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MỞ ðẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 

Nông nghiệp là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế 

quốc dân. Sản xuất nông nghiệp cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho 

xã hội. Trong quá trình công nghiệp hóa, nông nghiệp cung cấp vốn, 

lao ñộng, nguyên liệu, các yếu tố ñầu vào...cho công nghiệp và 

ngành kinh tế khác. Ở Việt Nam, nông nghiệp là ngành sản xuất vật 

chất cơ bản, hiện có 80% dân cư và trên 70% lực lượng lao ñộng xã 

hội sống ở nông thôn, trong ñó có hơn 80% lực lượng lao ñộng làm 

việc trong nông nghiệp, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Vì 

thế, nông nghiệp phát triển thì nền kinh tế mới có thể phát triển. Việc 

chuyển nền nông nghiệp từ tình trạng sản xuất nhỏ, mang nặng tính 

chất tự cung tự cấp, ñộc canh và thuần nông, sang một nền nông 

nghiệp hàng hóa nhiều thành phần, vận ñộng theo cơ chế thị trường, 

ñịnh hướng XHCN, là một vấn ñề có ý nghĩa quyết ñịnh trong việc 

phát triển KT - XH ở nước ta hiện nay. 

Về tiềm năng kinh tế, ðắk Nông là một tỉnh có thế mạnh phát 

triển cây công nghiệp, du lịch, khai khoáng. Nền kinh tế của tỉnh 

nhìn chung trong những năm qua phát triển chậm, cơ cấu kinh tế 

mang nặng tính thuần nông, thu nhập ngân sách hàng năm ñạt thấp, 

GDP ñầu người ñạt thấp so với bình quân cả nước (30,6 triệu 

ñồng/năm), ñời sống của người dân còn hết sức khó khăn. Song dưới 

sự lãnh ñạo, chỉ ñạo ñiều hành của cấp ủy ñảng, chính quyền các cấp 

và sự cố gắng nổ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà nền 

kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh, chính trị ñược ổn 

ñịnh, trật tự an toàn xã hội ñược ñảm bảo, ñời sống văn hoá tinh thần 

của ñại bộ phận nhân dân ñược nâng lên.  
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ðắk Song là một trong tám ñơn vị hành chính cấp huyện trong 

tỉnh ðắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa 38 km về phía Bắc, trên quốc 

lộ 14 theo hướng ñi Buôn Ma Thuột. Trung tâm của huyện là thị trấn 

ðức An.  Cũng như các huyện, thị khác trong tỉnh, ñặc trưng về phát 

triển kinh tế của huyện ðắk Song cũng dựa vào nông nghiệp là chủ 

yếu, mà cụ thể nhất là trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công 

nghiệp lâu năm. Trong những năm gần ñây, với giá cả của mặt hàng 

hồ tiêu ñang tăng ñều và khá ổn ñịnh thì bộ mặt kinh tế xã hội của 

ðắk Song nói chung và một số xã như: Nam Njang, ðắk NRung…có 

những thay ñổi tích cực, có thể nói ðắk Song ñang là vựa tiêu lớn 

nhất của tỉnh, ñời sống vật chất của người dân ñang dần ñược cải 

thiện và ngày càng nâng cao và hiện tại chính quyền ñang xúc tiến 

thực hiện ñề án phát triển bền vững cây hồ tiêu tại ðắk Song. Tuy 

nhiên, cơ hội ñã và ñang thấy tại ðắk Song thì song song với nó là 

những thách thức không nhỏ ñòi hỏi các nhà quản lý của ñịa phương 

cần phải có các chính sách hợp lý ñể giải quyết, cụ thể như: tình 

trạng khai phá, lấn chiếm ñất rừng ñể làm rẫy; tự phát nhân rộng diện 

tích cây hồ tiêu ồ ạc không theo ñịnh hướng; giá ñất rẫy tại các xã 

tăng ñột biến làm ảnh hưởng ñến tình hình an ninh xã hội tại ñịa 

phương… 

Phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ðắk Nông nói chung, 

huyện ðắk Song nói riêng là một vấn ñề cấp thiết, nổi lên hàng ñầu 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong giai ñoạn công nghiệp hóa, 

hiện ñại hóa; thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao ñời sống vật 

chất, tinh thần của người dân, nhất là người dân sống ở nông thôn; 

tạo sự chuyển biến nhanh hơn ñối với các vùng khó khăn;  xây dựng 

nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; 

thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, 
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nông dân và nông thôn. Vì vậy, ñể tiếp tục nâng cao vai trò và thúc 

ñẩy PTNN huyện ðắk Song trong những năm tới ñòi hỏi huyện cần 

thiết phải nghiên cứu các giải pháp có tính khoa học và thực tiễn cao 

nhằm ñưa nông nghiệp của huyện phát triển.  

Từ những lý do trên, tác giả chọn ñề tài "Phát triển nông 

nghiệp huyện ðắk Song, tỉnh ðăk Nông" ñể làm luận văn thạc sĩ 

kinh tế nhằm tìm hiểu trực trạng tình hình phát triển sản xuất nông 

nghiệp và kịp thời ñóng góp một phần những ñòi hỏi của thực tế 

PTNN huyện ðắk Song, tỉnh ðăk Nông trong những năm tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. ðối tượng nghiên cứu 

b. Phạm vi nghiên cứu 

4. Phương pháp nghiên cứu 

5. Bố cục của ñề tài 

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

- Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện ðắk 

Song, tỉnh ðăk Nông thời gian qua 

- Chương 3: Giải pháp phát triển nông nghiệp huyện ðắk 

Song, tỉnh ðăk Nông  thời gian tới. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nông nghiệp 

b. Phát triển 

c. Phát triển nông nghiệp 

d. Mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển nông nghiệp  

1.1.2. ðặc ñiểm của sản xuất nông nghiệp 

- Sản xuất nông nghiệp có tính vùng.  

- Ruộng ñất là tư liệu sản xuất chủ yếu. 

- ðối tượng của SXNN là cây trồng và vật nuôi. 

- SXNN mang tính thời vụ cao. 

1.1.3. Ý nghĩa của phát triển nông nghiệp  

a. Phát triển nông nghiệp góp phần phát triển thị trường 

hàng hóa 

b. Phát triển nông nghiệp góp phần tăng trưởng nền kinh tế 

ổn ñịnh 

c. Phát triển nông nghiệp góp phần xoá ñói, giảm nghèo và 

bảo ñảm an ninh lương thực 

d. Phát triển nông nghiệp góp phần phát triển nông thôn 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Phát triển số lượng các cơ sở sản xuất nông nghiệp 

a. Số lượng các cơ sở sản xuất nông nghiệp 

Phát triển số lượng các cơ sở SXNN nhằm góp phần tạo ra 

nhiều sản phẩm ñáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và yêu cầu 

ngày càng cao của thị trường, nâng cao mức sống cho người lao 

ñộng và góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội.  
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b. Các tiêu chí về gia tăng các cơ sở sản xuất nông nghiệp 

- Số lượng các cơ sở sản xuất qua các năm.  

- Mức tăng và tốc ñộ tăng của các cơ sở sản xuất. 

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý 

Nền nông nghiệp có cơ cấu sản xuất hợp lý khi chuyển dịch 

theo các xu hướng sau: 

- Tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng 

ngành trồng trọt.  

- Giảm dần diện tích cây lương thực, tăng diện tích cây ăn quả, 

cây rau, cây công nghiệp.  

- Sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng; chuyển 

dịch sang ñàn vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn 

ñịnh thay cho những vật nuôi có giá trị kinh tế thấp.  

Các tiêu chí ñánh giá chuyển dịch cơ cấu SXNN 

- Nhóm tiêu chí phản ánh cơ cấu kết quả sản xuất.  

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu các nguồn 

lực. 

1.2.3. Gia tăng việc sử dụng các yếu tố nguồn lực  

a. ðất ñai ñược sử dụng trong nông nghiệp  

b. Lao ñộng nông nghiệp 

c. Vốn trong nông nghiệp 

d. Cơ sở vật chất - kỹ thuật nông nghiệp 

e. Công nghệ sản xuất trong nông nghiệp 

g. Tiêu chí ñánh giá gia tăng việc sử dụng các yếu tố nguồn 

lực 

1.2.4. Nâng cao trình thâm canh trong nông nghiệp 

Có hai phương thức sản xuất cơ bản trong nông nghiệp, ñó là 

quảng canh và thâm canh.  
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Các tiêu chí ñể ñánh giá trình ñộ thâm canh trong nông 

nghiệp:  

- Mức ñầu tư trên ñơn vị diện tích ñất nông nghiệp và trên lao 

ñộng nông nghiệp. 

- Diện tích ñất trồng trọt ñược tưới, tiêu bằng hệ thống thủy 

lợi. 

- Diện tích ñất trồng trọt ñược cày máy. 

- Số lượng máy kéo, máy gặt sử dụng trong SXNN. 

- Tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch của mỗi loại sản phẩm. 

- Năng suất cây trồng, vật nuôi. 

- Năng suất lao ñộng xã hội của ngành nông nghiệp. 

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

1.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất nông nghiệp 

Các tiêu chí ñánh giá sự gia tăng và mức ñộ gia tăng kết quả 

SXNN: 

- Sự gia tăng và mức gia tăng trong việc ñóng góp cho nhà 

nước. 

- Sự gia tăng và mức gia tăng trong việc tích lũy cho các cơ sở 

sản xuất. 

- Sự gia tăng và mức gia tăng trong việc cải thiện ñời sống 

người lao ñộng. 

- Mức gia tăng, tốc ñộ tăng của khối lượng sản phẩm hàng hóa 

cung cấp cho xã hội.  

1.2.7. Mở rộng thị trường trong sản xuất nông nghiệp 

- ðẩy mạnh việc xây dựng các hợp tác xã tiêu thụ nông lâm 

sản. Xúc tiến tìm kiếm và giới thiệu thị trường nông lâm sản trong và 

ngoài nước cho các trang trại, tránh tình trạng ép giá của tư thương ở 

ñịa phương. Bảo lãnh ký kết hợp ñồng tiêu thụ sản phẩm giữa hộ sản 



7 

 

xuất, các trang trại với các nhà máy chế biến nông lâm sản, ký các 

hợp ñồng tiêu thụ với khách hàng, doanh nghiệp, ký kết hợp ñồng 

hợp tác với các công ty chế biến, công ty thương mại. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP 

1.3.1. Nhân tố ñiều kiện tự nhiên 

a. ðiều kiện ñất ñai 

b. ðiều kiện khí hậu 

c. Nguồn nước  

1.3.2. Nhân tố ñiều kiện xã hội 

a. Dân tộc 

b. Dân số  

c. Truyền thống 

d. Dân trí 

1.3.3. Nhân tố ñiều kiện kinh tế 

a. Tình trạng nền kinh tế 

b. Thị trường 

c. Các chính sách về nông nghiệp 

d. Phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở MỘT 

SỐ ðỊA PHƯƠNG  

1.4.1. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở TP ðà Nẵng  

+ Thúc ñẩy nông nghiệp phát triển theo hướng một thành phố 

phát triển, thành phố công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ.  

+ Coi trọng chính sách kinh tế vĩ mô và khoa học kỹ thuật.  

+ Thành phố tập trung chú trọng ñến yếu tố con người  

+ Phát triển nông nghiệp ñô thị gắn với du lịch sinh thái. 

+ Xây dựng và phát triển các thư viện, thư viện ñiện tử.  
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1.4.2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở ðắk Lắk  

Thứ nhất, chú trọng hiệu quả trong phát triển, sản xuất nông 

nghiệp. 

Thứ hai, có sự ñịnh hướng ñúng ñắn của chính quyền ñịa 

phương, cũng như việc hỗ trợ tối ña các nguồn lực cho phát triển 

nông nhiệp. 

Thứ ba, chú trọng việc mở rộng thị trường cho các mặt hàng 

nông nghiệp của ñịa phương… 

1.4.3. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở tỉnh Khánh 

Hòa  

Khánh Hoà ñang tập trung phát triển nông nghiệp ổn ñịnh và 

bền vững với các biện pháp:  

Thứ nhất, hợp tác phát triển nông, lâm nghiệp với thành phố 

Hồ Chí Minh trên nhiều nội dung.  

Thứ hai, có chính sách hỗ trợ, ñầu tư ñể ñón ñầu công nghệ.  

Thứ ba, xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp.  

Thứ tư, ñịnh hướng sản xuất nông nghiệp gắn với sử dụng hiệu 

quả vốn kích cầu của Chính phủ.  

Thứ năm, ñầu tư phát triển ngành thuỷ sản với quy mô lớn 

theo hướng sản xuất hàng hóa. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆPHUYỆN ðẮK 

SONG, TỈNH ðĂK NÔNG THỜI GIAN QUA 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN ðẮK SONG ẢNH 

HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

2.1.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 

a. Vị trí ñịa lý, ñịa hình, khí hậu  

* Vị trí ñịa lý 

* ðịa hình, ñịa mạo 

* Khí hậu 

* Thủy văn 

b. Các nguồn tài nguyên 

* Tài nguyên ñất  

* Tài nguyên rừng 

* Tài nguyên khoáng sản  

* Tài nguyên nhân văn 

c. Thực trạng môi trường. 

d. Nhận xét chung về ñiều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi 

trường 

* Thuận lợi: 

* Khó khăn:  

2.1.2. ðiều kiện kinh tế  

a. Chỉ tiêu về  kinh tế  

b. Chỉ  tiêu về xã hội 

c. Cơ cấu kinh tế 

* Khu vực kinh tế nông nghiệp 

* Khu vực kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Xây 

dựng 
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* Khu vực kinh tế dịch vụ 

d. Thị trường các yếu tố ñầu vào và tiêu thụ nông sản 

- ðối với thị trường ñầu vào 

- ðối với thị trường ñầu ra.  

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

- Chính sách ñất ñai. 

- Chính sách ñầu tư, tín dụng 

- Chính sách về lao ñộng, giải quyết việc làm 

- Chính sách khuyến nông 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

ðẮK SONG 

2.2.1. Thực trạng phát triển số lượng các cơ sở sản xuất 

nông nghiệp 

Phát triển số lượng các cơ sở sản xuất trong nông nghiệp luôn 

là mục tiêu chiến lược về phát triển nông nghiệp ở các ñịa phương, 

ñây là tiêu chí ñể ñánh giá tình hình phát triển nông nghiệp, là lợi thế 

ñể so sách trong việc chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế.  

Bảng 2.3. Số lượng cơ sở sản xuất nông nghiệp thời gian qua 
 

Năm Hộ gia ñình Trang trại Hợp tác xã 
Doanh 
nghiệp 

2010 11.210 538 168 4 

2011 13.112 124 145 4 

2012 13.458 124 135 4 

2013 14.122 135 135 4 

2014 15.145 247 98 4 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện ðắk Song năm2014) 

a. Số lượng kinh tế hộ gia ñình 

b. Số lượng kinh tế trang trại 
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c. Số lượng hợp tác xã 

d. Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp 

2.2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông 

nghiệp 

Bảng 2.4. Tình hình chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp 

Năm 
TT 

Chỉ 
tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Trồng 

trọt 
(%) 

92,14 89,26 91,62 93,58 94.66 

2 
Chăn 
nuôi 

(%) 

6,23 5,42 5,96 4,79 3,22 

3 

Dịch 
vụ 

nông 
nghiệp 

(%) 

1,63 5,32 2,42 1,63 2.12 

 Tổng 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện ðắk Song năm2014 

2.2.3. Thực trạng việc sử dụng các yếu tố nguồn lực  

a. ðất ñai  

Nhìn chung, tình hình sử dụng ñất ñai trong nông nghiệp 

huyện ðắk Song tăng về diện tích ñất SXNN, diện tích ñất SXNN 

bình quân và giá trị sử dụng ñất. 

b. Lao ñộng  

Nhìn vào bảng có thể thấy tổng số lao ñộng trong huyện tăng 

dần ñều qua các năm và lao ñộng trong SXNN cũng tăng dần, từ ñó 

dẫn ñến tỷ lệ lao ñộng trong SXNN so với tổng lao ñộng gần như ổn 

ñịnh qua các năm. Tuy nhiên, lao ñộng qua ñào tạo có tăng nhưng 

không ñáng kể, từ ñó có thể thấy người nông dân vẫn ñang duy trì lối 
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sản xuất theo kinh nghiệp là chủ yếu, chưa dám mạnh dạn trong việc 

áp dụng khoa học công nghệ trong ngành nông nghiệp, vì vậy cần 

phải có ñịnh hướng của các ngành chức năng trong tỉnh nói chung và 

của huyện ðắk Song nói riêng vào cuộc. 

Bảng 2.6. Tình hình sử dụng lao ñộng trong SXNN huyện 

ðắk Song thời gian qua 

Năm 
TT Chỉ tiêu 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Tổng lao ñộng 

(người) 
35.914 37.259 41.728 43.692 44.984 

2 
Lao ñộng NN 

(người) 
33.279 34.523 38.666 40.486 41.482 

3 Tỷ lệ LðNN (%) 92,66 92,65 92,66 92,66 82,21 

4 Lð qua ñào tạo 

(người/năm) 
130 139 215 415 627 

 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện ðắk Song năm2014 

c. Vốn ñầu tư  

Nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà nước vào SXNN giai 

ñoạn 2010-2014 chủ yếu từ Trung ương, tỉnh qua các chương trình 

134, 135... Riêng chi thường xuyên cho SXNN của huyện qua các 

năm luôn tăng dần, theo số liệu của Phòng Tài chính huyện trung 

bình từ 0,8 ñến 1,2 tỷ; về ñầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản 

SXNN cũng tăng dần qua các năm, dao ñộng từ 19 ñến khoảng 20 

tỷ/năm. Từ ñó cho thấy chính quyền các cấp cũng như của huyện 

ðắk Song cũng ñã nhìn thấy tiềm năng về phát triển nông nghiệp của 

ñịa phương nên có sự ñầu tư tương ñối ổn ñịnh vào lĩnh vực này. 
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Bảng 2.7. Tình hình vay vốn tín dụng của nông dân huyện ðắk 

Song thời gian qua 

Năm 
TT Chỉ tiêu 

2010 2011 2012 2013 2014 

Vay NH nông 

nghiệp và 

PTNT(triệu 

ñồng) 

156.554 162.122 165.123 186.355 200.233 
1 

Số hộ vay (hộ) 10.338 12.455 12.666 15.132 31.224 

Vay NH chính 

sách xã hội 

(triệu ñồng) 

109.856 142.538 179.021 202.433 232.707 
22 

Số hộ vay (hộ) 6.943 7.976 7.104 10.083 10.880 

 (Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  và 

Ngân hàng  Chính sách xã hội huyện ðắk Song) 

d. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp 

e. Khoa học và công nghệ 

2.2.4. Thực trạng trình ñộ thâm canh trong nông nghiệp 

Tình hình thâm canh trong nông nghiệp huyện ðắk Song thời 

gian qua ñã từng bước cải thiện nên ñã góp phần ñưa năng suất và 

sản lượng các loại cây trồng tăng lên. Tuy nhiên, chỉ có ngô và khoai 

lang là có mức tăng tương ñối, còn các loại cây khác năng suất tăng 

không ñáng kể.  

Những năm gần ñây, do giá cả các mặt hàng nông sản lâu năm 

như: tiêu, cà phê, cao su… tăng nhanh và ổn ñịnh nên người dân tự 

phát phá bỏ hoặc chuyển ñổi diện tích các loại cây trồng hàng năm 

ñể ñầu từ trồng các loại nông sản lâu năm. 
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2.2.5. Thực trạng phát triển các hình thức liên kết kinh tế 

tiến bộ 

2.2.6. Thực trạng kết quả sản xuất nông nghiệp 

2.2.7. Thực trạng mở rộng thị trường trong sản xuất nông 

nghiệp 

2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

HUYỆN ðẮK SONG 

2.3.1. Thành công và hạn chế 

a. Thành công 

- Diện tích ñất dành cho SXNN ngày càng tăng, các loại cây 

trồng chủ lực mang lại lợi nhuận cao ngày càng ñược nhân rộng, cụ 

thể là cây hồ tiêu. 

- Cơ cấu các ngành trong nông nghiệp ñã có hướng chuyển 

dịch phù hợp, cơ cấu trồng trọt có xu hướng giảm, cơ cấu chăn nuôi 

và dịch vụ bắt ñầu có xu hướng tăng.  

- Chính quyền ñịa phương rất quan tâm ñến việc phát huy các 

nguồn lực sẳn có, tranh thủ các nguồn vốn ñể ñầu tư phát triển nông 

nghiệp, chú trọng áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông 

nghiệp. 

- Thâm canh sản xuất ñã góp phần ñưa năng suất và sản lượng 

cây trồng ngày càng tăng.  

- Sản xuất nông nghiệp tăng ổn ñịnh, tạo việc làm, góp phần 

nâng cao thu nhập cho lao ñộng, duy trì cuộc sống của nhân dân. 

b. Hạn chế  

- Số lượng HTX, trang trại, các doanh nghiệp quá ít, giá trị 

SXNN chủ yếu do kinh tế hộ tạo ra nên chưa thúc ñẩy nông nghiệp 

phát triển một cách bền vững. 

- Cơ cấu GTSX ngành chăn nuôi có xu hướng tăng chậm, tỷ 
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trọng thấp nên chưa thúc ñấy nông nghiệp tăng trưởng. 

- Tình trạng người dân tự phát nhân rộng diện tích trồng khoai 

lang, cao su, hồ tiêu trong thời gian qua làm cho các ngành chức 

năng khó kiểm soát, từ ñó khó có chính sách bảo hộ giá nông sản cho 

người dân, dễ xảy ra tình trạng cung vượt cầu ñối với các mặt hang 

nông sản trên. 

- Với thế mạnh của huyện là phát triển cây hồ tiêu, vì vậy các 

hộ dân từ các ñịa phương khác ñến thuê, mua ñất với nhu cầu rất lớn, 

với giá cả ñất ñai ngày càng sốt, dễ dẫn ñến tình trạng phá rừng là 

rẫy, nhất là rừng phòng hộ, về lâu dài sẽ làm giảm lượng nước tưới, 

an ninh trật tự  ñịa phương phức tạp… 

 - Các cơ sở sản xuất chưa tạo ñược sự liên kết chặt chẽ, hỗ trợ 

nhau trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm. 

- Giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao chưa ñược sử 

dụng ñại trà, phổ biến kịp thời, người dân chưa có trình ñộ ñể nhận 

biết cũng như tiếp cận các giống cây có chất lượng, trong khi ñó cơ 

quan chức năng của huyện còn hạn chế về số và cả về lượng nên khó 

giúp ñược cho người dân. 

- Việc tiếp cận thị trường chưa ñược quan tâm, nhất là các hộ 

sản xuất nông nghiệp. 

2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

Nguyên nhân thứ nhất, các nội dung của phát triển nông 

nghiệp chưa hoàn thiện: 

- Số lượng các cơ sở SXNN trên ñịa bàn chưa ñủ lớn, số lượng 

trạng trại nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã và 

nông trường...còn quá ít, chủ yếu là kinh tế hộ với quy mô sản xuất 

nhỏ, thiếu vốn, trình ñộ, năng lực tổ chức sản xuất hạn chế. 

- Cơ cấu SXNN chưa hợp lý, chuyển dịch cơ cấu trong nông 
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nghiệp còn chậm, chăn nuôi chiếm tỷ trọng thấp. 

- Quy mô sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp còn khiêm 

tốn. Tỷ lệ ñất SXNN nhỏ, các chỉ tiêu về năng suất, hệ số sử dụng 

ñất và diện tích ñất canh tác bình quân trên hộ thấp, vốn ñầu tư của 

ít, khả năng thu hút vốn chậm. Lao ñộng nông nghiệp còn có tập 

quán sản xuất lạc hậu, lao ñộng qua ñào tạo ít. 

- Trình ñộ thâm canh trong nông nghiệp thấp, cơ sở vật chất 

phục vụ nông nghiệp còn thiếu, xuống cấp, giống vật nuôi, cây trồng 

bố trí chưa phù hợp, công tác vận ñộng, tuyên truyền sử dụng giống 

mới, kỹ thuật mới vẫn còn hạn chế. 

- Liên kết trong SXNN còn rất nhiều hạn chế. Các cơ sở sản 

xuất chưa có liên kết kinh tế tiến bộ phù hợp. 

- Công tác thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản 

chưa ñược quan tâm, công tác khuyến nông, phòng trừ sâu, dịch 

bệnh còn hạn chế. 

Nguyên nhân thứ 2: Các ngành chức năng, chính quyền ñịa 

phương chưa làm tốt công tác quản lý, vận ñộng tuyên truyền cũng 

như ñịnh hướng cho người dân về mở rộng hoặc thu hẹp diện tích 

cây trồng ñể ñạt hiệu quả cao. 

Nguyên nhân thứ ba, Công tác quản lý, ñiều hành, chỉ ñạo các 

cấp còn bất cập. Cán bộ nông nghiệp còn thiếu và yếu về trình ñộ 

chuyên môn, chưa tận dụng hết tiềm năng và cơ hội ñể phát triển 

nông nghiệp. Chưa thực hiện và quản lý tốt PTNN theo quy hoạch 

phát triển KTXH huyện ñến năm 2020. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆPHUYỆN ðẮK 

SONG, TỈNH ðẮK NÔNGTRONG THỜI GIAN TỚI 

3.1. CĂN CỨ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1 Sự biến ñộng của môi trường ảnh hưởng ñến phát 

triển nông nghiệp  

a. Môi trường tự nhiên 

b. Môi trường kinh tế 

c. Môi trường xã hội 

3.1.2. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện ðắk 

Song 

- Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

- Phấn ñấu giảm nghèo bền vững; 

- Xây dựng ñồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Nhằm phát triển kinh tế xã hội ổn ñịnh bền vững, quốc phòng , 

an ninh ñược giữ vững, an sinh xã hội ñược ñảm bảo. Trong giai 

ñoạn 2015 – 2020, Ban Chấp hành ðảng bộ tập trung lãnh ñạo chỉ 

ñạo các ngành triển khai thực hiện 04 ñột phá trọng ñiểm sau: 

Một là, ðầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ñồng bộ 

ñặc biệt là thị trấn ðức An, phấn ñấu ñến năm 2020 thị trấn ñạt tiêu 

chuẩn ñô thị loại 4 và xã Nâm N’Jang ñạt tiêu chuẩn ñô thị loại 5.  

Hai là, Quy hoạch kêu gọi ñầu tư vùng sản xuất nông nghiệp 

chất lượng cao với các sản phẩm có giá trị kinh tế, tạo kết nối giữa 

vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ ñặc biệt là các siêu thị trên ñịa 

bàn tỉnh. 

Ba là, Tập trung ñào tạo nguồn lực góp phần phát triển kinh tế 

xã hội trên ñịa bàn huyện, ưu tiên ñầu tư phát triển trong vùng ñồng 

bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế ñặc biệt khó khan. 
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Bốn là, Phát huy thế mạnh, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh tập 

trung ñầu tư phát triển du lịch. 

3.1.3. Mục tiêu phát triển nông nghiệp của huyện giai ñoạn 

2015-2020 

3.1.4. ðịnh hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian 

tới 

Thứ nhất: Quan tâm ñầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng 

CNH – HðH. Chú trọng việc phát triển nông nghiệp toàn diện theo 

hướng hiện ñại, hiệu quả, bền vững. Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông 

nghiệp theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công 

nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hóa, thủy lợi hóa, 

Phát triển nhanh ngành chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán 

công nghiệp với công nghệ tiên tiến. ðẩy mạnh phát triển chăn nuôi 

gia súc gia cầm,… 

Thứ hai: Tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi vừa và 

nhỏ, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình hiện có, từng bước 

kiên cố hóa kênh mương ñáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng.  

Thứ ba: Tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, bảo 

vệ thực vật, thú y. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học 

kỹ thuật sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tiên tiến, hiện ñại cho 

người nông dân ñảm bảo ñể nhân dân chăm sóc bảo vệ các diện tích 

cà phê, cao su, hồ tiêu hiện có. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN ðẮK SONG 

3.2.1. Phát triển số lượng các cơ sở sản xuất nông nghiệp 

a. Củng cố và nâng cao năng lực kinh tế hộ 

b. Phát triển kinh tế trang trại 

c. Phát triển hợp tác xã 
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d. Phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp 

3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý 

ðể phát triển nông nghiệp bền vững, huyện ðắk Song cần có 

biện pháp chuyển dịch cơ cấu hợp lý hơn.  

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cần quan tâm phân vùng 

ñể phát triển sản xuất trong nông nghiệp, như các xã Nâm NJang, 

ðắk Nrung nên phát triển cây hồ tiêu, cà phê; các xã Thuận An, 

Thuận Hà, ðức An…có nhiều gió nên trồng các loại sắn, ngô hay 

khoai lang; các xã có ñồi núi nên phát triển kinh tế trang trại, nhất là 

chăn nuôi bò, dê với quy mô lớn… 

3.2.3. Gia tăng việc sử dụng các yếu tố nguồn lực 

a. Về lao ñộng trong nông nghiệp 

b. Về nguồn vốn trong nông nghiệp  

3.2.4. Tăng cường thâm canh trong nông nghiệp 

- Thực hiện và quản lý tốt PTNN theo quy hoạch phát triển 

KTXH huyện ñến năm 2020, triển khai quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới.  

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

canh tác, khâu làm ñất, gieo trồng, nhất là thu hoạch. 

- Nâng cao công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất nông 

nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.  

- ðẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản 

xuất từng bước phù hợp với trình ñộ sản xuất của nông dân.  

3.2.5. Lựa chọn các hình thức liên kết phù hợp 

- Mô hình liên kết “4 nhà”: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà 

khoa học, Nhà nước 

- Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng với các hộ 

nông dân 
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- Mô hình liên kết giữa nông trường với hộ nông dân và tổ hợp 

tác 

3.2.6. Gia tăng kết quả sản xuất nông nghiệp 

ðể gia tăng kết quả SXNN của huyện, cần phải lựa chọn các 

loại cây trồng, vật nuôi ñáp ứng phù hợp với các ñặc ñiểm về tự 

nhiên và kinh tế - xã hội theo từng vùng, từng xã và ñáp ứng nhu cầu 

theo thị hiếu của thị trường.  

Chú ý công tác thu hoạch và bảo quản (tỷ lệ thất thoát do khâu 

thu hoạch và bảo chiếm khá lớn) và chế biến nông sản. Nâng cao 

chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm và sản xuất theo quy trình 

chuẩn, ñáp ứng nhu cầu thị trường nông sản. 

3.2.7. Mở rộng thị trường  

- ðể mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản ở ðắk Song cần có 

sự hỗ trợ các cấp chính quyền ñịa phương về thông tin thị trường tiêu 

thụ sản phẩm; tạo ñiều kiện cho các chủ cơ sở sản xuất tham gia hội 

chợ, giới thiệu sản phẩm.  

- Hạn chế ñến mức thấp nhất và tiến tới triệt tiêu sự lũng ñoạn 

của tư thương, chống lại những thủ ñoạn ép giá nông sản. 

- Nhà nước cần can thiệp kịp thời và có hiệu quả ñể bình ổn 

giá khi có biến ñộng của thị trường làm giá cả nông sản giảm mạnh 

ñể giúp cho các cơ sở sản xuất giảm thiệt hại và hạn chế chặt phá, 

không tiếp tục nuôi trồng ñến khi cầu các nông sản trên vượt cung thì 

không có ñể bán. 

- Phát triển hệ thống thông tin về thị trường, tăng cường dự 

báo giúp các chủ cơ sở sản xuất có ñiều kiện tiếp cận.  

- Phát triển cơ sở chế biến gắn với cơ sở SXNN theo quy 

hoạch sản xuất nguyên liệu.  

- Tạo ñiều kiện ñể các hộ sản xuất nông sản hàng hóa từng 
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bước gắn kết các chợ ñầu mối, các doanh nghiệp tiêu thụ.  

- Khuyến khích người nuôi trồng tham gia và hoạt ñộng trong 

các HTX, nông trường, doanh nghiệp ñể gắn kết sản xuất và tiêu thụ. 

- Có sự ñịnh hướng và dự báo thị trường của các mặt hàng 

trong nông nghiệp cho người dân. 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN ðẮK SONG 

3.3.1. Hoàn thiện nội dung thực thi chính sách ñất ñai 

- Tiếp tục ñổi mới quan hệ ruộng ñất ở nông thôn theo hướng 

tích tụ, tập trung ñất ñể tiến lên sản xuất lớn. Cần khuyến khích nông 

dân ñầu tư vào ñất ñể tăng giá trị sản xuất trên ñất, từ ñó tăng thu 

nhập.  

- Cải cách thủ tục hành chính quản lý ñất nhằm kích hoạt thị 

trường ñất nông nghiệp. Cần có chính sách khuyến khích phát triển 

thị trường chuyển nhượng, cho thuê ñất nông nghiệp theo hướng 

công khai, minh bạch, ñược Nhà nước bảo hộ  nhằm hỗ trợ nông dân 

tích tụ, tập trung ñất ñạt quy mô hiệu quả. 

- ðổi mới chính sách ñất nông nghiệp theo hướng tăng vị thế 

của nông dân trong giao dịch ñất.  

- Xây dựng quy hoạch sử dụng ñất của huyện ñể có cơ sở xây 

dựng kế hoạch sử dụng ñất. Tăng cường kiểm tra xử lý các trường 

hợp vi phạm sử dụng ñất. Có chính sách bảo vệ quỹ ñất nông nghiệp, 

hạn chế chuyển ñất nông nghiệp sang ñất khác (ñất ñô thị, công 

nghiệp,..) trên ñịa bàn.  

3.3.2. Hoàn thiện nội dung thực thi chính sách thuế 

Thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế của Chính phủ và 

các chính sách khuyến khích ñầu tư của tỉnh trên ñịa bàn huyện ñối 

với PTNN nông thôn, nhất là các chính sách ưu ñãi về thuế ñối với 
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các trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp cũng như doanh nghiệp 

phục vụ nông nghiệp. 

3.3.3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Xây dựng chiến lược ñào tạo nguồn nhân lực dài hạn ở ñịa bàn 

ñể có lực lượng lao ñộng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp chất 

lượng, linh hoạt, thích ứng ñược yêu cầu phát triển nông nghiệp. Có 

cơ chế, chính sách và ñãi ngộ hợp lý, công khai ñể thu hút những cán 

bộ quản lý có trình ñộ và người lao ñộng tham gia vào hoạt ñộng 

SXNN.  

3.4. KIẾN NGHỊ 

3.4.1. ðối với Chính phủ 

- Có chính sách hỗ trợ cho người dân nông thôn, nhất là khu 

vực miền núi, có ñông dân tộc thiểu số sinh sống như ðắk Nông nói 

riêng về giáo dục, ñào tạo, tập huấn… nhằm nâng cao trình ñộ dân trí 

cho khu vực nông thôn, ñặc biệt là khu vực miền núi. 

- Có các chính về thuế hợp lý ñối với khu vực nông thôn và 

nhất là nông thôn miền núi. 

- Chỉ ñạo các ngành chức năng có các chính sách hoạch ñịnh, 

ñịnh hướng cho người nông dân ñể tránh tình trạng tự phát ñầu tư ồ 

ạc, dẫn ñến mất giá sản phẩm như một số loại nông sản trước ñây tại 

khu vực Tây Nguyên: chanh dây, khoai mỳ, Cao su… 

- Ưu tiên hơn nữa vốn ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông 

nghiệp nông thôn. 

- Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ nông dân khi chuyển 

giao ñất ñể chuyển ñổi sinh kế, nghề nghiệp và việc làm mới. 

- Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng mạng lưới tiêu thụ 

hàng nông sản, ñăng ký thương hiệu sản phẩm…  

- Có chính sách ưu tiên về cho các doanh nghiệp nông nghiệp 
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ñầu tư vào ñịa bàn miền núi ñể họ tham gia giải quyết việc làm cho 

nông dân, cũng như lao ñộng nông thôn ñược ñào tạo nâng cao tay 

nghề... 

- Các chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, nhà khoa học, 

doanh nghiệp ñể ñảm ñương ñược các nhiệm vụ, vai trò của mình 

trong liên kết; các chế tài xử phạt ñể bảo vệ lợi ích của các bên liên 

kết nhằm ñảm bảo liên kết ñược chặt chẽ và bền vững trong thời gian 

tới. 

3.4.2. ðối với tỉnh ðăk Nông 

- Chủ ñộng trong việc ñịnh hướng nông dân trong SXNN, như 

trồng cây gì, nuôi con gì, diện tích canh tác…, tránh tình trạng tự 

phát của các hộ gia ñình tham gia sản xuất. 

- Tạo ñiều kiện ñể các hộ, các hợp tác xã, các doanh nghiệp 

tham gia SXNN tiếp cận các nguồn vốn ưu ñãi trong nông nghiệp, 

nên thực hiện phân cấp quản lý ngân sách cho ñịa phương, cơ sở (cấp 

xã) ñể tăng tính tự chủ.  

- Hỗ trợ thỏa ñáng nông dân khi chuyển giao ñất thực hiện các 

dự án công cộng ñể ổn ñịnh sản xuất sinh hoạt, chuyển ñổi sinh kế, 

nghề nghiệp và việc làm mới với mục tiêu: chỗ sinh sống và làm việc 

mới phải bằng hoặc hơn chỗ cũ. 

- Cần sớm hoàn thiện ñề án phát triển cây hồ tiêu bền vững, ñể 

người dân ñịa phương tiếp cận khoa học kỹ thuật vào việc canh tác 

cây hồ tiêu, loại cây ñang cho lợi nhuận rất cao của ñịa phương. 
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KẾT LUẬN 

Sản xuất nông nghiệp chiếm vị thế quan trọng ñối với phát 

triển kinh tế của tỉnh ðắk Nông nói chung và huyện ðắk Song nói 

riêng. Nông nghiệp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người 

dân, nhất là người dân trực tiếp sản xuất ở khu vực nông thôn, giảm 

khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực thành thị và nông thôn… 

Kết quả nghiên cứu cho phép kết luận rằng huyện ðắk Song 

thời gian qua ñã có nhiều nỗ lực ñầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ 

tầng nông thôn phục vụ cho cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân 

sinh, ñầu tư vốn, trang thiết bị, máy móc, ứng dụng khoa học công 

nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản…ñã ñược các ngành của 

huyện quan tâm, cũng như tìm kiếm thị trường ñầu ra cho sản phẩm. 

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện vẫn chưa 

tương xứng với tiềm năng sẳn có, vẫn còn nhiều vấn ñề tồn tại cần 

giải quyết ñể phát triển nông nghiệp của huyện trong thời gian tới. 

ðể góp phần vào nỗ lực phát triển nông nghiệp của huyện, 

nghiên cứu này ñã khảo sát và ñề xuất ñược các giải pháp khác nhau, 

dựa trên một cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp phù hợp và 

những ñánh giá thực trạng xác với hiện trạng của nền nông nghiệp 

huyện.  

Tuy nhiên, luận văn cũng có một số hạn chế nhất ñịnh. Việc 

tập hợp, phân tích thực trạng chỉ dựa vào các số liệu nằm trong giới 

hạn của một huyện và cũng chỉ ñặc thù là huyện chuyên canh tác các 

cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm… nên khó áp 

dụng rộng rãi cho các ñịa phương khác. Các phân tích dự báo còn 

chưa nhiều nên các giải pháp cần phải có sự vận dụng thích hợp tại 

từng thời ñiểm cụ thể trong tương lai. 

 


