

số 

Chƣa 

qua 

đào 

tạo 

Sơ 

cấp, 

đã 

qua 

đào 

tạo  

Trung 

cấp 

nghề, 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

trở 

lên 

Chủ 

trang 

trại 

Số lượng 

(người) 
72 37 21 9 5 

Tỷ lệ (%) 100 51,4 29,2 12,5 6,9 

Người 

lao 

động 

Số lượng 

(người) 
216 181 24 8 3 

Tỷ lệ (%) 100 83,8 11,1 3,7 1,4 

Nguồn: Chi cục thống kê huyện Ea H’Leo   

- Trình độ phát triển nguồn nhân lực trong các trang trại 

Trình độ chuyên môn của các chủ trang trại rất thấp, chưa qua đào 

tạo chiếm 51,4 %, bên cạnh đó có đến 83,8% người lao động tham 

gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại là chưa qua 

đào tạo cụ thể được trình bày ở Bảng 2.5. Với trình độ chuyên môn 

của chủ trang trại và người lao động thấp và phong tục tập quán canh 

tác cũng mang nhiều yếu tố lạc hậu, cũ kỹ, chậm sửa đổi nên việc áp 

dụng khoa học công nghệ, triển khai các kĩ thuật tiên tiến vào sản 

xuất gặp nhiều khó khăn. 

d. Cơ sở hạ tầng 

Hệ thống giao thông trên toàn huyện 100% đường ô tô đến trung 

tâm các xã. Đường giao thông nội đồng đã được mở rộng, tuy nhiên 
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về lâu dài phải được kiên cố hóa để thuận lợi trong việc vận chuyển 

sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển trang trại cụ thể Bảng 2.6: 

Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng huyện Ea H’Leo 2014 

ST

T 
Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 

2014 

1 + Số xã xây dựng quy hoạch Xã 11 

2 + Tỷ lệ các xã đã quy hoạch % 100 

3 + Số xã có đường ô tô đến trung tâm Xã 11 

4 + Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm % 100 

5 + Số xã có trạm y tế Xã 11 

6 + Tỷ lệ xã có trạm y tế % 100 

7 + Số xã có bưu điện văn hoá xã Xã 7 

8 + Tỷ lệ xã có bưu điện văn hoá xã % 63 

9 + Số xã có chợ xã, liên xã xã 9 

10 + Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã % 81 

11 + Số hộ được sử dụng điện Hộ 29.511 

12 + Tỷ lệ hộ được sử dụng điện % 99,5 

  Nguồn: Chi cục thống kê huyện Ea H’Leo   

Trong năm 2014 trên địa bàn huyện Ea H’Leo có tỷ lệ 100% các 

xã đã quy hoạch, có đường ô tô đến trung tâm, các xã có trạm y tế. 

Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện là 95,5%, các xã có chợ đạt 81% điều 

này cho ta thấy được sự thuận lợi của các trang trại khi sản xuất các 

sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường của địa phương.  

2.2.3. Thực trạng về chủng loại và chất lƣợng hàng hóa 

- Chủng loại hàng hóa nông sản đối với các trang trại trồng cây 

lâu năm trên địa bàn chủ yếu là cao su, cà phê... những loại cây trồng 

này phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết, địa hình huyện Ea 
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H’Leo, đồng thời cho giá trị kinh tế cao. Nhìn chung, chủng loại 

hàng hóa của các trang trại trên địa bàn còn ít, chưa có nhiều điểm 

khác biệt so với các vùng lân cận. 

- Chất lượng nông sản hàng hóa của các trang trại trong khâu sản 

xuất tương đối có chất lượng, tuy nhiên trong khâu thu hoạch thì còn 

gặp nhiều khó khăn do không có sân phơi, nơi cất trữ…nên phần lớn 

các chủ trang trại bán cà phê, cao su...ngay sau khi thu hoạch. 

2.2.4. Tình hình liên kết sản xuất và tổ chức tiêu thụ 

Hầu hết các trang trại trên địa bàn huyện chủ yếu là có quy mô 

nhỏ. Thời điểm thu hoạch, quy mô và chất lượng nông sản không 

đồng đều do có sự khác biệt về giống, kỹ thuật canh tác và cơ cấu 

sản phẩm nên các trang trại trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong 

việc tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa làm ra.  

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, để mở rộng thị 

trường, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, điều cần thiết là hiểu biết thông 

tin cần thiết về dịch vụ, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện tổ chức 

quản lý, chính sách xuất nhập khẩu của Nhà nước, chất lượng sản 

phẩm thương hiệu và điều cần quan tâm hơn nữa là quy cách chất 

lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, các hiệp hội trang 

trại được thành lập nhưng hoạt động cầm chừng, không đem lại hiệu 

quả như mong muốn. Như vậy, việc liên kết sản xuất của các trang 

trại huyện Ea H’Leo trong thời gian qua chưa phát triển. 

2.2.5. Kết quả sản xuất của trang trại huyện Ea H’Leo năm 2014 

Tổng giá trị sản xuất của các trang trại tạo ra trong năm 2014 là 

75.412 tiệu đồng. Trong đó giá trị sản xuất của các trang trại có sự 

khác nhau lớn chủ yếu là của trang trại kinh doanh tổng hợp và trang 

trại trồng trọt chiếm giá trị, thu nhập cao cho chủ trang trại. Nguyên 

nhân tạo nên sự phát triển triển trên là do trang trại kinh doanh tổng 
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hợp và trồng trọt phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết,... cụ thể: 

Bảng 2.7: Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 

 ĐVT 
Tổng  

số 

Chăn 

nuôi 

Lâm 

nghiệp 

KD  

Tổng 

hợp 

Thủy 

sản 

Trồng 

trọt 

Giá trị sản 

xuất (GO) 
Tr.đ 75.413 1.650 2.612 35.224 759 35.168 

GO/lao động 
Tr.đ/ 

người 
349,13 275 217,67 317,33 253 418,67 

GO/vốn Lần 1,42 1,37 1,30 1,52 1,14 1,62 

GO/diện tích Tr.đ/ha 113,85 89,67 70,98 103,48 82,50 136,52 

Giá trị sp, 

DV bán ra 
Tr.đ 74.895 1.634 2.539 34.984 758 34.043 

Tỷ suất hàng 

hóa 
% 99,31 99,03 97,20 99,84 99,32 96,80 

Nguồn: Chi cục thống kê huyện Ea H’Leo   

Qua bảng số liệu trên cho thấy giá trị sản phẩm bình quân bán ra 

của trang trại bình quân khá cao (99,31%). Nhưng đối với loại hình 

trang trại trồng trọt thì tỷ suất hàng hóa bán ra chiếm tỷ lệ thấp nhất 

so với các loại hình trang trại (96,8%), nguyên nhân trong thời gian 

qua mặt hàng nông sản chịu sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới do 

vậy giá cả bấp bênh, không ổn định.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG 

TRẠI HUYỆN EA H’LEO   

2.3.1. Thành công và những mặt hạn chế 

a. Thành công 

- Số lượng và quy mô của các trang trại tăng liên tục qua các năm. 

- Kinh tế trang trại giúp khai thác các nguồn vốn trong dân, mở 
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rộng thêm diện tích đất trống, đồi trọc, góp phần chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện. 

- Giá trị sản xuất trang trại ngày càng tăng. Tỷ suất hàng  hóa bán 

ra của trang trại ngày càng cao. 

- Kinh tế trang trại tạo thêm việc làm cho nhiều lao động vùng 

nông thôn, nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn. 

b. Những hạn chế 

- Việc sử dụng đất để phát triển kinh tế trang trại chưa hiệu quả. 

- Số lượng trang trại trên địa bàn huyện còn ít. 

- Các trang trại có nguồn vốn hạn chế, chủ yếu là vốn tự có. 

- Cơ sở vật chất của các trang trại còn thô sơ.  

- Trình độ và kiến thức quản lý của chủ trang trại còn hạn chế.  

- Các tổ chức, hiệp hội chưa liên kết được các trang trại thuộc các 

thành phần kinh tế khác. 

- Năng suất và chất lượng sản phẩm chưa cao, chủng loại hàng 

hóa chưa đa dạng. 

2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

- Công tác quy hoạch sản xuất, thủy lợi, điện,... còn yếu kém. 

- Vấn đề giao đất, thuê đất, chuyển nhượng chậm giải quyết. 

- Công tác hỗ trợ vốn vay còn nhiều bất cập. 

- Tổ chức bên trong của các trang trại còn nhiều yếu kém.  

- Công  tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ 

thuật chưa được quan tâm đúng mức. 

- Môi trường đầu tư kinh doanh, tư pháp chưa thuận lợi.  

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG 

TRẠI HUYỆN EA H’LEO TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Sự biến động của các yếu tố môi trƣờng 

a. Môi  trường vĩ mô 

b. Môi trường vi mô 

3.1.2. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện Ea H’Leo trong thời gian tới 

3.1.3. Mục tiêu phát triển KTTT  huyện Ea H’Leo thời gian tới 

3.1.4. Các quan điểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp 

- Phát triển KTTT đi liền với xóa đói giảm nghèo.  

- Phát triển KTTT gắn với việc sử dụng đất lâu bền. 

- Phát triển KTTT gắn với việc bảo vệ và phát triển rừng. 

- Phát triển KTTT gắn với việc bảo vệ môi trường và phát triển sự 

đa dạng sinh học. 

- Phát triển KTTT  gắn với việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1.Phát triển về mặt số lƣợng các trang trại 

Trong thời gian tới, để tận dụng hết những tiềm năng, lợi thế của 

địa phương để đẩy mạnh loại hình kinh tế trang trại phát triển cần 

thực hiện một số giải pháp sau: 

- Đối với vùng ven trung tâm thị trấn, tập trung phát triển các 

trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp, các trang trại kinh doanh 

rau, cây ăn quả...như xã Dliê Yang, Ea Khal. 

- Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ trương đảm bảo đủ 

đất sản xuất, hỗ trợ hình thành trang trại mẫu theo địa bàn xã, trên cơ 
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sở này từng bước giúp đồng bào chuyển dần từ phương thức canh tác 

tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa như xã Ea H’Leo, Ea Sol. 

- Xác định các sản phẩm cây trồng, vật nuôi phù hợp nhất cho 

toàn huyện, dựa trên cả điều kiện nuôi trồng tại địa phương và hiệu 

quả tiềm năng trong hiện tại và tương lai. Từ đó phát triển số lượng 

các loại hình trang trại phù hợp với từng vùng. 

- Triển khai các chính sách hỗ trợ như cho vay vốn ưu đãi, giảm 

thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành trang trại. 

3.2.2. Mở rộng quy mô các nguồn lực 

a. Mở rộng quy mô diện tích đất đai 

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thuê đất, cấp quyền sử dụng đất 

cho các dự án chế biến, dịch vụ và mở rộng diện tích cho các trang 

trại. Thực hiện đầy đủ các chính sách khuyến khích của các ngành về 

lĩnh vực nông nghiệp. 

b. Gia tăng quy mô vốn đầu tư của các trang trại 

- Tập trung nguồn vốn ngân sách xây dựng các công trình hạ tầng 

như thủy lợi, giao thông, điện, ... 

- Thành lập các loại quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế trang trại: 

Ngân hàng chính sách-xã hội cần ưu tiên hỗ trợ cho vay vốn đối với 

các trang trại. 

- Tăng cường năng lực của các kênh cấp vốn: ngân hàng nông 

nghiệp và PTNT ở huyện cần tận tình hướng dẫn cho các đối tượng 

là chủ các trang trại đến làm thủ tục vay vốn. 

- Đối với các xã mới thành lập như xã Ea Tir, Cư Amung có diện 

tích đất lớn, cần có những chính sách tạo điều kiện cho các hộ này 

vay vốn và đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô.  

c. Mở rộng quy mô lao động và nâng cao trình độ phát triển 

nguồn nhân lực trong các trang trại 
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Để mở rộng quy mô lao động trong các trang trại thì ngoài việc 

cần phải mở rộng quy mô sản xuất của các trang trại, các chủ trang 

trang trại cần phải có chế độ lương, tiền công hợp lý và các chế độ 

khác như ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, ... Để nâng cao 

chất lượng nguồn lao động trong nông nghiệp, trong những năm sắp 

đến địa phương cần triển khai thực hiện một số biện pháp sau: 

- Phân bổ lao động hợp lý giữa các địa phương, đặc biệt là một số 

địa phương có nguồn lao động lớn như: TT Ea Đrăng, xã Ea Wy,.... 

- Cần coi trọng việc giải quyết nguồn nhân lực cho phát triển 

trang trại theo hướng bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức quản lý 

cho đội ngũ chủ trang trại. Đây là vấn đề rất quan trọng để đẩy mạnh 

ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng 

cao năng suất cây trồng, vật nuôi. 

- Cần mở những lớp dạy nghề gắn với những việc làm cụ thể của 

đội ngũ lao động tham gia vào hoạt động sản xuất của các trang trại 

theo phương châm vừa dạy, vừa thực hành. 

d. Phát triển đồng bộ cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng 

Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở chế biến đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng đến phát huy khả năng sản xuất hàng hóa của các 

trang trại. Đặc biệt phát triển mạng lưới giao thông cần được ưu tiên 

đồng bộ, chú trọng đầu tư  hệ thống giao thông ở vùng sâu, vùng xa. 

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác đầu tư phát triển hệ thống 

giao thông nông thôn, thời gian tới cần thực hiện các nguyên tắc: 

+ Ưu tiên phát triển những khu vực sản xuất hàng hóa tập trung, 

+ Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, tiếp tục phát huy phong trào 

Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

+ Phát triển gắn với quy hoạch sản xuất của vùng. 
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3.2.3. Tăng chủng loại và nâng cao chất lƣợng sản phẩm 

a. Đa dạng hóa chủng loại nông sản hàng hóa 

Các chủ trang trại cần tập trung tìm hiểu thị trường để đưa vào 

sản xuất những loại nông sản hàng hóa mới đối với trang trại, tận 

dụng đượcnhững lợi thế mà trang trại đang có để sản xuất đem lại 

hiệu quả kinh tế cao, giảm bớt rủi ro trong kinh doanh như phát triển 

các trang trại chăn nuôi động vật rừng như heo rừng, nhím, hươu...đã 

được thuần hóa và các trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa. 

b. Nâng cao chất lượng nông sản 

Hiện các trang trại trên địa bàn đang sản xuất theo kiểu truyền 

thống, sử dụng lao động chân tay là chủ yếu. Để có thể nâng cao 

được chất lượng nông sản hàng hóa thì các trang trại cần giải quyết 

triệt để và đồng bộ các vấn đề sau: 

- Ở khâu sản xuất: muốn sản phẩm đạt chất lượng thì khâu quan 

trọng của sản xuất là vấn đề chọn giống, quy trình chăm sóc và chất 

lượng vật tư đảm bảo. 

- Ở khâu thu hoạch: Để phát triển mạnh loại hình trang trại, đẩy 

mạnh thị trường tiêu thụ nông sản thì cần phải quan tâm chú trọng 

đến khâu thu hoạch để đảm bảo ổn định chất lượng nông sản. 

- Ở khâu bảo quản sau thu hoạch: Các chủ trang trại cần đầu tư 

công nghệ cao bảo quản sau thu hoạch. 

3.2.4. Tăng cường liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ 

 a. Tăng cường liên kết sản xuất của các trang trại 

- Hình thành các trang trại liên kết theo mô hình liên kết giữa 

nông dân với nông dân: Trên cùng một khu đất tập trung liền nhau, 

các hộ gia đình sẽ góp đất để phát triển sản xuất theo kế hoạch thống 

nhất chung, cùng đầu tư, tiêu thụ sản phẩm sau khi đã chia phần sản 

phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu tiêu dùng của hộ gia đình. 
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- Hình thành trang trại liên kết giữa trang trại với nông dân: đây 

là một hình thức liên kết mà một trang trại có uy tín đứng ra tiến 

hành ký hợp đồng cam kết với các hộ nông dân trong vùng về việc 

sử dụng ruộng đất theo kế hoạch sản xuất chung, việc tiến hành canh 

tác vẫn giao cho các hộ gia đình thực hiện. Tùy theo quy mô và trình 

độ sản xuất các trang trại có thể chỉ liên kết về kế hoạch sản xuất và 

tổ chức tiêu thụ sản phẩm hoặc liên kết được mở rộng sang việc 

trang trại cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật, quy định tiêu chuẩn 

chất lượng sản phẩm và tổ chức tiêu thụ cho nông dân. 

- Đẩy mạnh liên kết giữa bốn nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa 

học, nhà doanh nghiệp. 

b. Nghiên cứu mở rộng thị trường, liên kết trong tiêu thụ nông sản 

- Nghiên cứu nhu cầu của thị trường: Các chủ trang trại cần 

nghiên cứu nhu cầu của thị trường cần những chủng loại hàng hóa gì, 

loại hàng hóa nào mà trang trại có thể đưa vào sản xuất mà đem lại 

hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, đối với các trang trại trồng cây lâu năm 

như trồng các loại cây cà phê, hồ tiêu, cao su... cần thường xuyên cập 

nhật thông tin về nhu cầu thị trường trên toàn quốc để có những điều 

chỉnh kịp thời trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

- Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản: Thị trường tại chỗ: đặc 

biệt có ý nghĩa đối với các trang trại trồng cây hàng năm, tăng cường 

tiếp xúc với các thương lái, các đại lý mua bán hàng hóa nông sản ở 

các chợ đầu mối ở trung tâm huyện, trung tâm xã để đẩy mạnh việc 

tiêu thụ sản phẩm làm ra cũng như giá bán ổn định hơn. 

- Phát triển các cơ sở chế biến: Để làm được điều này, Chính phủ 

và chính quyền địa phương cần thực hiện các giải pháp sau: 

+ Khuyến khích đầu tư vào các ngành nghề chế biến nông sản sử 

dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ bằng việc cho mọi đối tượng hoạt 

động nhận đầu tư vào lĩnh vực chế biến, vận chuyển và kinh doanh 

hàng nông sản từ nguồn nguyên liệu tại chỗ được miễn thuế VAT và 
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thuế thu nhập doanh nghiệp. 

+ Cần có những ưu tiên đặc biệt về các chính sách tài chính, tín 

dụng cho các đơn vị tham gia vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng 

nông sản do các trang trại và nông dân trên địa bàn sản xuất ra. 

+ Cần khuyến khích các chủ trang trại tự đầu tư trang thiết bị, 

máy móc để chế biến nông sản.  

3.2.5. Các giải pháp gia tăng kết quả sản xuất 

- Tăng cường công tác quy hoạch: Huyện cần tăng cường công 

tác quy hoạch phát triển kinh tế trang trại, quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành các xã cần tiếp tục triển khai 

quy hoạch phát triển trang trại cùng với quy hoạch, thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

- Nhân rộng các mô hình trang trại: Công tác thông tin tuyên 

truyền về các mô hình tốt phải được đầu tư đồng bộ hơn về mặt nội 

dung lẫn hình thức.  Để các mô hình nhân rộng tốt cần có chủ trương 

chính sách khuyến khích và phân công trách nhiệm cụ thể cho cả 4 

nhà Nhà nước. 

- Giải phóng về tư tưởng nhằm giải phóng sức sản xuất: Để đổi 

mới nhận thức, khai thông tư tưởng đối với kinh tế trang trại, huyện 

cần có kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghị quyết về kinh tế trang 

trại của chính phủ một cách sâu rộng, trong mọi tầng lớp nhân dân. 

- Giải pháp đối với từng loại hình trang trại 

+ Đối với trang trại trồng trọt: Nên tập trung vùng có diện tích đất 

rộng lớn màu mỡ, đồng thời chuyển diện tích trồng cây cà phê có 

năng suất thấp, không chủ động được nước tưới sang cây trồng phù 

hợp có năng suất cao. Phát triển để hình thành nguyên liệu tập trung 

gắn với công nghiệp chế biến. 

+ Trang trại chăn nuôi: Sử dụng giống tốt, tiếp tục sử dụng con 

giống tốt trong nước, khuyến khích các chủ trang trại nhập nguồn 

gen, giống có năng suất chất lượng cao. Tập trung phát triển theo 
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hướng chăn nuôi bò thịt, dê, lợn nạc, gia cầm… theo hướng bán công 

nghiệp, công nghiệp. Tăng cường công tác vệ sinh, phòng bệnh. 

+ Trang trại lâm nghiệp: Khuyến khich các tổ chức, cá nhân cải 

tạo và trồng lại rừng để nâng cao giá trị sử dụng rừng và đất rừng. 

Tập trung theo hướng đầu tư thâm canh  sản xuất nông, lâm, ngư 

nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

+ Trang trại thủy sản: Phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở 

các hồ chứa, hồ tự nhiên và nuôi cá lồng trên các suối. Trong nuôi 

trồng thủy sản sử dụng giống mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đầu tư nuôi thâm canh công nghiệp. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Thực trạng trang trại ở huyện Ea H’Leo cho thấy, các nguồn lực 

của các trang trại huy động còn thấp, kết quả sản xuất cũng như hiệu 

quả kinh tế mang lại cũng chưa cao. Để phát triển kinh tế trang trại 

hiệu quả theo hướng bền vững cần phải giải quyết các vấn đề về: Đất 

đai, lao động, vốn đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học 

kỹ thuật, đa đạng hóa loại hình trang trại, tăng cường hình thức liên 

kết, giải quyết thị trường đầu vào, đầu ra cho các trang trại. Để Phát 

triển trang trại ở huyện Ea H’Leo theo một định hướng đúng đắn cần 

thực hiện các nội dung:  

- Tiến hành công tác quy hoạch đất đai, quy hoạch cây trồng, vật 

nuôi của trang trại gắn với sản xuất và nơi chế biến. 

- Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng. 

- Nâng cao trình độ về kiến thức quản lý kinh tế, kinh doanh, xây 

dựng kế hoạch, chiến lược cho trang trại, tạo niềm tin cho chủ trang 

trại trong quá trình đầu tư lâu dài trong chính sách quy hoạch đất đai. 


