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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Cùng với xu thế phát triển chung của cả nước, trang trại ở tỉnh 

ðắk Lắk nói chung và huyện Krông Năng nói riêng từng bước ñược 

hình thành và phát triển. Bước ñầu ñã ñạt ñược những thành tựu nhất 

ñịnh, khai thác ñược tiềm năng, thế mạnh, cải thiện thu nhập và giải 

quyết ñược một phần việc làm cho người lao ñộng. Tuy nhiên, phát 

triển trang trại ở huyện vẫn còn mang tính tự phát nhiều mặt hạn chế, 

chất lượng sản phẩm hàng hoá nông sản phẩm còn thấp, chưa tương 

ứng với tiềm năng, thế mạnh của ñịa phương và chưa thật bền vững.  

Bên cạnh ñó, xu thế phát triển của nền nông nghiệp hiện nay là 

sản xuất phải có ñủ sức cạnh tranh do ñó chỉ có tổ chức sản xuất với 

trình ñộ cao của các chủ trang trại, các hợp tác xã và doanh nghiệp 

thì mới ñáp ứng ñược yêu cầu hội nhập. 

Vì vậy, nghiên cứu, phân tích, ñánh giá ñúng thực trạng và 

tiềm năng phát triển trang trại ở huyện Krông Năng, tỉnh ðắk Lắk và 

trên cơ sở ñó tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc thúc ñẩy sự phát triển bền vững trang trại của 

huyện là vấn ñề cấp thiết. 

 Xuất phát từ những nhận thức về lý luận và thực tiễn nêu trên, 

tác giả chọn ñề tài: “Phát triển trang trại trên ñịa bàn huyện Krông 

Năng, tỉnh ðắk Lắk” làm luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển của 

mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá vấn ñề cơ sở lý luận về phát triển trang trại. 

- ðánh giá thực trạng phát triển trang trại trên ñịa bàn huyện 

Krông Năng, tỉnh ðắk Lắk từ năm 2013 ñến 2015. 

- Xác ñịnh và ñề xuất các giải pháp phát triển trang trại trên 
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ñịa bàn huyện Krông Năng, tỉnh ðắk Lắk ñến 2020. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề lý luận và thực tiễn có 

liên quan ñến trang trại, kinh tế trang trại và phát triển trang trại. 

Về phạm vi nghiên cứu: 

- Về nội dung: ðề tài hướng vào nghiên cứu thực trạng phát 

triển về số lượng, quy mô, kết quả sản xuất, hiệu quả, … của các 

trang trại trên ñịa bàn huyện Krông Năng, ðắk Lắk và từ ñó ñề ra 

những giải pháp phát triển trang trại ñến năm 2020. 

- Về không gian: Các trang trại trên ñịa bàn huyện Krông 

Năng, ðắk Lắk. 

- Về thời gian: Nghiên cứu và ñánh giá thực trạng phát triển 

trang trại từ năm 2013 ñến năm 2015 và ñề xuất những giải pháp 

phát triển trang trại ñến năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích chuẩn tắc và phân tích thực chứng 

trong nghiên cứu kinh tế xã hội. 

- Phương pháp thống kê: Sử dụng các phương pháp thống kê 

mô tả và thống kê phân tích ñể tiến hành ñiều tra, tổng hợp và phân 

tích số liệu. 

5. Kết cấu luận văn 

Chương 1: Những vấn ñề lý luận cơ bản về phát triển trang 

trại. 

Chương 2: Thực trạng phát triển trang trại trên ñịa bàn huyện 

Krông Năng, tỉnh ðắk Lắk. 

Chương 3: Giải pháp phát triển trang trại trên ñịa bàn huyện 

Krông Năng, tỉnh ðắk Lắk. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ TRANG TRẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRANG 

TRẠI 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Trang trại 

Trang trại là hình thức tổ chức sản xuất cơ sở trong nông, lâm, 

ngư nghiệp, có mục ñích chủ yếu là sản xuất hàng hoá, tư liệu sản 

xuất thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của chủ thể ñộc lập. 

Sản xuất ñược tiến hành trên quy mô ruộng ñất và các yếu tố sản 

xuất ñược tập trung tương ñối lớn, với cách thức tổ chức quản lý tiến 

bộ và trình ñộ kỹ thuật cao, hoạt ñộng tự chủ và luôn gắn với thị 

trường. 

b. Phát triển trang trại 

Phát triển trang trại: Phát triển trang trại là việc khai thác, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực ñất ñai, vốn, lao ñộng, kĩ thuật, kinh 

nghiệm quản lý góp phần phát triển nông nghiệp; tạo việc làm, tăng 

thu nhập; khuyến khích làm giàu ñi ñôi với xóa ñói giảm nghèo, xây 

dựng nông thôn mới giàu ñẹp.   

1.1.2. ðặc trưng của trang trại 

Mục ñích của trang trại là sản xuất hàng hoá nông, lâm nghiệp, 

thuỷ sản ñáp ứng nhu cầu thị trường; Tư liệu sản xuất của trang trại 

thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng lâu dài của chủ trang trại; Trong 

trang trại các yếu tố sản xuất ñặc biệt quan trọng là ñất ñai và tiền 

vốn ñược tập trung tới một quy mô nhất ñịnh theo yêu cầu phát triển 

của sản xuất hàng hoá; Trang trại có hình thức tổ chức và quản lý 

ñiều hành sản xuất tiến bộ với sự ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu 

mới của khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý và kiến thức về thị 
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trường; Chủ trang trại là những người có ý chí làm giàu, trong các 

trang trại ñều có thuê mướn lao ñộng. 

1.1.3. Vai trò của trang trại 

- Góp phần khai thác tốt các tiềm năng, thúc ñẩy quá trình 

chuyển ñổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn. 

- Tạo ñiều kiện thúc ñẩy tốt hơn quá trình hợp tác giữa các 

thành phần kinh tế. 

- Góp phần quan trọng trong phát triển nền nông nghiệp bền 

vững. 

1.1.4. Phân loại trang trại và tiêu chí xác ñịnh trang trại 

- Phân loại trang trại 

- Tiêu chí xác ñịnh trang trại 

1.1.5. Ý nghĩa của việc phát triển trang trại 

- Về kinh tế 

- Về xã hội 

- Về môi trường 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 

1.2.1. Gia tăng số lượng các trang trại 

Gia tăng số lượng trang trại là việc gia tăng số lượng cơ sở 

trang trại qua các năm theo chiều hướng năm sau cao hơn năm trước. 

Nói cách khác là làm tăng số lượng tuyệt ñối các trang trại, nhân 

rộng các trang trại hiện tại, làm cho loại hình kinh tế trang trại phát 

triển lan tỏa sang khu vực khác và qua ñó phát triển thêm số lượng 

các cơ sở trang trại mới.  

Các tiêu chí ñánh giá sự phát triển về số lượng trang trại: Số 

lượng trang trại tăng qua các năm; Tốc ñộ tăng của số lượng các 

trang trại; Số lượng trang trại tăng của từng ngành, từng khu vực, 

từng ñịa phương, từng lĩnh vực sản xuất. 
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Quy mô trang trại là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh năng lực sản 

xuất của trang trại. Tăng quy mô trang trại là làm tăng quy mô của 

từng ñơn vị sản xuất và quy mô của các ñiều kiện sản xuất. Vì vậy, 

khi quy mô trang trại tăng dẫn ñến tăng trưởng trong hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh của trang trại. 

1.2.2. Gia tăng các nguồn lực sản xuất của trang trại 

a. Nguồn lực ñất ñai 

Sau một thời gian hoạt ñộng kinh doanh quy mô ñất ñai của 

trang trại sẽ ñược phát triển thêm về mặt diện tích, ñồng thời chất 

lượng các loại ñất ñai không ngừng ñược cải thiện, ñộ màu mỡ của 

ñất ñai ngày càng tăng lên.  

Các tiêu chí ñánh giá gia tăng nguồn lực ñất ñai: Mở rộng diện 

tích canh tác; Mở rộng diện tích gieo trồng; Nâng cao hệ số sử dụng 

ñất. 

b. Nguồn lực lao ñộng 

Về số lượng gồm những người trong ñộ tuổi và những người 

trên và dưới ñộ tuổi tham gia hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp. Về 

chất lượng gồm thể lực, trí lực, trình ñộ nhận thức, trình ñộ chính trị, 

trình ñộ văn hoá, nghiệp vụ và tay nghề.  

Các tiêu chí ñánh giá gia tăng nguồn nhân lực là: Gia tăng số 

lượng lao ñộng; Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn, giới tính, 

học vấn; Số lượng lao ñộng ñã qua ñào tạo. 

c. Nguồn lực vốn ñầu tư 

Vốn ñầu tư ñược thể hiện dưới hình thức là những tài sản như 

nhà xưởng, máy móc thiết bị, các công trình phục vụ sản xuất kinh 

doanh và các loại tài sản lưu ñộng khác.  

Các tiêu chí ñánh giá gia tăng nguồn lực tài chính là: gia tăng 

vốn tự có, vốn vay; Vốn liên doanh liên kết; Vốn hỗ trợ từ ngân sách. 
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d. Nguồn lực về khoa học – công nghệ 

Mức ñộ ñầu tư công nghệ và trình ñộ công nghệ ñược các 

trang trại ñưa vào sử dụng ngày càng cao, các biện pháp kỹ thuật tiên 

tiến trong trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề dịch vụ ñược áp dụng 

ngày càng nhiều sẽ là những yếu tố tính quyết ñịnh ñến hiệu quả sản 

xuất của trang trại trồng trọt.  

Các tiêu chí ñánh giá gia tăng về khoa học – công nghệ: Mức 

ñộ ñầu tư khoa học công nghệ; Khả năng áp dụng các tiến bộ khoa 

học công nghệ; cộng nghệ mới ñược áp dụng. 

1.2.3. Gia tăng liên kết giữa các trang trại 

Liên kết sản xuất là một trong những hình thức hợp tác ở trình 

ñộ cao của con người trong quá trình sản xuất, kinh doanh. liên kết 

sản xuất trong trang trại là sự thiết lập các mối quan hệ giữa các 

trang trại thuộc cùng lĩnh vực hoạt ñộng, giữa các ñối tác cạnh tranh 

hoặc giữa các trang trại có hoạt ñộng mang tính chất bổ sung, nhằm 

tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, ñạt 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 ngang 

- Liên kết dọc 

- Hiệp hội 

Các tiêu chí ñánh giá liên kết sản xuất của trang trại là: Số 

lượng các trang trại liên kết qua các năm; Tốc ñộ tăng của số lượng 

các trang trại liên kết; Hiệu quả của việc liên kết sản xuất. 

1.2.4. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Phát triển thị trường là việc các trang trại tìm cách gia tăng 

doanh số thông qua việc ñưa nhiều sản phẩm vào thị trường làm cho 

thị trường của trang trại ngày càng mở rộng thị phần ngày càng tăng 
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lên. Phát triển thị trường còn là việc làm cho từng trang trại tăng khả 

năng sản xuất, cung cấp hàng hóa nông sản cho xã hội, là sự hiểu 

biết vững chắc về thị trường trong và ngoài nước về cơ hội, thách 

thức khi hội nhập kinh tế. Bao gồm: Phát triển thị trường về ñịa lý, 

phát triển thị trường về sản phẩm. 

Tiêu chí ñánh giá sự phát triển thị trường của trang trại là: 

Doanh thu và mức tăng doanh thu của sản phẩm trang trại; Thị phần 

của trang trại qua các năm; Số lượng các nhà phân phối tham gia. 

1.2.5. Nâng cao kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh 

a. Kết quả sản xuất kinh doanh 

Kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại phản ánh việc sử 

dụng các nguồn lực, trình ñộ và năng lực quản lý của chủ trang trại, 

việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt ñộng sản xuất của trang trại. 

Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của trang 

trại: Sản lượng sản phẩm các loại; Giá trị sản xuất; Giá trị gia tăng; 

Lợi nhuận. 

b. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu 

hiện tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình 

ñộ khai thác các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tiền vốn) và trình ñộ 

chi phí các nguồn lực ñó trong quá trình sản xuất ñể ñạt ñược các 

mục tiêu kinh doanh. 

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang 

trại: Hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất, Hiệu quả sử dụng các nguồn 

lực (ñất ñai, lao ñộng, vốn) 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN VIỆC PHÁT TRIỂN 

TRANG TRẠI 

1.3.1. ðiều kiện tự nhiên 
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1.3.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 

1.3.3. Chính sách của Nhà nước 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TẠI VIỆT 

NAM 

1.4.1. Kinh nghiệm phát triển trang trại tại huyện Lệ 

Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 

1.4.2. Kinh nghiệm phát triển trang trại tại huyện ðại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam 

1.4.3. Bài học kinh nghiệm phát triển trang trại tại huyện 

Krông Năng, tỉnh ðắk Lắk 

Kết luận Chương 1 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ðỊA BÀN 

HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðẮK LẮK 

2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN 

KRÔNG NĂNG, TỈNH ðẮK LẮK ẢNH HƯỞNG ðẾN VIỆC 

PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 

2.1.1. ðặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 

- Vị trí ñịa lý 

- Thời tiết, khí hậu 

- ðịa hình, thổ nhưỡng 

2.1.2. ðặc ñiểm về ñiều kiện kinh tế - xã hội 

a. ðặc ñiểm về ñiều kiện kinh tế 

- Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

Trong giai ñoạn 2013 – 2015, kinh tế của huyện Krông Năng 

có những bước phát triển khá ổn ñịnh, tăng trưởng giá trị sản xuất 

bình quân qua các năm (giá năm 2010) ñạt 9,30%, trong ñó: nông, 
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lâm thủy sản tăng 8,1%; công nghiệp – xây dựng 19%; các ngành 

dịch vụ 11,97%. 

- Cơ cấu kinh tế 

So với năm 2014, cơ cấu kinh tế của huyện Krông Năng năm 

2015 tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng 

ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và giảm dần tỷ 

trọng các ngành nông nghiệp. Nông, lâm, thủy sản chiếm 66,08%; 

công nghiệp, xây dựng chiếm 14,01%; các ngành dịch vụ chiếm 

19,91%; tổng vốn ñầu tư toàn xã hội 4.154 tỷ ñồng, tăng 6,85%. 

b. ðặc ñiểm về ñiều kiện xã hội 

- Dân số, mật ñộ 

- Lao ñộng 

- Truyền thống, tập quán 

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ðỊA BÀN 

HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðẮK LẮK 

2.2.1. Thực trạng gia tăng về số lượng trang trại 

Phát triển trang trại ñã tạo ra bước chuyển biến tích cực trong 

sản xuất nông nghiệp, nâng cao ñời sống người dân ở ñịa phương, 

ñồng thời góp phần thúc ñẩy việc xoá ñói, giảm nghèo, giải quyết 

việc làm. 

Bảng 2.1. Số lượng các trang trại ñược cấp giấy chứng nhận trên 

ñịa bàn huyện giai ñoạn 2013 – 2015 
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Trang trại trồng trọt 221 212 210 
Trang trại chăn nuôi 3 6 13 
Tổng số 224 218 223 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Krông Năng) 

Giai ñoạn 2013 – 2015, số lượng trang trại tại huyện Krông 

Năng có nhiều sự biến ñộng. Do sự khó khăn của kinh tế năm 2014, 
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số lượng trang trại ñã giảm từ 224 trang trại xuống còn 218 trang trại 

(so với năm 2013). ðến giữa năm 2015, kinh tế khởi sắc thì số lượng 

trang trại có tăng trở lại và ổn ñịnh 223 trang trại. Bên cạnh ñó, do 

giá trị cao cùng với sự ổn ñịnh về giá ñầu ra của ngành chăn nuôi nên 

số lượng trang trại ñã có bước chuyển dịch từ trang trại trồng trọt 

sang trang trại chăn nuôi. 

2.2.2. Các nguồn lực sản xuất của trang trại 

a. Nguồn lực ñất ñai 

Trong sản xuất nông nghiệp ñất ñai vừa là tư liệu sản xuất, vừa 

là công cụ sản xuất, không có ñất ñai thì sản xuất nông nghiệp không 

thể tồn tại và phát triển. Vì vậy, ñất ñai là nguồn tài nguyên tiên 

quyết ñể sản xuất nông nghiệp, hình thành và phát triển trang trại. 

Bảng 2.2. Diện tích ñất ñai của các trang trại trên ñịa bàn huyện 

Krông Năng năm 2013, năm 2015 
Năm 2013 Năm 2015 

TT 
Loại hình 
Trang trại 

Tổng 
số 
trang 
trại  

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện 
tích 
bình 
quân 
(ha) 

Tổng 
số 
trang 
trại  

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện 
tích 
bình 
quân 
(ha) 

1 Trang trại 
trồng trọt 

221 707,2 3,2 210 756 3.6 

2 Trang trại 
chăn nuôi 

3 5,7 1,9 13 27.3 2.1 

Tổng cộng 224 712,9 3,2 223 783,3 3.5 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Krông Năng) 

Qua số liệu bảng 2.2 cho thấy, tổng diện tích ñất ñai của các 

trang trại trên ñịa bàn huyện là 712,9 ha với diện tích bình quân là 

3,2 ha/trang trại. Năm 2015, mặc dù số lượng trang trại có giảm 

nhưng các trang trại ñã mở rộng diện tích nên tổng diện tích ñất ñai 
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sử dụng làm trang trại tăng lên 783,3 ha, diện tích bình quân một 

trang trại là 3,5ha/trang trại. 

b. Nguồn lực lao ñộng 

Lao ñộng gia ñình làm việc trong trang trại chiếm số lượng lớn 

với 480 người, chiếm tỷ lệ 25,34%, ñiều này chứng tỏ phát triển 

trang trại là một hướng ñi ñúng ñắn, có thể giúp cho người nông dân 

làm giàu trên chính mảnh ñất quê hương mình. Bên cạnh ñó, lượng 

lao ñộng thuê ngoài thường xuyên cao, tạo ra công ăn việc làm cho 

người dân ñịa phương.  

Bảng 2.3. Tình hình sử dụng lao ñộng trong các trang trại ở huyện 

Krông Năng giai ñoạn 2013 – 2015 

ðVT: người 

Chỉ tiêu Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

1) Lao ñộng của chủ hộ trang trại 
- Trồng trọt 
- Chăn nuôi 

2) Lao ñộng thuê ngoài thường xuyên 
- Trồng trọt 
- Chăn nuôi 

3) Lao ñộng thời vụ 
- Trồng trọt 
- Chăn nuôi 

487 
475 
12 
733 
721 
12 
607 
604 
3 

473 
455 
18 
672 
652 
20 
641 
635 
6 

480 
441 
39 
787 
750 
37 
627 
598 
29 

TỔNG SỐ 1.827 1.786 1.894 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Krông Năng) 

Lao ñộng làm tham gia và làm việc trong các trang trại trên ñịa 

bàn huyện chủ yếu là lao ñộng giản ñơn, trình ñộ chuyên môn nghiệp 

vụ còn thấp. Chính vì vậy ñã gây khó khăn cho chính quyền ñịa 

phương trong việc chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng các 

phương pháp quản lý khoa học, triển khai các kỹ thuật tiên tiến vào 
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sản xuất trong các trang trại. 

Bảng 2.4. Trình ñộ chuyên môn của chủ trang trại và người lao 

ñộng trong các trang trại năm 2015 

ðối 
tượng 

Chỉ tiêu 
Chưa 
qua 

ñào tạo 

Sơ cấp, 
công 
nhân 

Trung 
cấp, 
cao 

ñẳng 

ðH 
trở 
lên 

Tổng 
cộng 

Số lượng 
(người) 

212 6 3 2 223 
Chủ 
trang 
trại  Tỷ lệ (%) 95 2.7 1.3 1 100 

Số lượng 
(người) 

1.604 157 132 1 1.894 
Người 
lao 
ñộng Tỷ lệ (%) 84,7 8,2 7,05 0,05 100 

(Nguồn: Phòng Lao ñộng–Thương binh–Xã hội huyện Krông Năng) 

c. Nguồn lực vốn ñầu tư 

Vốn ñầu tư bình quân cho mỗi trang trại là 916,6 triệu ñồng, 

không có sự chênh lệch lớn về vốn ñầu tư cho trang trại trồng trọt và 

trang trại chăn nuôi. 

Bảng 2.5. Quy môn vốn trang trại trên ñịa bàn huyện Krông Năng 

năm 2015 
Loại hình 
trang trại 

Vốn ñầu tư 
(triệu) 

Số lượng 
trang trại 

Vốn bình quân 
mỗi trang trại 

(triệu) 

Cơ cấu 
vốn ñầu 
tư (%) 

Trang trại 
trồng trọt 

192.827,94 210 918,22 94,34 

Trang trại 
chăn nuôi 

11.573,17 13 890,23 5,66 

Tổng vốn 204.401,11 223 916,50 100 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Krông Năng) 
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Thời gian gần ñây, với sự nới lỏng và ñơn giản hoá các chính 

sách tín dụng, các chủ trang trại ñã dần tiếp cận ñược với nguồn vốn 

vay bên ngoài ñể mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của trang 

trại. Trong năm 2015, nguồn vốn chủ yếu của các trang trại là nguồn 

vốn tự có, chiếm tỷ lệ 70,7% so với 29,3% các chủ trang trại ñi vay 

vốn ngân hàng. 

Bảng 2.6. Cơ cấu vốn ñầu tư theo nguồn hình thành của trang trại 

trên ñịa bàn huyện Krông Năng giai ñoạn 2013 – 2015 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 

Vốn tự có (%) 82,5 76,9 70,7 

Vốn vay (%) 17,5 23,1 29,3 

Tổng (%) 100 100 100 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Krông Năng 2015) 

d. Áp dụng khoa học – công nghệ 

Hầu hết các chủ trang trại ñã mạnh dạn ñầu tư máy móc, thiết 

bị phục vụ sản xuất, áp dụng các loại cây trồng, con giống mới ñưa 

vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với việc ñẩy mạnh áp 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, lĩnh vực nông nghiệp 

của ñịa phương thời gian qua ñã có bước phát triển mạnh mẽ.  

Bên cạnh ñó, các chủ trang trại tham gia các buổi tập huấn kỹ 

thuật và chủ yếu tập trung tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn 

nuôi, thú y vì ñây là loại hình ñem lại doanh thu và thu nhập lớn 

trong trang trại. Tuy nhiên, các lớp tập huấn ña phần không có tính 

thực tế, chủ yếu là lý thuyết, khó áp dụng vào sản xuất của trang trại. 

2.2.3. Thực trạng về liên kết sản xuất 

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

nhỏ, chất lượng và thời ñiểm thu hoạch, quy mô và chất lượng nông 

sản không ñồng ñều do có sự khác biệt về giống, kỹ thuật canh tác và 
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cơ cấu sản phẩm nên các trang trại trên ñịa bàn gặp nhiều khó khăn 

trong việc tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa làm ra. 

Các trang trại trên ñịa bàn chưa tổ chức liên kết với các loại 

hình kinh tế khác như các hợp tác xã nông nghiệp, các nông, lâm 

trường, các nhà khoa học, các nhà máy chế biến… nên chưa phát huy 

hết ñược những tiềm năng, lợi thế của ñịa phương ñể ñẩy mạnh loại 

hình trang trại trên ñịa bàn phát triển mạnh mẽ. 

Việc giải quyết yếu tố ñầu ra ñóng vai trò quan trọng trong 

việc ñảm bảo sự phát triển ổn ñịnh của trang trại. Chương trình liên 

kết 4 "nhà" (nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân) vẫn 

chưa thực sự cho hiệu quả như mong muốn, các mối liên kết dọc và 

ngang hình thành và phát triển khó khăn. Nhìn chung, các trang trại 

trên ñịa bàn huyện chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu 

thụ. 

2.2.4. Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các 

trang trại 

Với quy mô sản xuất ngày càng lớn và ngày càng mở rộng thì 

sự biến ñộng của thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn ñến hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của các trang trại. Có ñược thị trường tiêu thụ sản 

phẩm ổn ñịnh là mong muốn không chỉ riêng của các trang trại mà 

nó còn là mong muốn của tất cả các ñơn vị sản xuất kinh doanh. 

Phần lớn sản phẩm của các trang trại trên ñịa bàn huyện Krông 

Năng là từ các trang trại trồng trọt: cà phê, mắc ca, tiêu và các trang 

trại chăn nuôi heo, bò. Nhóm sản phẩm này chủ yếu ñược thu mua ñể 

xuất bán ñi các ñịa phương khác trong nước và một phần ñể xuất 

khẩu. Tuy nhiên các trang trại trồng trọt gần ñây gặp nhiều khó khăn 

như thời tiết khô hạn, ảnh hưởng ñến chất lượng sản phẩm và giá cả 

sản phẩm còn nhiều bấp bênh. 
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2.2.5. Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh trang trại 

a. Kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại 

Tổng giá trị gia tăng của các trang trại có sự khác nhau lớn. 

Năm 2015, loại hình trang trại trồng trọt tạo ñược giá trị tăng thêm là 

59.573,7 triệu ñồng, cao hơn so với loại hình trang trại chăn nuôi ñạt 

giá trị tăng thêm là 4.174,2 triệu ñồng. 

Về giá trị sản xuất, năm 2015, các loại hình trang trại ñã mang 

lại tổng giá trị sản xuất hàng hoá là 283.117,4 triệu ñồng, trong ñó: 

trang trại trồng trọt ñạt 258.006 triệu ñồng, chiếm 90,9%, trang trại 

chăn nuôi ñạt 25.711,4 triệu ñồng, chiếm 9,1% 

Bảng 2.7. Kết quả sản xuất kinh doanh các trang trại trên ñịa bàn 

huyện Krông Năng năm 2015 
GO IC VA Loại 

hình Giá trị 
(triệu) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá trị 
(triệu) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Giá trị 
(triệu) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Trồng 
trọt 

258.006 90,9% 198.432,3 90,2% 59.573,7 93,5% 

Chăn 
nuôi 

25.711,4 9,1% 21.538,2 9,8% 4.173,2 6,5% 

Tổng 283.717,4 100 219.970,5 100 63.746,9 100 
Bình 
quân 

1.603.2 X 986,4 X 285,7 X 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các chủ trang trại) 

b. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại 

Về hiệu quả kinh tế, trang trại chăn nuôi có thế mạnh hơn vì 

hiệu quả kinh tế cao so với trang trại trồng trọt.  
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Bảng 2.8. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế của các trang 

trại năm 2015 

Hiệu quả sử dụng chi phí Hiệu quả sử dụng 

ñất 

Hiệu quả sử dụng 

lao ñộng 

Loại 

hình 

Tỷ suất 

GO/IC 

IC/ha 

(triệu) 

Tỷ suất 

GTGT 

VA/IC 

GO/ha 

(triệu) 

VA/ha 

(triệu) 

GO/Lð 

(triệu) 

VA/Lð 

(triệu) 

Trồng 

trọt 

1,3 262,47 0,3 341,27 78,80 144,22 33,3 

Chăn 

nuôi 

1,19 788,95 0,19 941,81 152,86 244,87 39,74 

Bình 

quân 

1,25 525,71 0,245 641,54 115,3 194,55 36,52 

(Nguồn: Số liệu ñiều tra các chủ trang trại) 

- Hiệu quả sử dụng lao ñộng 

Trang trại chăn nuôi có giá trị gia tăng / 1 lao ñộng cao hơn 

0,89 lần so với trang trại trồng trọt. Vì vậy, có thể khẳng ñịnh trang 

trại chăn nuôi ñang từng bước phát triển và góp phần giải quyết việc 

làm cho nhân dân ñịa phương. 

- Hiệu quả sử dụng chi phí 

Bình quân 1 ñồng chi phí trung gian tạo ra 1,25 giá trị sản xuất 

và 0,245 ñồng giá trị tăng thêm hay tỷ suất giá trị gia tăng trên chi 

phí trung gian là 24,5%. Mức ñộ ñầu tư trên một ñơn vị diện tích 

bình quân là 525,71 triệu ñồng/ha, cho thấy việc sử dụng chi phí 

trung gian cho các trang trại có hiệu quả. 

- Hiệu quả sử dụng ñất 

Giá trị sản xuất ñược tạo ra trên 1 ha ñất là 641,54 triệu ñồng, 

giá trị gia tăng trên một ñơn vị diện tích là 115,83 triệu ñồng. Trong 
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2 loại hình trang trại thì trang trại chăn nuôi vẫn có hiệu quả hơn 

trang trại trồng trọt. 

2.3. ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 

CỦA HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðẮK LẮK 

2.3.1. Những mặt tích cực 

- Phát triển trang trại huyện Krông Năng ñang phát triển phù 

hợp với tiềm năng và thế mạnh của huyện.  

- Phát triển trang trại ñã khẳng ñịnh ñược một số giống cây, 

con phù hợp với ñiều kiện khí hậu, ñất ñai thổ nhưỡng như trồng cây 

cà phê, mắc ca, chăn nuôi heo. 

- Là mô hình sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp, nông thôn.  

- Trang trại ñã góp phần quan trọng vào việc ứng dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào phát triển nông nghiệp, 

nông thôn huyện Krông Năng. 

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 

Hầu hết chủ các trang trại thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật 

do chưa ñược ñào tạo qua các trường lớp; Thiếu vốn ñầu tư; Thiếu 

kỹ thuật; Cơ sở hạ tầng yếu kém, gây khó khăn cho phát triển và mở 

rộng sản xuất; Thị trường và giá cả nông sản chưa ổn ñịnh. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Thiếu quy hoạch ñịnh hướng phát triển. 

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

- Trình ñộ quản lý của chủ trang trại và tay nghề của người lao 

ñộng còn nhiều hạn chế, ñại bộ phận chủ trang trại chưa qua ñào tạo 

nên lúng túng trước cơ chế thị trường; Mức ñộ trang bị và sử dụng 

máy móc, thiết bị trong các trang trại phản ánh trình ñộ cơ giới hoá 

còn rất thấp. 

- Chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá chưa 
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cao, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu dưới dạng thô, giá cả và thị trường 

tiêu thụ còn nhiều bấp bênh, thiếu ổn ñịnh. 

- Môi trường xã hội còn nhiều trở ngại 

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

Kết luận Chương 2 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ðỊA BÀN 

HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðẮK LẮK 

3.1. CƠ SỞ ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG 

TRẠI TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ðẮK 

LẮK 

3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Krông Năng ñến năm 2020 

3.1.2. ðịnh hướng phát triển trang trại trên ñịa bàn huyện 

Krông Năng ñến năm 2020 

3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ðẨY MẠNH PHÁT TRIỂN 

TRANG TRẠI TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN 

3.2.1. Giải pháp gia tăng số lượng trang trại 

- ðối với vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, chủ trương bảo ñảm 

ñủ ñất sản xuất, hỗ trợ hình thành trang trại mẫu theo ñịa bàn xã và 

cụm xã, trên cơ sở này từng bước giúp ñồng bào chuyển dần từ 

phương thức canh tác tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá. 

- ðối với vùng dân cư phát triển, tập trung khai hoang ñất 

trống ñồi núi trọc, chăn nuôi mang tính quảng canh, nhà nước chỉ cần 

có cơ chế khuyến khích hỗ trợ về chính sách và kinh phí cho các ñơn 

vị sản xuất gắn với mở các cơ sở ñào tạo nghề tạo việc làm và tuyển 

dụng lao ñộng, ưu tiên cho người tại chỗ và lao ñộng người dân tộc 

thiểu số. 
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- Tiến hành rà soát, ñánh giá và phân loại các mô hình trang 

trại hiện có trên ñịa bàn huyện theo từng vùng, xác ñịnh rõ những mô 

hình phù hợp, cho hiệu quả kinh tế cao ñể khuyến khích nhân dân 

học tập, áp dụng.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các 

mô hình trang trại cả trong và ngoài tỉnh ñể người dân có ñiều kiện 

tiếp cận, chọn lựa và quyết ñịnh áp dụng các mô hình phù hợp với 

ñiều kiện và khả năng của mình.  

3.2.2. Giải pháp tăng cường các nguồn lực sản xuất của 

trang trại 

a. Gia tăng quy mô diện tích ñất ñai sử dụng trong các trang 

trại 

- Tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc thuê ñất, cấp quyền sử dụng 

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

trang trại. Thực hiện ñầy ñủ các chính sách khuyến khích của các 

ngành về lĩnh vực nông nghiệp. 

- Hoàn thiện quy hoạch tổng thể và quy hoạch sử dụng ñất ñai 

cho từng vùng, thôn xã, tạo ñiều kiện ñể các trang trại lựa chọn 

phương án sử dụng ñất hợp lý, có hiệu quả.  

- Tận dụng phần diện tích ñất ñã hoang hoá chưa sử dụng, ñất 

ñồi núi trọc… ñể gia tăng quỹ ñất sản xuất trong các trang trại trong 

tương lai.  

- Thực hiện di dời các trang trại trong khu vực dân cư mà diện 

tích ñất ñai không ñảm bảo ñể tránh ô nhiễm môi trường và các trang 

trại có ñiều kiện nhưng thiếu ñất ñể mở rộng quy mô sản xuất. 

b. Về ñào tạo và sử dụng lao ñộng 

- Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản lý, quy 

trình và cách thức làm giàu từ trang trại không chỉ cho các chủ trại 
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mà còn cho cả những người có nguyện vọng và có khả năng trở 

thành chủ trang trại. 

- Nghiên cứu xây dựng chương trình ñào tạo nghề nông cho 

thanh niên theo hướng bài bản, hiện ñại chú trọng vào các kỹ năng 

như: canh tác sạch, canh tác thân thiện môi trường, kỹ thuật bón 

phân, chăm sóc cây trồng vật nuôi, kỹ năng sử dụng các phương tiện 

kỹ thuật trong nông nghiệp, kỹ thuật khai thác mủ cao su, kỹ thuật 

chọn giống… 

- Tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật và công nghệ mới cho 

các chủ trại. 

c. Gia tăng quy mô vốn ñầu tư 

- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính 

quyền ñịa phương cần xây dựng ñồng bộ cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi, giao 

thông, … ở các vùng quy hoạch trang trại. 

- Thành lập các loại quỹ hỗ trợ ñầu tư phát triển trang trại: 

Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cần ưu tiên hỗ trợ cho vay vốn ñối với các trang trại. 

- Các tổ chức tín dụng tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc vay vốn 

ñối với phát triển trang trại.  

- Các tổ chức khuyến nông, Hội nông dân, các cơ quan quản lý 

chức năng nhà nước ở ñịa phương cần bám sát thực tế của các trang 

trại, giúp họ tạo lập các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoach 

ñầu tư, thủ tục xin vay vốn…  

d. Nâng cao việc áp dụng khoa học – công nghệ 

- Bên cạnh các chủ trương, chính sách lớn của ðảng và Nhà 

nước thì các hoạt ñộng kết nối chuyển giao công nghệ phục vụ sản 

xuất nông nghiệp hiện nay là hết sức cần thiết.  

- Nhà nước cần có cơ chế thích hợp trong việc thực hiện 
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chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ mới phù hợp với 

ñiều kiện của huyện và của các trang trại, thúc ñẩy nhanh việc thực 

hiện cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. Phổ biến cho các trang 

trại có thể bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp với ñiều kiện tự nhiên 

và sinh thái từng vùng và phù hợp với quy hoạch các vùng chuyên 

canh ở ñịa phương, ñặc biệt ñối với các loại cây trồng dài ngày ñể 

giúp các trang trại lựa chọn phương hướng sản xuất phù hợp. 

- Lập quy hoạch, xây dựng các dự án ñầu tư các vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Công nghệ ứng dụng: sử dụng 

giống chất lượng cao, giống chuyển gen, hệ thống tưới tiết kiện nước 

kết hợp phân bón cho các loại cây trồng như: tiêu, cà phê, mắc ca, 

…; hệ thống chuồng kín, chuồng lạnh kết hợp tự ñộng hóa trong thức 

ăn, nước uống, chăm sóc, quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi… 

3.2.3. Giải pháp tăng cường liên kết sản xuất kinh doanh 

Liên kết giữa các trang trại, nhất là trang trại sản xuất cùng 

một loại sản phẩm ở vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, quy mô 

lớn. Các trang trại cần liên kết với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm thông qua các hiệp hội, các hợp tác xã. 

Các trang trại có thể liên kết, hợp tác theo nhiều hình thức 

phong phú khác nhau như cung cấp các sản phẩm ñầu vào (giống 

cây, con), sản phẩm ñầu ra của trang trại này lại trở thành sản phẩm 

ñầu vào của các trang trại khác. Các trang trại cũng có thể liên kết 

với nhau trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.  

Liên kết trang trại với các doanh nghiệp chế biến, hình thành 

chuỗi từ sản xuất ñến tiêu thụ sản phẩm. ðể tăng cường mối quan hệ 

liên kết này, một mặt cần phát triển vùng nguyên liệu tập trung ñể 

cung cấp ñủ sản phẩm cho doanh nghiệp chế biến, mặt khác cần có 

chính sách ưu ñãi, thu hút các doanh nghiệp chế biến nông sản về 
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ñầu tư trên ñịa bàn vùng nguyên liệu như: giảm thuế trong những 

năm ñầu tiên, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống giao 

thông, hệ thống ñiện, … 

Xây dựng mô hình liên kết theo hình thức cung cấp giống, 

phân bón phục vụ sản xuất gắn với cho vay vốn sản xuất dựa trên cơ 

sở xác lập mối quan hệ kinh tế giữa các trang trại với doanh nghiệp 

và ngân hàng.  

3.2.4. Giải pháp về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Vấn ñề thị trường cho phát triển trang trại ở ñịa phương hiện 

ñang thả nổi. Thị trường ñầu vào và ñầu ra cho các sản phẩm của 

trang trại cho ñến nay vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của các trang 

trại, vì vậy cần có sự can thiệp của ñịa phương và Nhà nước. 

Thông qua các trung tâm khuyến nông, các cơ quan chức 

năng, các phương tiện thông tin ñại chúng nhà nước cần cung cấp kịp 

thời, ñầy ñủ, chính xác tình hình thị trường trong và ngoài nước một 

cách công khai, rộng rãi.  

Tổ chức xây dựng lại các kênh lưu thông sản phẩm nông 

nghiệp, các chợ nông sản, thực hiện thí ñiểm các ñiểm ñầu mối cung 

cấp các sản phẩm ñặc trưng của vùng do các trang trại sản xuất. 

Tổ chức sản xuất dựa vào nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, 

của người tiêu dùng. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, 

hạ giá thành nâng cao tính cạnh tranh các sản phẩm của trang trại. 

Khuyến khích phát triến công nghiệp chế biến nông sản tại chỗ 

ñặc biệt là ñối với sản phẩm của ngành chăn nuôi nhằm có thị trường 

ổn ñịnh, nâng cao giá trị sản phẩm cho các trang trại chăn nuôi tức là 

gắn sản xuất với chế biến. ðẩy mạnh hình thức tiêu thụ sản phẩm 

theo hợp ñồng kinh tế giữa các nông dân với cơ sở chế biến. 
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3.2.5. Giải pháp quản lý nhà nước về hoạch ñịnh chính 

sách 

- Tiến hành cấp ñăng ký kinh doanh cho các trang trại có ñủ 

ñiều kiện. ðăng ký kinh doanh cho trang trại gia ñình là một việc 

làm hợp lý và hết sức cần thiết. Thông qua ñó, giúp cho Nhà nước 

thực hiện tốt chức năng quản lý của mình ñối với loại hình trang trại 

gia ñình. Mặt khác, ñể ñảm bảo quyền tự do kinh doanh và tinh thần 

cải cách thủ tục hành chính hiện nay, không cần thiết phải ñặt ra thủ 

tục cấp giấy chứng nhận cho trang trại gia ñình.  

- Tổ chức công tác truyền thông giúp cho các hộ vượt qua tâm 

lý an phận, tâm lý tự ti, phong tục tập quán sản xuất tự túc, tự cấp, 

sản xuất manh mún nhỏ lẻ ñể tăng cýờng nghị lực výợt qua khó khăn 

trýớc mắt, tích cực nỗ lực trong sản xuất kinh doanh. Tuyęn truyền 

chủ trýıng chính sách của Trung ýıng cũng nhý ñịa phýıng về phát 

triển trang trại trong giai ñoạn tới. Phổ biến quy hoạch, kế hoạch phát 

triển các vůng kinh tế trang trại trong huyện cho tất cả các ñối týợng 

có nhu cầu lŕm trang trại ñể thu hút ñầu tý. Thông tin, phổ biến kinh 

nghiệm sản xuất kinh doanh của các trang trại ñiển hình tạo ra ñộng 

lực trong ñầu tư vào sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn. 

Kết luận chương 3 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển trang 

trại trong thời gian qua của huyện Krông Năng cho thấy các trang 

trại ñã nỗ lực phấn ðấu ðạt tiêu chí ðể phát triển thành kinh tế trang 

trại, ðồng thời tại ra thu nhập nhất ðịnh cho chủ trang trại và cả ngýời 

lao ðộng làm thuê trong các trang trại. Tuy kết quả là chýa cao nhýng 

nó có một ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương 

ñường lối chính sách của ðảng và Nhà nước ta ñối với quá trình phát 

triển nông nghiệp như: xóa ñói giảm nghèo, giải quyết lao ñộng thất 

nghiệp. 

Phát triển trang trại trên ñịa bàn huyện trong giai ñoạn tới ñi 

ñôi với việc ñầu tư công nghệ kỹ thuật, thúc ñẩy thâm canh sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, góp phần hiện ñại 

hoá ngành nông nghiệp của huyện, nâng cao hiệu quả sản xuất và 

bảo vệ môi trường sinh thái. ðồng thời phát triển trang trại góp phần 

huy ñộng ñược lượng vốn lớn nhàn rỗi của người dân ñể ñầu tư cho 

phát triển nông nghiệp. 

Kiến nghị 

- ðối với Trung ương 

- ðối với ñịa phương 

- ðối với chủ trang trại 


