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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Ở Việt Nam, từ khi ñổi mới (1986) ñến nay, nông nghiệp từng 

bước phát triển thành nền nông nghiệp hàng hoá và ñưa Việt Nam trở 

thành nước xuất khẩu nông sản có tỷ suất hàng hoá ngày càng cao, 

với một số mặt hàng nông sản xuất khẩu ñứng ñầu thế giới về kim 

ngạch và thị phần như lúa gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, hạt ñiều, ...  

So với cả nước, quy mô ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng 

Nam có tốc ñộ tăng trưởng chậm, chỉ ñạt mức bình quân giai ñoạn 

2011-2015 là 3,77% dù cao hơn so với cả nước giai ñoạn này (3,1%). 

Cùng với chính sách chuyển ñổi cơ cấu ngành, và sự dịch chuyển của 

người lao ñộng (cơ cấu lao ñộng nông thôn năm 2015 giảm 5,1% so 

với năm 2011), tỷ trọng ñóng góp của ngành nông nghiệp trong nền 

kinh tế Quảng Nam ñã giảm rõ rệt (5,05%) trong giai ñoạn 2011-

2015 [6]. 

Theo ñánh giá của các cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng 

Nam, nhìn chung các chính sách phát triển nông nghiệp của Quảng 

Nam trong thời gian qua ñã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, sản xuất 

nông nghiệp của Quảng Nam tăng trưởng vẫn còn thấp, phát triển 

thiếu bền vững và ñang phải ñối mặt với nhiều vấn ñề nan giải trước 

sức ép của quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa, và mở cửa hội nhập 

kinh tế quốc tế. Trong khi ñó nhu cầu về các loại nông sản phẩm 

phục vụ cho sản xuất và ñời sống của mọi tầng lớp dân cư trên ñịa 

bàn không ngừng tăng. ðặc biệt, Quảng Nam ñã ñặt mục tiêu là ñến 

năm 2020 Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp, trong ñó, nông 

nghiệp chiếm tỷ trọng chỉ còn 10% và với 30% lao ñộng làm nông 

nghiệp [24]. Vì thế, việc tìm kiếm các giải pháp có cơ sở khoa học, 

phù hợp với tình hình thực tiễn tại ñịa phương hiện nay, nhằm ñẩy 

mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh thông quan nghiên 
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cứu ñề tài “Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam” là cần thiết 

và cấp bách. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát của ñề tài nghiên cứu là tìm kiếm các giải 

pháp nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam theo các ñịnh 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương thời gian tới. 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận và nội dung của phát 

triển nông nghiệp trong giai ñoạn hiện nay. 

- Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam; 

xác ñịnh các nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá 

trình phát triển nông nghiệp tại Quảng Nam. 

- ðề xuất giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng 

Nam trong thời gian tới. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. ðối tượng nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn ñề lý luận và 

thực tiễn về phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu nông nghiệp theo 

nghĩa rộng gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. 

- Không gian: ðề tài chỉ nghiên cứu các nội dung trên tại tỉnh 

Quảng Nam. 

- Thời gian: Các giải pháp ñề xuất trong luận văn chỉ có ý 

nghĩa trong những năm trước mắt. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chung của kinh tế, 

cụ thể là: phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp mô hình hóa, 

phương pháp chuyên gia... 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của ñề tài 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Nội dung khái quát hoá cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp 

trong ñiều kiện hiện nay giúp củng cố lý luận về phát triển nông 

nghiệp trong giai ñoạn hiện nay. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Những ñánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp và những ñề 

xuất giải pháp phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam có ý 

nghĩa tham khảo ñối với cơ quan ban ngành có liên quan của tỉnh và 

các ñề tài nghiên cứu tiếp theo.  

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

8. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài mục lục, mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn chia làm ba chương như sau: 

Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển nông nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam 

thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển nông 

nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN  
NÔNG NGHIỆP 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP  

1.1.1. Các khái niệm 

a. Nông nghiệp 

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và 

phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế ñơn thuần mà còn là hệ 

thống sinh học – kỹ thuật, bởi vì một mặt cơ sở ñể phát triển nông 

nghiệp là việc sử dụng tiềm năng sinh học – cây trồng, vật nuôi. 

Nông nghiệp nếu hiểu theo nghĩa hẹp chỉ có ngành trồng trọt, ngành 

chăn nuôi. Còn nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả ngành 

lâm nghiệp và ngành thuỷ sản [22].  

b. Phát triển nông nghiệp 

- Phát triển nông nghiệp 

Từ quan niệm chung về phát triển kinh tế, có thể thấy phát 

triển nông nghiệp là quá trình vận ñộng ñi lên không ngừng theo 

hướng ngày càng hoàn thiện hơn của sản xuất nông nghiệp cả về 

phân bổ khai thác nguồn lực, tổ chức sản xuất, năng suất ñể sản 

lượng nông nghiệp có thể gia tăng và duy trì mức tiềm năng [2]. 

1.1.2. ðặc ñiểm sản xuất nông nghiệp 

Sản xuất nông nghiệp ñược tiến hành trên ñịa bàn rộng lớn, 

chịu tác ñộng ñiều kiên tự nhiên, kinh tế, xã hội, truyền thống văn 

hoá, tập quán, ... rất khác của từng vùng. 

Trong nông nghiệp, ñất ñai có nội dung kinh tế khác ñó là tư 

liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế ñược, nếu ñược sử dụng, 

khai thác hợp lý sẽ làm tăng ñộ phì nhiêu của ñất. 
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ðối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi. 

Các loại cây trồng và vật nuôi phát triển theo quy luật sinh học nhất 

ñịnh. Vì vậy, muốn hoàn thành quá trình sản xuất phải hiểu biết sâu 

sắc chu trình sinh trưởng của sinh vật. 

Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao, quá trình sản 

xuất nông nghiệp gắn liền với quá trình tái sản xuất tự nhiên, thời 

gian lao ñộng gắn với thời gian sản xuất nhưng không hoàn toàn 

trùng hợp nhau; ñồng thời, mỗi loại cây trồng, vật nuôi chỉ phù hợp 

với một ñiều kiện thời tiết nhất ñịnh. 

1.1.3. Ý nghĩa phát triển nông nghiệp trong nền kinh tế 

quốc dân 

a. Góp phần thúc ñẩy nền kinh tế tăng trưởng và ổn ñịnh 

b. Góp phần xoá ñói, giảm nghèo và bảo ñảm an ninh lương 

thực 

c. Góp phần thúc ñẩy sự phát triển và mở rộng của thị 

trường 

d. Góp phần thúc ñẩy phát triển nông thôn, nông dân 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Phát triển các cơ sở sản xuất nông nghiệp 

a. Kinh tế hộ 

Là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở của nông dân và nông thôn, 

tự chủ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp, là pháp nhân kinh tế, 

bình ñẳng trước pháp luật và là chủ thể nền kinh tế thị trường. Với 

ñặc trưng cơ bản là ñơn vị kinh tế, trong ñó các thành viên hoạt ñộng 

và làm việc một cách tự chủ, tự nguyện vì lợi ích của bản thân, của 

gia ñình và của toàn xã hội. 

b. Trang trại 

Theo quy ñịnh của pháp luật (ðiều 5 Thông tư số 27/2011/TT-

BNNPTNT) thì cá nhân, hộ gia ñình sản xuất nông nghiệp, lâm 
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nghiệp, nuôi trồng thủy sản ñạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa 

mãn ñiều kiện sau [1]: 

- ðối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng 

hợp phải ñạt: có diện tích trên mức hạn ñiền, tối thiểu: 3,1 ha ñối với 

vùng ðông Nam Bộ và ðồng bằng Sông Cửu Long hoặc 2,1 ha ñối 

với các tỉnh còn lại; giá trị sản lượng hàng hóa ñạt 700 triệu 

ñồng/năm. 

- ðối với cơ sở chăn nuôi phải ñạt giá trị sản lượng hàng hóa 

từ 1.000 triệu ñồng/năm trở lên; 

- ðối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 

31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân ñạt 500 triệu 

ñồng/năm trở lên. 

(Tiêu chí xác ñịnh kinh tế trang trại không phải là bất biến mà 

ñược ñược ñiều chỉnh phù hợp với ñiều kiện kinh tế xã hội của ñất 

nước trong từng thời kỳ, ổn ñịnh trong thời gian tối thiểu là 5 năm.) 

[1] 

c. Hợp tác xã 

Là một tổ chức kinh doanh tự nguyện liên hợp lại vì mục tiêu 

lợi ích chung, thuộc sở hữu và ñiều hành bởi một nhóm các cá nhân 

có cùng chung lợi ích; ñồng thời, hợp tác xã là hình thái kinh tế liên 

kết người sản xuất (chủ yếu là nông dân ñối với loại hình hợp tác xã 

nông nghiệp) với doanh nghiệp ñể trao ñổi hàng hóa nông sản thuận 

lợi. 

d. Các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 

Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hoạt ñộng trên cơ sở liên 

kết từ khâu sản xuất ñến chế biến và tiêu thụ nông sản, là lực lượng 

chủ yếu trong việc chuyển ñổi cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị tăng 

thêm và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hóa hàng nông nghiệp, 

gắn kết chặt chẽ các khâu trong chu trình sản xuất nông nghiệp; ñặc 



7 

biệt, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp có vai trò cực kỳ quan trọng 

trong việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh ñất nước 

thông qua hoạt ñộng xuất khẩu hàng nông sản. 

Các tiêu chí về gia tăng các cơ sở sản xuất nông nghiệp: 

- Tốc ñộ tăng và mức tăng của các cơ sở sản xuất. 

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp là tổng thể các ngành, lĩnh vực, 

bộ phận 

trong sản xuất nông nghiệp với vai trò, vị trí các thành phần 

theo tỷ lệ tương ứng ổn ñịnh trong một thời kỳ nhất ñịnh. 

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là sự chuyển dịch toàn diện 

cuả cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế 

theo tỷ lệ hợp thành trong một thời gian nhất ñịnh và chuyển dịch 

theo hướng phù hợp là chuyển sang cơ cấu sản xuất có khả năng tái 

sản xuất mở rộng, khai thác tiềm năng thế mạnh của ñịa phương, ñáp 

ứng ñược nhu cầu thị trường và xã hội; ñồng thời, cơ cấu mới này 

phải ñảm bảo mục tiêu kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát 

triển xã hội và bảo vệ môi trường. 

Trong thực tiễn nước ta, nền nông nghiệp có cơ cấu kinh tế 

hợp lý và hiện ñại khi chuyển dịch theo các xu hướng sau: 

- Tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thuỷ sản, dịch vụ nông 

nghiệp; giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. 

- ðối với ngành trồng trọt xu hướng chuyển dịch là giảm dần 

diện tích cây lương thực, tăng diện tích cây ăn quả, cây rau màu và 

cây công nghiệp. 

- ðối với ngành chăn nuôi, chuyển dịch theo hướng thay giống 

mới có năng suất, chất lượng cao và chuyển dịch ñàn vật nuôi có giá 

trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn ñịnh thay cho những vật nuôi có 

giá trị kinh tế thấp. 
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- ðối với ngành thuỷ sản, chuyển dịch theo hướng tăng tỷ 

trọng nuôi trồng thuỷ sản, giảm dần tỷ trọng ñánh bắt. 

- ðối với cơ cấu lao ñộng, lao ñộng nông nghiệp sẽ giảm dần 

chuyển sang các ngành phi nông nghiệp; ñồng thời, nâng cao chất 

lượng và trẻ hoá lực lượng lao ñộng trong nông nghiệp. 

Hệ thống chỉ tiêu thể hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp 

- Tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong quy mô kinh tế 

- Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành nông, lâm, ngư nghiệp. 

- Cơ cấu diện tích các loại cây trồng, diện tích các loại mặt 

nước nuôi trồng thủy sản. 

- Tỷ trọng lao ñộng nông nghiệp trong tổng số lao ñộng. 

1.2.3. ðảm bảo các yếu tố nguồn lực 

a. ðất ñai ñược sử dụng trong nông nghiệp 

Trong các yếu tố tự nhiên, ñất ñai là yếu tố có vai trò quan 

trọng nhất và là tư liệu sản xuất chủ yếu không bị hao mòn, ñào thải 

khỏi quá trình sản xuất. ðất ñai ñược sử dụng trong nông nghiệp có 

xu hướng tích tụ tăng dần theo yêu cầu phát triển của sản xuất hàng 

hoá và phát triển nông nghiệp.  

b. Lao ñộng nông nghiệp 

Nguồn nhân lực nông nghiệp là tổng thể sức lao ñộng tham gia 

vào hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp, có vai trò quyết ñịnh hiệu quả 

hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp. Chất lượng lao ñộng nông nghiệp 

phụ thuộc vào trình ñộ văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ và cả kinh 

nghiệm tích lũy qua quá trình sản xuất của người lao ñộng. 

c. Vốn trong nông nghiệp 

Các biện pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ 

thúc ñẩy nông nghiệp phát triển. 

Các tiêu chí ñánh giá gia tăng các yếu tố nguồn lực:  
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- Diện tích ñất và tình hình sử dụng ñất. 

- Năng suất ruộng ñất qua các năm. 

- Lao ñộng và chất lượng lao ñộng qua các năm. 

- Tổng số vốn ñầu tư và mức ñầu tư trên diện tích. 

1.2.4. Phát triển các hình thức liên kết kinh tế tiến bộ 

Các ñơn vị sản xuất trong nông nghiệp chỉ hoạt ñộng sản xuất 

có hiệu quả kinh tế khi tham gia các hình thức hợp tác và liên kết 

kinh tế. Hiện nay, có hai mô hình liên kết ñược xem là tiến bộ là liên 

kết ngang và liên kết dọc.  

1.2.5. Nâng cao trình ñộ thâm canh trong nông nghiệp 

Thâm canh nhằm tạo ra năng suất cao và chi phí thấp, tăng 

nhanh sản phẩm ñáp ứng tiêu dùng và xuất khẩu trên cơ sở tối ưu hóa 

tiềm năng, lợi thế ñể sản xuất hàng hoá quy mô lớn, từng bước ñi vào 

chuyên môn hoá, tranh thủ ngoại lực ñể phát triển nông nghiệp theo 

hướng công nghiệp hoá. ðồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực tại nông thôn thông qua giáo dục, khuyến nông, phát triển y tế và 

phát triển kết cấu hạ tầng. 

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

nghiệp gồm:  

- Mức ñầu tư trên một ñơn vị diện tích và trên lao ñộng nông 

nghiệp.  

- Diện tích ñất trồng trọt ñược tưới, tiêu bằng hệ thống thuỷ lợi. 

- Tỷ lệ cơ giới hoá nông nghiệp 

- Năng suất cây trồng, trình ñộ lao ñộng 

1.2.6. Nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

a. Kết quả sản xuất nông nghiệp 

Nâng cao kết quả sản xuất nông nghiệp thể hiện sự phối hợp 

các nguồn lực, các yếu tố sản xuất, thể hiện sự lớn mạnh tổng hợp về 

vốn, lao ñộng, máy móc thiết bị, công nghệ, ... các nguồn lực này 
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ñược tăng cường ñầu tư ñồng bộ thì kết quả sản xuất nông nghiệp 

càng phát triển. 

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

- Số lượng, giá trị sản phẩm các loại ñược sản xuất ra. 

- Số lượng, giá trị sản phẩm hàng hoá các loại ñược sản xuất ra. 

Số lượng và giá trị sản lượng của từng năm. 

- Mức tăng và tốc ñộ tăng sản lượng qua các năm. 

b. Tích lũy và nâng cao ñời sống người lao ñộng 

Phát triển nông nghiệp là gia tăng về quy mô, chất lượng, giá 

trị sản xuất và sản phẩm nông nghiệp thông qua việc khai thác, sử 

dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nông nghiệp (vốn, ñất ñai, lao 

ñộng). Và biểu hiện rõ nhất ở gia tăng kết quả sản xuất, từ ñó nâng 

cao ñược tích lũy và nâng cao ñời sống người lao ñộng. 

c. Cung cấp sản phẩm hàng hoá 

Trong thời buổi cạnh tranh ngày càng gay gắt, người ta càng 

thấy vai trò của việc phát triển thị trường càng trở nên bức thiết. 

Nông dân chúng ta có thể trồng hầu hết mọi nông sản nhưng không 

thể tiêu thụ hết các sản phẩm vì không có thị trường. Một nông dân 

cá thể chỉ có thể sản xuất theo kiểu tự cấp thì ñược, nhưng muốn sản 

xuất hàng hoá thì phải kết hợp nhau lại ñể có thể sản xuất khối lượng 

lớn, chất lượng cao, cung cấp ñúng thời ñiểm, và giá phải cạnh tranh. 

Việc xác ñịnh mặt hàng nào cần sản xuất phải ñược ñiều tra, nghiên 

cứu thị trường một cách khoa học và chu ñáo. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP 

1.3.1. Nhân tố ñiều kiện tự nhiên 

1.3.2. Nhân tố ñiều kiện xã hội 

a. Dân số, lao ñộng, dân tộc, tập quán xã hội 

b. Truyền thống văn hoá 
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1.3.3. Nhân tố thuộc về ñiều kiện kinh tế 

a. Tình hình phát triển kinh tế 

b. Cơ cấu kinh tế 

c. Thị trường 

d. Phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

e. Chính sách phát triển nông nghiệp 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY 

2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VÀ XÃ HỘI CỦA 

TỈNH ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

2.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên 

a. Vị trí ñịa lý 

b. ðịa hình 

c. Khí hậu – thời tiết 

2.1.2 ðặc ñiểm xã hội 

a. Dân số, dân tộc, lao ñộng 

b. Truyền thống văn hoá 

2.1.3. ðặc ñiểm kinh tế 

a. Tình hình phát triển kinh tế 

Quy mô ngành nông – lâm – thuỷ sản của Quảng Nam tăng 

trưởng ñều trong suốt giai ñoạn 2011 – 2015. Tuy nhiên, xét về tốc 

ñộ tăng trưởng, quy mô ngành nông - lâm - ngư nghiệp có tốc ñộ 

tăng trưởng bình quân 3,77%/năm, thấp hơn tốc ñộ tăng trưởng quy 

mô bình quân chung của nền kinh tế Quảng Nam giai ñoạn này ñạt 

9,83%/năm. ðiều này chứng tỏ ngành nông nghiệp Quảng Nam hoạt 

ñộng chưa thật sự hiệu quả trong giai ñoạn 2011 – 2015 so với các 

ngành kinh tế khác trên ñịa bàn tỉnh. 
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b. Cơ cấu kinh tế 

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế chung của tỉnh chuyển 

dịch tích cực, ñúng ñịnh hướng. Tăng dần tỷ trọng ngành công 

nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ở 

ngành nông – lâm – thuỷ sản; song còn ở mức thấp. Diễn biến cơ cấu 

kinh tế như sau: Bảng 2-3 trên cho thấy, có sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế từ nông – lâm – thuỷ sản sang lĩnh vực công nghiệp – xây 

dựng và thương mại – dịch vụ.  Cơ cấu ngành nông – lâm – thuỷ sản 

giảm 5,05% từ năm 2011 ñến năm 2015, trong khi cơ cấu ngành 

công nghiệp – xây dựng tăng 3,09% và ngành thương mại – dịch vụ 

tăng 1,96%  

c. Thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản 

Sản phẩm xuất khẩu của Quảng Nam chính ngạch chủ yếu 

gồm có: hàng thuỷ sản, gạo, hàng dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ 

mộc, gỗ nguyên liệu giấy, sản phẩm cát, vàng, ... Thông qua hoạt 

ñộng của xuất khẩu hàng nông sản ñã thúc ñẩy sản xuất nông nghiệp 

phát triển. 

d. Tình hình thực hiện các các chính sách về nông nghiệp 

Thực hiện tốt chính sách dồn ñiền, ñổi thửa trên ñất nông 

nghiệp (theo Quyết ñịnh số 23/2011/Qð-UBND ngày 05/8/2011). 

ðến nay trên ñịa bàn tỉnh ñã thực hiện dồn ñiền, ñổi thửa ñược 576ha. 

ðẩy mạnh cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp 

(theo Quyết ñịnh số 33/2011/Qð-UBND ngày 17/11/2011, gọi tắt là 

cơ chế 33).  ðến nay cơ chế 33 ñã hỗ trợ mua ñược 534 máy các loại, 

tăng 146 máy các loại so với năm 2014.  

Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh 

theo Quyết ñịnh số 35/2012/Qð-UBND ngày 21/12/2012. Chính 

quyền ñịa phương ñã hỗ trợ bò ñực giống và phối giống nhân tạo, 
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cho ra ñời 13.500 con bê lai, số bê lai dự kiến sắp ra ñời trong thời 

gian ñến khoảng 3.500 con.  

Triển khai các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại và thực 

hiện cơ chế phát triển một số cây trồng chủ lực gắn với kinh tế vườn, 

kinh tế trang trại (Quyết ñịnh số 11/2013/Qð-UBND ngày 

24/5/2013).  

Thực hiện Nghị ñịnh 67/2014/Nð-CP ngày 07/7/2014 của 

Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Về chính sách 

tín dụng: ðến nay, ñã rà soát và phê duyệt 06 ñợt với tổng số tàu 87 

chiếc, trong ñó: ñóng mới 80 tàu (gồm 75 tàu khai thác và 05 tàu 

dịch vụ hậu cần. 

Trong ngành lâm nghiệp, Quảng Nam ñã áp dụng chính sách 

chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo Nghị ñịnh 

99/2010/Nð-CP, huy ñộng ñược 50 tỷ ñồng/năm (ước tính) ñể tổ 

chức bảo vệ diện tích cung ứng DVMTR trên ñịa bàn tỉnh, qua ñó 

góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, tạo thêm thu 

nhập cho người dân tham gia bảo vệ rừng. 

e. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Mạng lưới giao thông:  

Hệ thống thủy lợi:  

Lưới ñiện:  

Hệ thống cơ sở giáo dục – ñào tạo:  

Hệ thống cơ sở dịch vụ thương mại:  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH 

QUẢNG NAM THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Biến ñộng các cơ sở sản xuất nông nghiệp thời gian 

qua 

ðến năm 2015, toàn tỉnh có 86 doanh nghiệp nông nghiệp, 117 

trang trại và 139 hợp tác xã. Mặc dù hiện nay, mức ñóng góp của các 
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trang trại tại Quảng Nam còn nhỏ bé, nhưng xu hướng phát triển và 

hội nhập hiện nay, tỉnh Quảng Nam phải thúc ñẩy sớm ñể ra ñời các 

trang trại hạt nhân có quy mô lớn ñể giúp nông nghiệp Quảng Nam 

tăng trưởng nhanh hơn. 

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

qua 

a. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong cơ cấu 

kinh tế chung 

Tỷ trọng của ngành nông nghiệp ñã giảm ñáng kể trong giai 

ñoạn 2011-2015, trong khi tỷ trọng của hai ngành công nghiệp – xây 

dựng và dịch vụ - thương mại gia tăng vượt bậc. Tuy nhiên, cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp của Quảng Nam những năm qua chưa thật sự 

chuyển dịch theo hướng tiến bộ vì quá trình chuyển dịch này không 

làm cho NSLðXH của ngành nông nghiệp tăng lên so với ngành 

công nghiệp và dịch vụ.  

b. Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp 

Năm 2011, trồng trọt – chăn nuôi chiếm tỷ trọng 68,43%, lâm 

nghiệp 5,01% và thuỷ sản 26,56%; ñến năm 2015, trồng trọt – chăn 

nuôi chiếm tỷ trọng 62,58%, lâm nghiệp 7,77% và thuỷ sản 29,65%. 

Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn trong ngành nông, lâm, thuỷ sản ở Quảng Nam 

c. Chuyển dịch cơ cấu trong ngành trồng trọt 

Những năm qua việc chuyển dịch các cây trồng theo hướng: 

- Gia tăng các cây trồng có giá trị cao và ñem lại lợi nhuận cho 

nông hộ; 

- Gia tăng các cây trồng phù hợp với mỗi vùng sinh thái; 

- Thất bại của ngành công nghiệp chế biến sắn và mía ñường 

của Quảng Nam ñã làm kéo theo sự sụt giảm ñáng kể diện tích gieo 

trồng cây sắn và cây mía. 
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- Cây lương thực, ñặc biệt cây lúa vẫn duy trì diện tích và gia 

tăng sản lượng, nhằm ñảm bảo vấn ñề an ninh lương thực. 

d. Chuyển dịch cơ cấu trong ngành chăn nuôi 

Những năm qua, ngành chăn nuôi tại Quảng Nam phát triển 

không ổn ñịnh. Năm 2011 cơ cấu giá trị sản xuất của ngành chăn 

nuôi chiếm 28,44 %, năm 2013 giảm xuống còn 25,28%, thì ñến năm 

2015 tăng lên 29,26% (Bảng 2-8).  

e. Chuyển dịch cơ cấu trong ngành lâm nghiệp 

Những năm qua, ngành lâm nghiệp Quảng Nam chuyển dịch 

theo xu hướng sau: Năm 2011, giá trị sản xuất lâm nghiệp có cơ cấu 

5,01% thì ñến năm 2015 tăng lên 7,77%; sản lượng gỗ khai thác năm 

2011 là 205.690m3 thì ñến năm 2015 khai thác ñược 702.000m3, tăng 

341%. Trong ñó, gỗ rừng trồng chiếm ñến 99,72%; tuy nhiên, giá trị 

gia tăng của ngành lâm nghiệp chưa cao do chủ yếu vẫn là bán 

nguyên liệu thô mà chưa có các nhà máy chế biến gỗ cao cấp.  

f. Chuyển dịch cơ cấu trong ngành thuỷ sản 

Giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản vẫn tăng ñều qua các năm 

trong giai ñoạn 2011 – 2015. Tuy nhiên, sự mất cân ñối nghiêm 

trọng giữa khai thác và nuôi trồng thuỷ sản (cơ cấu ngành nuôi trồng 

chỉ xấp xỉ bằng ½ cơ cấu của ngành khai thác) ñã làm ngành thuỷ sản 

tăng trưởng kém ổn ñịnh. 

g. Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng 

Quảng Nam có lực lượng lao ñộng dồi dào, với tổng số người 

trong ñộ tuổi lao ñộng ñến năm 2015 là 900.743 người (chiếm 

60,83% dân số). Trong ñó, lao ñộng nông thôn chiếm ñến 81,63% 

tổng số lao ñộng năm 2011. Tuy nhiên, số lao ñộng ở nông thôn có 

xu hướng giảm trong giai ñoạn 2011-2015 do tác ñộng của chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế. 
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2.2.3. Biến ñộng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp 

a. ðất ñai 

Nhìn chung tỷ lệ diện tích ñất nông nghiệp so với tổng thể 

chiếm tỷ lệ thấp (trung bình xấp xỉ 12%) (Bảng 2-18). 

b. Lao ñộng 

Nhìn chung kết quả thực hiện công tác ñào tạo nghề vẫn còn 

chậm, giải ngân ñạt thấp (23%), nguyên nhân là các ñịa phương ñang 

triển khai tổ chức ñào tạo không thực hiện tạm ứng kinh phí mà chờ 

nghiệm thu, quyết toán mới thanh toán cho ñơn vị ñào tạo [15]. 

c. Vốn ñầu tư 

Kể từ khi chia tách, Quảng Nam dồn sức từ mọi nguồn ñầu tư 

ñể phát triển công nghiệp. Năm 2015, mức ñầu tư cho mỗi lao ñộng 

nông nghiệp là 2,3 triệu ñồng, còn lao ñộng CN-DV là 43,86 triệu 

ñồng, gấp 19 lần.  

2.2.4. Liên kết sản xuất trong nông nghiệp 

a. Liên kết ngang 

Trong lĩnh vực trồng trọt, nhờ thực hiện chính sách dồn ñiền 

ñổi thửa tại các ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh, Quảng Nam ñã hình 

thành những cánh ñồng mẫu lớn: như quy mô cánh ñồng ñạt trên 

4.900ha, tập trung ở 7 huyện, thị xã (ðại Lộc, ðiện Bàn, Duy Xuyên, 

Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành và Phú Ninh).  

b. Liên kết dọc  

Những năm qua, tỉnh quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích các doanh nghiệp, hộ nông dân và trang trại chăn nuôi 

hoạt ñộng hiệu quả, có nguồn lực, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý tốt 

thực hiện liên kết, tổ chức sản xuất “khép kín” từ khâu giống - thức 

ăn - chế biến - tiêu thụ ñể ñạt ñược hiệu quả kinh tế cao. Công 

nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản còn chưa phát triển. Hầu hết 
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việc chế biến nông sản ở dạng thô, quy mô hộ gia ñình, nhỏ lẻ, phân 

tán. 

2.2.5. Thâm canh trong nông nghiệp  

Những năm qua, tình hình thâm canh trong sản xuất nông 

nghiệp của Quảng Nam thể hiện như sau: 

ðầu tư xã hội và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 

xuất nông nghiệp: Những năm qua, suất ñầu tư trên một ñơn vị diện 

tích và trên lao ñộng tại Quảng Nam còn thấp.  

Về thuỷ lợi, Quảng Nam là một trong các tỉnh có mạng lưới 

các công trình thủy lợi tương ñối rộng khắp ñảm bảo tưới ñến 90% 

ruộng ñất sản xuất nông nghiệp.  

Về giống cây, con năng suất cao, Quảng Nam tiếp tục duy trì 

thường xuyên công tác khảo nghiệm, chọn giống, bổ sung giống triển 

vọng vào cơ cấu giống năm 2015. 

Nhờ triển khai các biện pháp thâm canh trên mà năng suất cây 

trồng tại Quảng Nam trong giai ñoạn 2011-2015 có xu hướng tăng 

(Bảng 2-19) 

2.2.6. Kết quả và hiệu quả sản xuất nông nghiệp của 

Quảng Nam 

a. Kết quả sản xuất nông nghiệp 

Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp nói chung tăng ñều 

trong giai ñoạn 2011-2015, tuy nhiên tốc ñộ khá chậm, tốc ñộ tăng 

trưởng bình quân trong suốt giai ñoạn này là 5,57%, cao hơn so với 

bình quân cả nước là 2,85%.  

Nếu xem xét về ngư trường ñánh cá và mặt nước nuôi trồng 

thủy sản thì Quảng Nam có lợi thế không thua gì các tỉnh Vùng kinh 

tế trọng ñiểm miền Trung; tuy nhiên, việc sản lượng nông sản của 

Quảng Nam những năm qua tăng trưởng không cao có nguyên nhân 
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từ chất lượng các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp không ñược 

ñầu tư ñúng mức.  

b. Thực trạng ñời sống người lao ñộng tỉnh Quảng Nam 

Những năm qua, theo số liệu ñiều tra thu nhập của Cục Thống 

kê Quảng Nam, thu nhập của các hộ dân tại khu vực nông thôn ñã 

tăng từ 1,18 triệu ñồng/người/tháng vào năm 2011, lên 1,86 triệu 

ñồng/người/tháng vào năm 2015. Tuy nhiên sự gia tăng thu nhập trên 

chưa làm cho các hộ dân ở nông thôn khá lên mà chỉ cho thấy họ 

ñang trở nên nghèo tương ñối so với người dân thành thị. 

 c. Thị trường sản phẩm hàng hoá 

Năm 2015, bình quân xuất khẩu nông – lâm – thuỷ sản của 

tỉnh là 232USD/lao ñộng nông nghiệp và 549USD/ha, trong khi ñó 

bình quân toàn quốc là 1024USD/lao ñộng nông nghiệp và 

2442USD/ha. 

Bên cạnh ñó, việc ñóng cửa hàng loạt các nhà máy chế biến 

tinh bột sắn, và mía ñường ñã làm giảm ñáng kể kim ngạch xuất 

khẩu hàng nông sản của Quảng Nam.  

d. Hiệu quả kinh tế - xã hội trong quá trình phát triển nông 

nghiệp  

Những năm qua, hiệu quả sử dụng ñất ñai, lao ñộng, vốn của 

nông nghiệp Quảng Nam còn thấp, chưa ñáp ứng yêu cầu. 

2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

2.3.1. Thành công và hạn chế 

a. Thành công 

b. Hạn chế 

2.3.2. Nguyên nhân hạn chế 

Xuất phát ñiểm nền kinh tế của tỉnh phát triển ñi lên từ nền 

tảng nông nghiệp, nội lực nền kinh tế của tỉnh còn yếu.  
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Hiệu quả sử dụng các nguồn lực (ñất ñai, lao ñộng, vốn) trong 

sản xuất nông nghiệp chưa ñáp ứng ñược nhu cầu cho quá trình công 

nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp tại Quảng Nam.  

Công nghiệp chế biến chưa thật sự phát triển ñủ ñể hình thành 

các các ngành hàng nông sản; không có ñầu ra cho nông sản nên 

không thể phát triển các vùng chuyên canh.  

Kết cấu hạ tầng nông thôn ñã ñược cải thiện ñáng kể, nhưng 

vẫn chưa ñáp ứng yêu cầu phát triển.  

Các cơ sở sản xuất nông nghiệp của tỉnh hầu hết ñều có quy 

mô nhỏ lẻ, manh mún, chưa ñủ tiềm lực ñể trở thành các ñầu mối 

trọng ñiểm trong chuỗi giá trị nông sản của Quảng Nam.  

Do vị trí ñịa lý, ñặc ñiểm ñịa hình, ñịa mạo cùng với tác ñộng 

biến ñổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai trên ñịa bàn tỉnh Quảng 

Nam diễn ra hết sức phức tạp và có xu thế ngày càng gia tăng về số 

lượng cũng như mức ñộ khốc liệt.  

Năng lực của cơ quan quản lý nông nghiệp cấp tỉnh còn nhiều 

hạn chế. Thêm vào ñó, do năng lực quản lý nông nghiệp yếu kém 

(nhất là ngành Kiểm lâm) nên nạn phá rừng ñầu nguồn ngày càng 

phức tạp.  

 



20 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

TỈNH QUẢNG NAM THỜI GIAN TỚI 

 

3.1. CƠ SỞ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP QUẢNG NAM THỜI GIAN TỚI 

3.1.1. Cầu về nông sản thay ñổi trên thị trường trong nước 

và khu vực 

3.1.2. Tác ñộng của hội nhập kinh tế quốc tế ñối với nông 

nghiệp 

a. ðối với ngành nông nghiệp 

b. ðối với nông hộ và các trang trại 

3.1.3. Tác ñộng của biến ñổi khí hậu ñối với sản xuất nông 

nghiệp 

3.1.4 ðịnh hướng phát triển nông nghiệp của Quảng Nam 

thời gian ñến 

3.1.5 Mục tiêu chủ yếu phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng 

Nam thời gian ñến 

a. Mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp 

b. Mục tiêu phát triển xã hội nông thôn 

c. Mục tiêu bảo vệ môi trường 

3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ðỂ PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN ðẾN 

3.2.1 Phát triển các cơ sở sản xuất nông nghiệp 

a. Nâng cao năng lực kinh tế nông hộ 

ðể nâng cao năng lực kinh tế nông hộ Quảng Nam cần thực 

hiện ñồng bộ các giải pháp: 

- Tăng cường hỗ trợ vốn ñầu tư cho các hộ nông dân.  
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- Bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ nông hộ tiếp cận tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, dịch vụ nông nghiệp tiên tiến.  

- ðối với các nông hộ vùng ñồi núi cao, vùng sinh thái cần 

hoàn thiện công tác giao ñất giao rừng và ñẩy mạnh trồng rừng sinh 

kế kết hợp với trồng phục hồi rừng.  

- ðối với những hộ nông dân nghèo, cần tổ chức hướng dẫn 

việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của hộ theo hướng hàng hoá.  

b. Phát triển kinh tế trang trại 

Những năm ñến cần xây dựng các trang trại trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản và các trang trại nông, lâm kết hợp có qui 

mô lớn cả về ñất ñai, vốn và lao ñộng làm hạt nhân liên kết các nông 

hộ; áp dụng cơ giới hóa và thực hiện các biện pháp canh tác sạch phù 

hợp với yêu cầu của thị trường và của các ñối tác trung gian trên 

chuỗi cung cấp. 

3.2.2 Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

a. Xác ñịnh cơ cấu sản xuất có lợi thế tại Quảng Nam 

b. Chuyển dịch theo hướng lựa chọn các cây trồng, vật nuôi 

phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu ñem lại giá trị 

kinh tế cao 

c. Chuyển dịch theo hướng phát triển chuyên môn hóa và 

tập trung hóa 

d. Chuyển dịch theo hướng phát triển nền nông nghiệp hữu 

cơ, bảo vệ môi trường 

e. Chuyển dịch nông nghiệp kết hợp với chuyển dịch lao 

ñộng nông nghiệp sang hoạt ñộng phi nông nghiệp 

3.2.3 Gia tăng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp 

a. ðất ñai 

Từ những phân tích trên, chính sách ñất ñai cần hoàn thiện 

theo hướng sau: 
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- Quá trình tập trung, tích tụ ñất ñai ñể hình thành các trang 

trại, các doanh nghiệp nông nghiệp lớn sẽ làm ñại bộ phận các nông 

hộ nhỏ không muốn giữ ñất và từ bỏ ngành nông nghiệp ñể chuyển 

sang các hoạt ñộng kinh tế phi nông nghiệp.  

- ðối với các vùng núi cao nơi có các dân tộc thiểu số sinh 

sống: Chính sách giao ñất, giao rừng và cấp sổ ñỏ không nên giao về 

cá nhân mà giao cho cộng ñồng.  

b. Lao ñộng trong nông nghiệp 

Song song với việc chuyển dịch lao ñộng nông nghiệp sang 

các ngành khác, thì việc nâng cao chất lượng và kỹ năng lao ñộng 

nông nghiệp theo những cách thức như sau: 

- Nâng cao trình ñộ văn hóa, khoa học cho nông dân ñể họ trở 

thành chủ thể sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ. 

- Nâng cao kiến thức cho nông dân về ngành hàng, thị trường 

nông sản. 

c. Nguồn vốn 

Trong giai ñoạn tới, Quảng Nam cần tiếp tục ñẩy mạnh các 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp như: 

hỗ trợ mặt bằng cơ sở chăn nuôi tập trung; hỗ trợ kinh phí bồi thường, 

giải phóng mặt bằng; hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng trong hàng rào 

về xử lý chất thải, ñiện, nước; hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài 

hàng rào (ñến chân hàng rào) dự án về giao thông, hệ thống ñiện, cấp 

thoát nước,... 

3.2.4 Lựa chọn mô hình liên kết kinh tế 

a. Mô hình liên kết bốn nhà 

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

nông dân 

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

hàng 
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d. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã 

3.2.5 Tăng cường thâm canh trong nông nghiệp 

- Lựa chọn các cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng 

cao nhưng phải ñáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường. 

- ðưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông nghiệp phải dựa 

vào tiến bộ sinh học và sinh thái làm trung tâm.  

- Hoàn thiện hệ thống thủy lợi và áp dụng các phương pháp 

tưới tiên tiến.  

- Thực hiện cơ giới hóa các khâu sử dụng nhiều lao ñộng 

trong canh tác.  

- Thực hiện chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. 

3.2.6 Nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

a. Phát triển công nghiệp chế biến làm ñộng lực thúc ñẩy 

chuyên môn hóa, tập trung hóa 

b. Mở rộng thị trường và phát triển các ngành hàng nông 

sản 

(1) Phải xây dựng ñược các tiêu chuẩn của một ngành hàng;  

(2) Phải liên kết ñược các thị trường và ñối tác trên chuỗi; và  

(3) Phải ñảm bảo các cơ chế hợp tác của các ñối tác. 

 3.2.7 Các giải pháp khác 

a. ðầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

b. ða dạng hóa nguồn vốn ñầu tư và thực hiện quản lý có sự 

tham gia 

c. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước ñịa phương về 

nông nghiệp, nông thôn và nông dân 
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KẾT LUẬN 

 

Bằng cách hệ thống các lý luận về phát triển nông nghiệp, 

luận văn ñã ñi sâu phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh 

Quảng Nam trong giai ñoạn 2011 – 2015, “ñịnh vị” các nguyên nhân 

chủ yếu, làm rõ những hạn chế trong quá trình phát triển nông nghiệp 

của tỉnh; ñồng thời, làm căn cứ ñể ñề xuất những giải pháp chủ yếu 

phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ñề tài, cho thấy Quảng Nam 

hội ñủ các ñiều kiện thuận lợi ñể xây dựng nền nông nghiệp toàn 

diện phát triển bền vững trong cơ chế kinh tế thị trường theo ñịnh 

hướng xã hội chủ nghĩa, với những ñịnh hướng chủ yếu sau: 

 - Nâng cao năng lực kinh tế nông hộ và phát triển kinh tế 

trang trại 

 - ðịnh hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 

nhằm nâng cao NSLðXH của ngành và ñem lại hiệu quả kinh tế - xã 

hội cao 

 - Gia tăng các yếu tố nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng 

nguồn lực ñất ñai, lao ñộng và vốn trong sản xuất nông nghiệp 

- Lựa chọn mô hình liên kết kinh tế hiệu quả tạo thành chuỗi 

giá trị, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thực hiện tập trung 

nguồn nguyên liệu, thu hút ñầu tư 

- Tăng cường thâm canh trong nông nghiệp nhằm ñẩy nhanh 

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

- Nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất nông nghiệp bằng 

cách phát triển công nghiệp chế biến làm ñộng lực thúc ñẩy chuyên 

môn hóa, tập trung hóa, mở rộng thị trường và phát triển các ngành 

hàng nông sản. 


