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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, định hƣớng thực hiện 

giai đoạn sau năm 2020  

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 

 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) và Tây Nguyên (TN) bao gồm 

13 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, 

Đắk Nông), với tổng diện tích là 98.895 km
2
 (chiếm khoảng 29,6% của cả 

nước), dân số khoảng trên 15 triệu người (chiếm 16% dân số cả nước), có hơn 

40 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống; có 1.424 xã thực hiện xây dựng 

nông thôn mới (trong đó: Vùng DHNTB có 825 xã; vùng TN có 599 xã).  

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tổng diện tích đất tự nhiên 4,45 triệu 

ha (chiếm 13,2% diện tích cả nước), trong đó, đất nông nghiệp có 3,67 triệu ha 

(chiếm 82,47% tổng diện tích đất tự nhiên); toàn vùng có trên 1.300 km bờ biển, 

nhiều cảng biển, đường giao thông, đường sắt, đường hàng không nối liền với 

các vùng khác trong cả nước và quốc tế, có tài nguyên đất đai và khí hậu đa 

dạng, phong phú,… là điều kiện rất thuận lợi để phát triển một nền kinh tế toàn 

diện. Tất cả các tỉnh trong vùng đều có Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam đi 

qua, rất thuận lợi cho việc giao thương và vận chuyển hàng hóa; trong vùng có 

03 sân bay quốc tế, 02 sân bay nội địa, có 04 trong số 10 cảng biển lớn của Việt 

Nam, gần với các khu kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.  

Vùng Tây Nguyên có tổng diện tích đất tự nhiên 5,47 triệu ha (chiếm 

16,4% diện tích cả nước), trong đó phần lớn là đất bazan, rất thuận lợi cho việc 

trồng cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày (cà phê, cao su, ca cao, hồ 

tiêu,…); toàn vùng có trên 2,5 triệu ha rừng (chiếm khoảng 29% diện tích rừng 

cả nước), tỷ lệ che phủ rừng đạt 46%. Vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc 

biệt quan trọng, nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, là “mái 

nhà của Đông Dương”, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia và 

Lào; trong vùng có 03 sân bay, là điều kiện thuận lợi để các tỉnh giao thương với 

các địa phương trong nước và quốc tế. 

DỰ THẢO  
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Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt và khí hậu phức tạp (nhiều khu vực 

thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, hạn hán…), có xuất phát điểm thấp và 

tồn tại nhiều bất lợi trong quá trình phát triển,… nên sau hơn 09 năm triển khai 

Chương trình, kết quả xây dựng nông thôn mới của cả 02 vùng hạn chế hơn so 

với các vùng khác của cả nước. Do đó, cần được nhìn nhận, đánh giá toàn diện, 

đưa ra giải pháp đồng bộ để thúc đẩy xây dựng nông thôn của vùng DHNTB và 

TN sớm theo kịp tiến trình chung của cả nước và đảm bảo bền vững. 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH   

1. Vai trò chỉ đạo, điều hành của các địa phƣơng  

a) Giai đoạn 2010-2015:  

- Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động ban hành nghị quyết, kế 

hoạch, chương trình hành động thực hiện xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo 

xây dựng nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) đã được thành lập; hệ thống 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh và cơ quan tham mưu, giúp việc 

Ban Chỉ đạo các cấp từng bước được thành lập và phần nào hoàn thiện theo quy 

định tại Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ. Tuy nhiên, bộ máy quản lý, điều hành, giúp việc Ban Chỉ đạo ở các địa 

phương hoạt động chưa thực sự hiệu quả, do đội ngũ cán bộ chủ yếu là kiêm 

nhiệm, còn thiếu về số lượng và yếu về năng lực; nhiều Sở, ngành còn lúng 

túng, thụ động, máy móc trong việc hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí do 

ngành mình quản lý. 

 - Ở giai đoạn này, Ban Chỉ đạo các cấp chủ yếu tập trung đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu đầy đủ giá trị nhân văn của xây 

dựng nông thôn mới, tránh tư tư tưởng trông chờ, ỷ lại, coi xây dựng nông thôn 

mới là một dự án đầu tư của ngân sách Nhà nước; phân công trách nhiệm cho 

các cấp, các ngành trong chỉ đạo, triển khai thực hiện; chọn xã chỉ đạo điểm theo 

từng vùng trên địa bàn để làm cơ sở đánh giá, nhân rộng. Điểm nổi bật và cũng 

là hạn chế trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn này, đó là hầu 

hết các địa phương cơ bản đều chỉ chú trọng vào triển khai xây dựng các công 

trình hạ tầng cơ sở, chưa quan tâm nhiều đến tổ chức, hỗ trợ phát triển sản xuất 

để nâng cao thu nhập cho người dân. 

b) Giai đoạn 2016-2020:  

- Thực hiện Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình 

MTQG của Thủ tướng Chính phủ1 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 

16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các tỉnh/thành phố vùng DHNTB và TN đã 

kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG các cấp (tỉnh, huyện, 

xã). 100% địa phương đã hoàn thành công tác kiện toàn, thành lập bộ máy tham 

                                              
1
 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
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mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức quản lý và triển khai Chương trình 

(kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, thành lập Văn phòng 

nông thôn mới cấp huyện, Ban quản lý xã và các Ban phát triển thôn/bản/ấp). 

Hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh hoạt động từng bước 

hiệu quả hơn, nên đã phần nào khẳng định được vai trò trong công tác tham 

mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Chương trình so với trước đây (giai đoạn 2010-2015).  

- Bám sát định hướng xây dựng nông thôn mới của Trung ương, các địa 

phương vùng DHNTB và TN đã từng bước chuyển đổi phương thức thực hiện 

Chương trình. Nếu như trước đây chủ yếu tập trung vào đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng, thì từ năm 2016 đến nay, đã dần chuyển sang triển khai các nội dung 

trọng tâm, tác động trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân (như: Phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, triển khai Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch nông 

thôn; cấp nước sạch,…).  

- Lãnh đạo một số địa phương đã quan tâm đến việc vận động doanh nghiệp 

đầu tư vào phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, phát triển hợp 

tác xã, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản 

của địa phương (Quảng Nam, Lâm Đồng, Gia Lai, Ninh Thuận,…).  

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

Vùng DHNTB và TN là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, 

trình độ dân trí có nơi còn khá thấp, nên trong công tác tuyên truyền, vận động 

xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc đổi mới nội 

dung, phương pháp, đa dạng hóa cách thức tuyên truyền là yêu cầu thường 

xuyên đối với các cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tuy nhiên, bằng sự nỗ 

lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đã tạo chuyển biến nhiều về nhận thức và 

hành động của đội ngũ cán bộ các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện 

Chương trình. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương 

(huyện, xã) tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, 

cách làm hay, mô hình hiệu quả, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu trong xây dựng nông thôn mới thông qua các chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền, bản tin, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 

các địa phương đã: (i) Phát động các phong trào thi đua trong thực hiện xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn, điển hình như: Phong trào “chung sức xây 

dựng nông thôn mới” ở tỉnh Lâm Đồng; phong trào “4 có” đối với xã (có sản 

phẩm đặc trưng - có khu dân cư kiểu mẫu - có tuyến đường hoa - có cổng trào” 

và “3 có” đối với khu dân cư (có vườn xanh - có nhà sạch - có ngõ đẹp) ở tỉnh 

Quảng Ngãi; phong trào “Làng quê không rác thải”, “Đường hoa thay cỏ dại” ở 

Quảng Nam,… (ii) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện cuộc vận 
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động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm huy 

động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới,… 

3. Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của các địa phƣơng  

Căn cứ hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình của Trung 

ương ban hành, các địa phương đã cụ thể hóa và chủ động ban hành các văn bản 

hướng dẫn để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, từ 

thực tiễn triển khai, các tỉnh đã vận dụng sáng tạo và ban hành các cơ chế, chính 

sách đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được lợi thế của địa 

phương, nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong 

đó: Tỉnh Lâm Đồng đã ban hành chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư phát 

triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách phát triển thủy 

lợi nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chính sách xã hội 

hoá, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn 

tập trung; tỉnh Phú Yên ban hành chính sách hỗ trợ đối với các xã đặc biệt khó 

khăn trong xây dựng nông thôn mới; tỉnh Đắk Nông ban hành quy định tỷ lệ, 

định mức hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong triển khai thực hiện các 

chương trình MTQG trên địa bàn; 11/13 tỉnh ban hành tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao, 03/13 tỉnh ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (Phú Yên, 

Đắk Lắk, Kon Tum), 10 tỉnh ban hành tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu và vườn 

mẫu; 100% các tỉnh đã phê duyệt Đề án/Kế hoạch triển khai OCOP, trong đó, 

tỉnh Quảng Nam là một trong những tỉnh đi đầu về chỉ đạo triển khai Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm, tổ chức thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 

vườn mẫu,… 

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa 

chọn chỉ đạo điểm triển khai Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025, 

làm cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn sau năm 2020.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN CỦA 

CHƢƠNG TRÌNH (tính đến tháng 8/2019) 

1. Mức độ đạt chuẩn nông thôn mới  

a) Về số xã đạt chuẩn: Cả 02 vùng có 604/1.424 (42,41%) xã đã được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (cả nước có 4.522 xã đã đạt chuẩn, chiếm 

50,8%), trong đó:    

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 378/825 (45,82%) xã đã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 34,42% so với cuối năm 2015, mức độ tăng 

cao hơn so với bình quân cả nước là 33,65%), thấp hơn so với mức đạt chuẩn 

của cả nước (50,8%); dự kiến đến hết năm 2020 có khả năng đạt tỷ lệ 60% 
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(hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao2). Đến  nay, đã có 04/8 

tỉnh, thành phố đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng 

Chính phủ giao3 (Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận). 

- Vùng Tây Nguyên: Có 226/599 (37,73%) xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới (tăng 30,53% so với cuối năm 2015, mức độ tăng thấp hơn 

so với bình quân cả nước là 33,65%), thấp hơn so với mức đạt chuẩn của cả 

nước (50,8%); dự kiến đến hết năm 2020 có khả năng đạt 43% (hoàn thành mục 

tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao). Đến nay, đã có 02/5 tỉnh đã đạt vượt mục 

tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao (tỉnh Đắk Nông, Lâm 

Đồng). 

Như vậy, so với bình quân chung cả nước, cả 02 vùng và riêng từng vùng 

đều có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới thấp hơn bình quân cả nước, chỉ cao 

hơn duy nhất vùng miền núi phía Bắc (hiện đang là 26,45% số xã đạt chuẩn). 

Điều đó cho thấy, vùng DHNTB và TN vẫn đang là vùng trũng về xây dựng 

nông thôn mới của cả nước. 

b) Về bình quân tiêu chí/xã: 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Bình quân đạt 15,21 tiêu chí/xã (tăng 

10,21 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 1,91 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn 

so với bình quân chung của cả nước (15,26 tiêu chí/xã).  

- Vùng Tây Nguyên: Bình quân đạt 13,72 tiêu chí/xã (tăng 10,22 tiêu chí 

so với năm 2010 và tăng 3,32 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn đáng kể so với 

bình quân chung của cả nước (15,26 tiêu chí/xã).  

c) Về cấp huyện: Cả 02 vùng có 09 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng 

Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

(cả nước có 89 đơn vị cấp huyện), trong đó: 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 08 đơn vị cấp huyện đã được công 

nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó có 

huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). 

- Vùng Tây Nguyên: Có 01 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng); hiện đang thực hiện quy trình 

xét, công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới và 03 đơn vị cấp huyện của tỉnh Lâm Đồng.  

d) Về xây dựng nông thôn mới nâng cao: Cả 02 vùng có 11/13 tỉnh, 

thành phố ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (vùng DHNTB: 06/8 

tỉnh, thành phố; vùng Tây Nguyên: 05/5 tỉnh). Hiện, cả 02 vùng chưa có xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao; dự kiến đến hết năm 2020, cả 02 vùng sẽ có 

                                              
2
 Tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
3
 Tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 
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khoảng 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (vùng DHNTB: 75 xã; vùng 

TN: 51 xã). 

đ) Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Cả 02 vùng có 03/13 tỉnh, 

thành phố ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (vùng DHNTB: 01/8 

tỉnh, thành phố; vùng TN: 02/5 tỉnh). Hiện, cả 02 vùng chưa có xã đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu; dự kiến đến hết năm 2020, cả 02 vùng sẽ có 35 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vùng DHNTB: 23 xã; vùng TN: 12 xã). 

e) Về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: Nhiều 

tỉnh, thành phố trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu, đến nay đã có 61 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn (Quảng Nam: 58 

khu; Quảng Ngãi: 03 khu); phấn đấu đến hết năm 2020, sẽ có 413 khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu và 255 vườn mẫu đạt chuẩn (vùng DHNTB: 227 khu 

dân cư và 25 vườn mẫu; vùng TN: 186 khu dân cư và 230 vườn mẫu). 

g) Về thôn, bản khó khăn: Cả 02 vùng có 318 thôn, bản khó khăn vùng 

biên giới, bãi ngang ven biển và hải đảo (thuộc 05 tỉnh: Quảng Nam, Đắk Lắk, 

Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum) theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 

21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hiện mới có 14 thôn, bản khó khăn của 

tỉnh Gia Lai được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới 

a) Quy hoạch:  

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 801 xã đã hoàn thành, đạt 97,1% 

(tăng 90,7% so với năm 2010 và tăng 4,6% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (99,7%). 

- Vùng Tây Nguyên: Có 599 xã đã hoàn thành, đạt 100% (tăng 76,4% so 

với năm 2010 và tăng 0,8% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (99,7%). 

b) Hạ tầng kinh tế - xã hội: 

- Giao thông:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 584 xã đã hoàn thành, đạt 70,8% 

(tăng 67,7% so với năm 2010 và tăng 27,4% so với năm 2015), cao hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (66,1%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 346 xã đã hoàn thành, đạt 57,8% (tăng 55,2% so 

với năm 2010 và tăng 28,9% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (66,1%). 

- Thủy lợi:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 699 xã đã hoàn thành, đạt 84,7% 

(tăng 77,8% so với năm 2010 và tăng 28,7% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (92,3%). 
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+ Vùng Tây Nguyên: Có 538 xã đã hoàn thành, đạt 89,8% (tăng 76% so 

với năm 2010 và tăng 28,1% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (92,3%). 

- Điện:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 795 xã đã hoàn thành, đạt 96,4% 

(tăng 45,5% so với năm 2010 và tăng 6,2% so với năm 2015), cao hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (90,7%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 540 xã đã hoàn thành, đạt 90,2% (tăng 43,8% so 

với năm 2010 và tăng 9,8% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (90,7%). 

- Trường học:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 506 xã đã hoàn thành, đạt 61,3% 

(tăng 54% so với năm 2010 và tăng 23,7% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (66,1%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 361 xã đã hoàn thành, đạt 60,3% (tăng 56,4% so 

với năm 2010 và tăng 22,1% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (66,1%). 

- Cơ sở vật chất văn hóa:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 498 xã đã hoàn thành, đạt 60,4% 

(tăng 59,6% so với năm 2010 và tăng 30,4% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (63,8%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 325 xã đã hoàn thành, đạt 54,3% (tăng 53,1% so 

với năm 2010 và tăng 23,8% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (63,8%). 

- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 723 xã đã hoàn thành, đạt 87,6% 

(tăng 75,5% so với năm 2010 và tăng 23,1% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (88,4%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 517 xã đã hoàn thành, đạt 86,3% (tăng 73,8% so 

với năm 2010 và tăng 40% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (88,4%). 

- Thông tin và Truyền thông:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 750 xã đã hoàn thành, đạt 90,9% 

(tăng 50,3% so với năm 2010 và tăng 1,2% so với năm 2015), cao hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (90,5%). 
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+ Vùng Tây Nguyên: Có 536 xã đã hoàn thành, đạt 89,5% (tăng 56,9% so 

với năm 2010 và tăng 0,4% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (90,5%). 

- Nhà ở dân cư:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 636 xã đã hoàn thành, đạt 77,1% 

(tăng 66,3% so với năm 2010 và tăng 14,1% so với năm 2015), cao hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (76,5%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 359 xã đã hoàn thành, đạt 59,9% (tăng 54,4% so 

với năm 2010 và tăng 22,1% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (76,5%). 

c) Kinh tế và tổ chức sản xuất: 

- Thu nhập:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 500 xã đã hoàn thành, đạt 60,6% 

(tăng 54,1% so với năm 2010 và tăng 13% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (67,3%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 309 xã đã hoàn thành, đạt 51,6% (tăng 37,8% so 

với năm 2010 và tăng 0,8% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (67,3%). 

- Hộ nghèo:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 506 xã đã hoàn thành, đạt 61,3% 

(tăng 54,9% so với năm 2010 và tăng 15% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (69,2%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 295 xã đã hoàn thành, đạt 49,2% (tăng 38,3% so 

với năm 2010 và tăng 5,9% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (69,2%). 

- Lao động có việc làm:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 784 xã đã hoàn thành, đạt 95% 

(tăng 88,4% so với năm 2010 và tăng 13,3% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (97,9%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 589 xã đã hoàn thành, đạt 98,3% (tăng 85,5% so 

với năm 2010 và tăng 8,8% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (97,9%). 

- Tổ chức sản xuất:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 580 xã đã hoàn thành, đạt 70,3% 

(tăng 36,9% so với năm 2010 và tăng 2,1% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (80,2%).  
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+ Vùng Tây Nguyên: Có 411 xã đã hoàn thành, đạt 68,6% (tăng 47% so 

với năm 2010 và tăng 8,1% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (80,2%).  

d) Văn hóa - Xã hội - Môi trường: 

- Giáo dục:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 691 xã đã hoàn thành, đạt 83,8% 

(tăng 63,6% so với năm 2010 và tăng 12,4% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (89,9%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 510 xã đã hoàn thành, đạt 85,1% (tăng 72,3% so 

với năm 2010 và tăng 15,3% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (89,9%). 

- Y tế:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 659 xã đã hoàn thành, đạt 79,9% 

(tăng 41,1% so với năm 2010 và tăng 19,2% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (85,4%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 512 xã đã hoàn thành, đạt 85,5% (tăng 50,2% so 

với năm 2010 và tăng 23% so với năm 2015), cao hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (85,4%). 

- Văn hóa:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 689 xã đã hoàn thành, đạt 83,5% 

(tăng 55,5% so với năm 2010 và tăng 15,1% so với năm 2015), cao hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (82,3%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 479 xã đã hoàn thành, đạt 80% (tăng 57% so với 

năm 2010 và tăng 23,5% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành của 

cả nước (82,3%). 

- Môi trường và an toàn thực phẩm:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 502 xã đã hoàn thành, đạt 60,8% 

(tăng 55,7% so với năm 2010 và tăng 17,7% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (64%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 317 xã đã hoàn thành, đạt 52,9% (tăng 48,5% so 

với năm 2010 và tăng 13,6% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (64%). 

đ) Hệ thống chính trị: 

- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 561 xã đã hoàn thành, đạt 68% 

(tăng 36,7% so với năm 2010 và tăng 4,9% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (79,8%). 
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+ Vùng Tây Nguyên: Có 374 xã đã hoàn thành, đạt 62,4% (tăng 32,3% so 

với năm 2010 và tăng 3,1% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (79,8%). 

- Quốc phòng và An ninh:  

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 752 xã đã hoàn thành, đạt 91,2% 

(tăng 14,1% so với năm 2010 và tăng 4,3% so với năm 2015), thấp hơn so với 

mức hoàn thành của cả nước (94%). 

+ Vùng Tây Nguyên: Có 505 xã đã hoàn thành, đạt 84,3% (tăng 16,9% so 

với năm 2010 và tăng 7,5% so với năm 2015), thấp hơn so với mức hoàn thành 

của cả nước (94%). 

3. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện giai đoạn 2010-2019 

a) Giai đoạn 2010-2015: Trong 05 năm, vùng DHNTB và Tây nguyên đã 

huy động được khoảng 156.831 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình (cả nước 

851.380 tỷ đồng), chiếm 18,4% tổng vốn huy động của cả nước, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp: khoảng 2.620,5 tỷ đồng (1,7%), 

bao gồm: 559,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp và 2.061 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển;  

- Đối ứng từ ngân sách địa phương: 7.025 tỷ đồng (4,46%), trong đó, ngân 

sách tỉnh chiếm 55,9%, huyện 29,6%, xã 14,5%; 

- Lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 34.381 tỷ đồng (21,83%); 

- Tín dụng: 95.964 tỷ đồng (60,9%); 

- Doanh nghiệp: 4.014 tỷ đồng (2,55%); 

- Cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp: 13.479 tỷ đồng (8,56%). 

b) Giai đoạn 2016-2019: Vùng DHNTB và Tây nguyên đã huy động 

được khoảng 207.754 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình (cả nước 1.268.823 tỷ 

đồng), chiếm 16,4% tổng vốn huy động của cả nước, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 6.463,6 tỷ đồng (3,11%), bao gồm: 1.607,6 tỷ 

đồng vốn sự nghiệp và 4.855,96 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển;  

- Đối ứng từ ngân sách địa phương: 13.677,3 tỷ đồng (6,58%), trong đó, 

ngân sách tỉnh khoảng 52,1%, huyện 29,3%, xã 18,5%. 

- Lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 26.582,1 tỷ đồng (12,79%); 

- Tín dụng: 150.725,78 tỷ đồng (72,6%); 

- Doanh nghiệp: 4.238,86 tỷ đồng (2,04%); 

- Cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp: 6.066,4 tỷ đồng (2,92%). 

Như vậy, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình từ 2010-2019 

của vùng vùng DHNTB và Tây nguyên khoảng 364.585 tỷ đồng (khoảng 

17,23% so với cả nước), tuy nhiên tính theo từng giai đoạn thì tỷ lệ tổng nguồn 
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lực của 02 vùng so với cả nước đã giảm từ mức 18,4% giai đoạn I xuống còn 

16,4% trong 04 năm của giai đoạn II. So với giai đoạn I, vốn ngân sách Trung 

ương giai đoạn II bố trí cho các tỉnh thuộc 02 vùng khoảng 9.084 tỷ đồng (trong 

đó, giai đoạn II gấp khoảng 2,5 lần so với giai đoạn I). Trong giai đoạn 2016-

2019, vốn đầu tư phát triển được tập trung hỗ trợ một số công trình hạ tầng thiết 

yếu, như: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn (48,6%), 

cơ sở vật chất văn hóa (16,8%), trường học (12,4%), thủy lợi (10,3%), công 

trình cấp nước sạch (5,1%)...; nguồn vốn sự nghiệp được hỗ trợ: Phát triển sản 

xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị (26,5%), đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn (10,5%), vệ sinh môi trường nông thôn (6%), chi bảo dưỡng các công trình 

sau đầu tư trên địa bàn xã (6,3%), một số nội dung chưa được quan tâm đúng 

mức, nguồn lực hỗ trợ còn thấp, cụ thể như: Đổi mới tổ chức sản xuất (1,9%), 

nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nông thôn (1,7%), hỗ trợ phát 

triển ngành nghề và Chương trình OCOP (0,8%)…  

Ngân sách đối ứng của địa phương giai đoạn 2010-2019 là 20.049 tỷ 

đồng, trong đó, giai đoạn 2016-2019 gấp 2,1 lần so với vốn hỗ trợ trực tiếp của 

ngân sách Trung ương. Thực hiện cơ chế phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền 

sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã để thực hiện xây 

dựng nông thôn mới, tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách xã giai đoạn 2016-2019 đã 

tăng so với giai đoạn 2011-2015 (khoảng 4%). Tuy nhiên chỉ tập trung ở những 

địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, đang trong quá trình công nghiệp 

hóa, đô thị hóa nhanh, nhất là kinh tế ven biển (Bình Định, Phú Yên, Quảng 

Nam…). Nhìn chung, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp (trung ương 

và địa phương) bố trí trực tiếp cho xây dựng nông thôn mới của 02 vùng đạt 

khoảng 21 tỷ đồng/xã (trong 09 năm) chỉ bằng 1/2  so với mức 43 tỷ đồng/xã 

của vùng đồng bằng sông Hồng, nhưng cao hơn đáng kể so với mức 14 tỷ 

đồng/xã của vùng miền núi phía Bắc.  

Nguồn vốn tín dụng giai đoạn 2016-2019 tương đối lớn (72,6%), trong đó, 

vùng Tây Nguyên là 73,4%, chủ yếu của người dân để đầu tư khai thác, nuôi 

trồng thủy hải sản (vùng DHNTB) và phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là 

đầu tư phát triển vùng sản xuất tập trung và ứng dụng công nghệ cao (vùng TN). 

Tỷ lệ vốn huy động từ người dân và cộng đồng giai đoạn 2016-2019 giảm so với 

giai đoạn 2010-2015. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Một số kết quả nổi bật 

a) Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn (như: Giao thông, điện, trường học, 

trạm y tế, nước sinh hoạt,…) tiếp tục được các địa phương chú trọng ưu tiên 

nguồn lực đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện 

mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và 

đời sống của người dân, điển hình như:  
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 - Hệ thống đường giao thông nông thôn (đường trục xã, đường trục thôn, 

ấp, đường ngõ, xóm) đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp với tốc độ nhanh (cả 02 

vùng có khoảng 11.000 km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới 

bằng bê tông hoặc nhựa hóa), tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu 

thụ nông sản, hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu 

nhập cho người dân, nhất là địa bàn các tỉnh TN và một số huyện vùng núi của 

các tỉnh vùng DHNTB.  

- 100% số xã có điện lưới quốc gia và trên 99% số thôn, bản có điện (vùng 

TN khoảng 99,3%, DHNTB khoảng 98,9%), đã góp phần nâng cao điều kiện 

sống của người dân nông thôn, đồng thời tạo điều kiện cho người dân áp dụng 

khoa học công nghệ vào sản xuất (nhất là tưới nước chủ động, tưới tiết kiệm 

nước), sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho sản 

xuất nông nghiệp.   

- Trường học các cấp được chú trọng đầu tư và nâng cấp trang thiết bị. 

Ngoài ra, nhiều địa phương còn đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa để xây dựng hệ 

thống trường tư thục từ mầm non đến THPT, góp phần đảm bảo tốt điều kiện 

học tập cho các em học sinh.  

- Nhà văn hóa thôn, bản, ấp đã thực sự trở thành nơi sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng, thể thao chung thu hút nhiều người dân tham gia. Đặc biệt, việc điều 

chỉnh nhóm tiêu chí phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có tiêu chí về cơ 

sở vật chất văn hóa giai đoạn 2016-2020, theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều 

kiện thực tế, đã tạo điều kiện bảo tồn và gìn giữ được những nét kiến trúc văn 

hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (nhà rông của đồng bào Gia 

Rai, Ba Na; nhà dài của dân tộc E đê, nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu,…).  

- Trạm y tế của các xã trong vùng đã được quan tâm đầu tư xây dựng mới 

hoặc cải tạo, nâng cấp,… góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân 

trong vùng, trong đó, một số tỉnh như Đắk Lắk, Quảng Ngãi là những địa 

phương dẫn đầu cả nước về mức độ tăng tỷ lệ xã có trạm y tế kiên cố. 

b) Phát triển kinh tế và đổi mới hình thức sản xuất 

- Phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã được các địa 

phương tập trung chỉ đạo thực hiện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh các sản phẩm ngành hàng.  

+ Các tỉnh, thành phố vùng DHNTB đã chú trọng phát huy kinh tế biển, 

gồm du lịch biển (đứng đầu cả nước) và khai thác thuỷ hải sản, góp phần bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sản lượng thuỷ hải sản khai thác ước đạt 

887,5 nghìn tấn/năm (chiếm 29,23% cả nước); số lượng tàu khai thác thuỷ hải 

sản biển có công suất từ 90 CV trở lên: 11.673 chiếc (chiếm 40,65% cả nước). 

Đặc biệt, vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa là nơi cho khai thác nhiều loại hải sản 

có giá trị kinh tế cao (như: Cá ngừ, tôm hùm, hải sâm,…). Bên cạnh đó, những 

năm gần đây, việc chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả cũng đang có xu 



13 

 

hướng gia tăng ở các tỉnh (Ninh Thuận hiện có khoảng: 1.245 ha nho, 1.020 ha 

táo; Bình Thuận có trên 29.000 ha thanh long, hiện có sản lượng thanh long lớn 

nhất cả nước), diện tích trồng cây dược liệu cũng có chiều hướng gia tăng, trong 

đó phải kể đến các loại dược liệu quý (như sâm Ngọc Linh, sâm cau đỏ, ba kích, 

quế, đẳng sâm,…). 

+ Các tỉnh Tây Nguyên chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng từ một số cây 

có giá trị thấp (như điều, ngô, lúa...) sang rau, hoa, cây ăn quả (bơ, sầu riêng, 

chanh leo,…), cây công nghiệp (hồ tiêu, cà phê),… hình thành được nhiều vùng 

sản xuất tập trung (bơ, sầu riêng, hồ tiêu,… ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum; cà 

phê ở tất cả các tỉnh; rau, hoa ở Lâm Đồng, sâm Ngọc Linh ở Kon Tum,…). 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai hiệu quả nên Tây 

Nguyên vẫn tiếp tục là vùng có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước (46% so với 

41,65%); một số tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, phát 

triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo quy trình chuẩn, hình thành vùng 

sản xuất quy mô lớn phát triển theo chuỗi liên kết (tỉnh Đắk Nông, Kon Tum đều 

có trên 20.000 ha cà phê tham gia các chuỗi liên kết); nhiều địa phương đã chú 

trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả 

kinh tế cao, đây là khâu đột phá trong sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp và 

nông thôn phát triển, tạo diện mạo mới và trở thành ngành kinh tế chủ lực của 

địa phương (điển hình như tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, có khoảng 54.477 ha đất 

canh tác sản xuất ứng dụng công nghệ cao (chủ yếu là rau, hoa), chiếm 20% 

diện tích đất canh tác, trong đó có khoảng: 18.000 ha đạt từ 250-500 triệu 

đồng/ha/năm, 13.000 ha đạt từ 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng/ha/năm, 1.500 ha đạt 

trên 1-2 tỷ đồng/ha/năm; sản lượng rau, hoa xuất khẩu của Lâm Đồng hiện lớn 

nhất cả nước). Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) cũng đang từng bước phát triển 

mạnh ở các tỉnh, trong đó, Lâm Đồng hiện đang là một trong những tỉnh có đàn 

bò sữa lớn nhất cả nước. Đến tháng 8/2019, hai vùng đã có 149 chuỗi cung ứng 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. 

- Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức các Lễ hội, Festival ngành hàng, 

nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, xúc tiến thương mại, thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, đồng thời quảng bá và thúc đẩy phát triển 

du lịch (Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk; Festival Hoa Đà Lạt của Lâm Đồng; Lễ hội 

bơ ở Đắk Nông, Gia Lai; Lễ hội sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam,…); một số tỉnh 

đã và đang có những mô hình du lịch nông thôn phát triển mạnh, thu hút được 

khách du lịch và từng bước mở ra hướng mới thúc đẩy phát triển kinh tế nông 

thôn (Quảng Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng…). 

- Chương trình OCOP sau hơn 01 năm triển khai, bước đầu đã đạt được 

những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản 

các địa phương (điển hình là các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng). Tổng số sản phẩm 

dự kiến được chuẩn hóa đến 2020 của 02 vùng là 582 sản phẩm, chiếm 15,8% cả 

nước (cả nước là 3.684 sản phẩm), trong đó: Thực phẩm có 321 sản phẩm; Đồ 
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uống có 63 sản phẩm; Thảo dược có 54 sản phẩm; Vải may mặc có 18 sản phẩm; 

Lưu niệm nội thất trang trí có 68 sản phẩm; Dịch vụ du lịch, bán hàng có 58 sản 

phẩm; tổng nguồn lực huy động của 13 tỉnh đã phê duyệt đề án Chương trình 

OCOP dự kiến đạt 2.491 tỷ đồng (cả nước khoảng 9.398 tỷ đồng). Tỉnh Quảng 

Nam đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm và gắn sao được 25 sản phẩm 

OCOP (trong đó có 05 sản phẩm đạt 4 sao và 20 sản phẩm đạt 3 sao). 

- Các loại hình tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp và hiệu quả hơn. 

Kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn hơn, dần thích 

nghi với cơ chế thị trường. Các hợp tác xã (HTX) được tổ chức lại và thành lập 

mới, đến hết năm 2018, cả 02 vùng có 1.864 HTX hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp (bình quân vùng Tây Nguyên có 141 HTX/tỉnh; vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ có 132 HTX/tỉnh). Đã xuất hiện nhiều HTX nông nghiệp hoạt 

động có hiệu quả, trong đó có HTX doanh thu hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng 

(HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào, tỉnh Lâm Đồng); số lượng HTX 

tham gia dịch vụ tiêu thụ nông sản cho xã cũng tăng lên (từ dưới 10% trước đây 

lên 20,5%), tuy nhiên, tỷ lệ HTX tổng hợp chủ yếu thực hiện dịch vụ đầu vào 

vẫn còn tương đối lớn (64,1%), HTX trồng trọt (18,8%). Các mô hình sáng tạo 

để nâng cao sinh kế cho người dân cũng được các địa phương chú trọng phát 

triển, như mô hình làng hoa, làng nghề gắn với du lịch Homestay (Quảng Nam, 

Gia Lai,...). 

- Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người năm 

2018 khu vực nông thôn của các tỉnh: vùng DHNTB đạt khoảng 27,87 triệu 

đồng/người; vùng TN đạt khoảng 30,45 triệu đồng/người. Mặc dù thu nhập bình 

quân đầu người khu vực nông thôn của các tỉnh vùng DHNTB và TN đã có sự 

chuyển biến tích cực, nhưng vẫn thấp hơn so với bình quân chung của cả nước 

(35,88 triệu đồng). Bình quân tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều đến hết năm 2018 

của các tỉnh vùng DHNTB còn khoảng 6,49% (còn cao thứ ba so với các vùng 

trong cả nước), vùng TN còn khoảng 10,36% (còn cao thứ hai so với các vùng 

trong cả nước, sau vùng Miền núi phía Bắc). 

c) Công tác bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn đã được 

các tỉnh thuộc 02 vùng DHNTB và TN bước đầu chú trọng và ưu tiên bố trí 

nguồn lực thực hiện. Các địa phương đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện 

xử lý rác thải tập trung ở nông thôn, trong đó, một số nơi đã triển khai trên phạm 

vi toàn tỉnh. Một số địa phương tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư 

công trình xử lý chất thải rắn quy mô cấp huyện và liên huyện, bước đầu đạt 

hiệu quả (Quảng Nam, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Thuận); hình thành được ngày 

càng nhiều các tổ/đội thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (Ninh Thuận, Lâm 

Đồng), rác thải sinh hoạt, nhất là mô hình thu gom rác thải ven biển (Bình 

Thuận, Đà Nẵng, Bình Định) do cộng đồng thành lập, hoạt động theo hình thức 

tự nguyện.  
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- Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan ở thôn, buôn đã được các địa phương 

áp dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, như: Mô hình “Đường hoa thay 

cỏ dại”, trồng hoa xóa tụ điểm rác thải của tỉnh Quảng Nam; mô hình trồng hoa, 

trồng cây xanh dọc hai bên đường giao thông (Quảng Nam, Phú Yên...); mô hình 

con đường bích họa (Quảng Nam),... đã góp phần tạo nên diện mạo mới ở nông 

thôn. Một số địa phương (khu vực miền núi, bãi ngang ven biển) gặp khó khăn 

trong việc cung cấp nước sạch (do địa hình bị chia cắt...), song đã có các giải 

pháp để khắc phục, phù hợp với điều kiện thực tế (các tỉnh tham gia Đề án 712 

như: Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình 

Thuận,…), từng bước nâng cao hơn tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch. Để 

duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, một số địa phương đã chỉ 

đạo các xã tập trung xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” để hình thành 

các khu dân cư nổi bật về cảnh quan đường làng, ngõ xóm “sáng, xanh, sạch, 

đẹp” để triển khai nhân rộng (Quảng Nam, Quảng Ngãi…). 

d) Chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của của người dân vùng 

DHNTB, TN ngày càng được nâng cao. Với đặc trưng văn hóa đa dạng, đậm đà 

bản sắc của hơn 40 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, trong thời gian qua, 

các địa phương vùng DHNTB và TN đã chú trọng hơn đến công tác bảo tồn, 

phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp (Câu lạc bộ Cồng chiêng của 

Đắk Nông; Câu lạc bộ hát Bài chòi của Quảng Nam; các lễ hội truyền thống 

của đồng bào dân tộc Bana, E đê, Gia rai, Cơ Tu,…), phát huy khai thác các di 

sản văn hóa đã được công nhận (Khu đền tháp Mỹ Sơn, Kinh đô cổ Trà Kiệu của 

Quảng Nam, đô thị cổ Hội An; Tháp Chàm ở Ninh Thuận, Khánh Hòa; Tháp 

Chăm ở Bình Định,…) để phát triển kinh tế du lịch, nhất là mô hình du lịch cộng 

đồng, du lịch trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, thu hút khách du lịch đến thăm 

quan (Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Ngãi…). 

(*) Nguyên nhân của kết quả đạt được: Để đạt được những kết quả bước 

đầu về xây dựng nông thôn mới, trong đó có những kết quả nôi bật nêu trên, là 

do những nguyên nhân cơ bản sau: 

- Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở 

thành một phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn, đi vào cuộc sống và có sức lan 

tỏa sâu rộng ở các địa phương trong vùng, thu hút được người dân và cộng đồng 

ở nhiều nơi hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Nhận thức của cán bộ, chính quyền các cấp cũng có sự thay đổi căn bản, 

từ chỉ quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng (đường giao thông, trường học, thuỷ 

lợi…) sang dành nhiều thời gian hơn cho phát triển sản xuất, từ thụ động trông 

chờ vào hỗ trợ từ ngân sách Trung ương sang chủ động phát huy tiềm năng, thế 

mạnh của địa phương để đa dạng hoá các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. 

- Lãnh đạo nhiều nơi, nhất là cấp cơ sở đã xác định được lợi thế, tiềm 

năng của địa phương (tài nguyên biển, đất đai, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa 
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truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số,…). để tập trung khai thác, phục vụ 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Kết quả xây dựng nông thôn mới mặc dù đã có những chuyển biến tích 

cực, nhưng còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp 

hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Hai vùng vẫn còn 27 huyện trên địa bàn 

09 tỉnh (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, 

Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum) chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới; vùng Tây 

Nguyên, còn một số tỉnh có tỷ lệ số xã đạt chuẩn dưới 30% (Đắk Lắk, Đắk 

Nông) và dưới 20% (Kon Tum); tỷ lệ xã dưới 10 tiêu chí của hai vùng chiếm 

21,98% của cả nước; chất lượng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ở một 

số nơi còn chưa đảm bảo. 

- Tiến độ xây dựng NTM của nhiều tỉnh có dấu hiệu chững lại trong 

những năm gần đây (Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Kon 

Tum, Đắk Lắk); đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa là địa phương tự cân đối ngân sách, có 

tiềm lực lớn, nhưng đến nay, kết quả xây dựng nông thôn mới còn rất hạn chế, 

chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn. Trên bình diện chung, xây 

dựng nông thôn mới của vùng DHNTB và TN còn thiếu chiều sâu, thiếu toàn 

diện, mới chỉ tạo được điểm sáng ở một số nơi, tính lan tỏa, nhân rộng các mô 

hình điển hình chưa nhiều; một số địa phương chưa phát huy hết lợi thế về 

nguồn lực (đất đai, tài nguyên) để khai thác, hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới. 

- Nhiều ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp) vẫn chủ yếu dựa vào 

khai thác tài nguyên, có nơi quá lạm dụng khai thác tài nguyên khoáng sản, 

rừng, biển, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính bền vững của hệ sinh thái; các 

liên kết cụm ngành còn thiếu, khả năng lan tỏa hạn chế; nhiều tiềm năng “rừng 

vàng, biển bạc” vẫn chưa được khai thác hiệu quả.  

- Ở nhiều nơi, các công trình hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, nhất là hệ thống 

giao thông xuống cấp, chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời, chưa đảm bảo tính 

kết nối từ thôn, buôn đến các tuyến huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ; công tác quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi, nước sạch, các thiết chế văn hóa, thể thao một số 

địa phương còn kém hiệu quả; chưa kết nối được kinh tế biển với các vùng sâu 

trong đất liền giữa các tỉnh DHNTB và TN (về du lịch lan toả, về giao lưu hàng 

hoá,...); chất lượng liên kết sản xuất và chất lượng HTX còn yếu, số lượng HTX 

bình quân của các tỉnh thấp nhất cả nước; chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở nhiều 

tỉnh vẫn chủ yếu mang tính tự phát, chạy theo thị trường, chưa có sự gắn kết với 

thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, chế biến. 

- Môi trường của 02 vùng mặc dù chưa có điểm bị ô nhiễm nặng, nhưng 

tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt còn thấp; tính chủ động của nhiều địa 

phương trong tìm kiếm, lựa chọn công nghệ, thu hút nhà đầu tư xây dựng các 

công trình xử lý rác thải còn chưa cao; việc phát động nhân dân trồng cây xanh, 
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trồng hoa chưa phát triển thành phong trào sâu rộng; việc tổ chức tuyên truyền, 

vận động nhân dân tự giác tham gia phân loại rác tại nguồn mới chỉ được một 

vài địa phương thực hiện; nhiều nơi, tiêu chí môi trường tuy đã đạt, nhưng chưa 

thực sự bền vững hoặc đi vào chiều sâu.  

- Mặc dù công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng tốt, nhưng rất nhiều nơi chưa biết 

cách phát huy, chưa biết khai thác lợi thế này để phát triển du lịch nông thôn, du 

lịch biển. 

- Tình hình an ninh, trật tự ở nông thôn của các tỉnh, thành phố mặc dù cơ 

bản ổn định, nhưng đã để xảy ra hiện tượng kích động, lôi kéo người dân tham 

gia hoạt động trái pháp luật (Bình Thuận); vùng Tây Nguyên luôn tiềm ẩn nguy 

cơ bất ổn, do các thế lực thù địch luôn tìm cách kích động, chia rẽ khối đại đoàn 

kết trong nhân dân; tình trạng di dân tự do vẫn còn diễn ra ở một số nơi, vừa gây 

khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu, vừa gây ra nạn phá rừng, ảnh hưởng 

nhiều đến sản xuất và môi trường. 

- Việc chuyển đổi cơ cấu lao động ở nông thôn của hầu hết các tỉnh đều 

khá thấp; thu nhập người dân nông thôn tăng chậm, chưa bền vững, phụ thuộc 

nhiều thời tiết và biến động của thị trường,… 

(*) Nguyên nhân của hạn chế: 

- Những địa phương có tỷ lệ số xã đạt chuẩn còn thấp, nguyên nhân chủ 

yếu là do xuất phát điểm thấp, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư ở thưa 

thớt, phân tán (diện tích 02 vùng chiếm 29,6% diện tích cả nước, nhưng dân số 

chỉ chiếm khoảng 16% dân số cả nước), nhiều khu vực bị chia cắt bởi đồi núi, 

sông suối, nên việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng rất khó khăn, suất 

đầu tư lớn; ở khu vực Tây Nguyên, hình thái thời tiết với mùa khô, mùa mưa rất 

rõ, nên ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất cũng như tiến độ xây dựng các công 

trình hạ tầng. 

- Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thiên 

tai, bão, lũ lụt xảy ra nhiều, nhất là trận bão lịch sử năm 2017; tình trạng hạn hán 

kéo dài (Ninh Thuận, Bình Thuận); dịch bệnh ở gia súc, gia cầm xảy ra và diễn 

biến phức tạp,… ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân, 

làm cho việc xây dựng nông thôn mới có nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiếu 

bền vững. 

- Chất lượng công tác giáo dục, đào tạo còn hạn chế; trình độ dân trí, chất 

lượng nguồn nhân lực của các địa phương còn thấp. 

- Công tác chỉ đạo của một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, có nơi 

giậm chân tại chỗ; công tác xúc tiến thương mại chưa thực sự hiệu quả, sự vào 

cuộc của lãnh đạo chủ chốt ở nhiều địa phương còn hạn chế; chưa phát huy được 

hết lợi thế về đất sản xuất, chưa kết nối được du lịch biển với du lịch nông thôn. 
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- Năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới nhiều địa 

phương còn yếu, chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất triển 

khai thực hiện Chương trình; chất lượng hoạt động của hệ thống Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới các cấp ở các tỉnh, thành vùng DHNTB và TN thuộc 

diện yếu nhất cả nước, do hầu hết không bố trí đủ cán bộ làm việc chuyên trách, 

hoặc có bố trí, nhưng lại đưa cán bộ thiếu năng lực. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Vai trò của cán bộ chủ chốt là hết sức quan trọng, nhất là trong công tác 

luân chuyển và bố trí cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Thực tiễn triển khai Chương trình 

thời gian qua cho thấy, ở nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 

thực sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì kết quả xây dựng nông 

thôn mới sẽ có chuyển biến rõ nét cả về số lượng và chất lượng đạt chuẩn. 

- Để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, từng địa 

phương phải có cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn các nội dung, 

nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện; vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách của Trung 

ương, có phương thức huy động các nguồn lực phù hợp; phát huy tối đa tiềm 

năng, lợi thế sẵn có gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút doanh nghiệp 

về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện các mô hình hay, 

cách làm sáng tạo, các phong trào thi đua hiệu quả để triển khai nhân rộng, tạo 

sự lan tỏa trên địa bàn. 

- Phải có hệ thống chỉ đạo, đồng bộ, hiệu quả; có bộ máy giúp việc đủ 

năng lực, chuyên nghiệp, sát thực tế sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo cho công 

tác chỉ đạo có hiệu quả; đồng thời, phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của 

người dân để người dân tích cực hưởng ứng, chủ động thực hiện các nhiệm vụ 

của mình... đây là các yếu tố quan trọng, có vai trò quyết định sự thành công 

trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình. 

 

Phần thứ hai 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG  

NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 

 

I.  QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG CHỈ ĐẠO 

Quán triệt quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; 

nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người 

nông dân là chủ thể”; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn 

tại, hạn chế, xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên tiếp tục hướng tới phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, làm cho 

sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn khá giả, tiệm cận với khu 

vực đô thị, trong đó: Tập trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, 
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lấy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi 

giá trị, phát triển du lịch nông thôn làm nền tảng cơ bản gắn với phát triển công 

nghiệp, dịch vụ và phù hợp với quá trình đô thị hoá; chú trọng bảo tồn và phát 

huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống gắn với phát triển mạnh du 

lịch nông thôn; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh 

quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Áp dụng theo Bộ tiêu 

chí xã, huyện nông thôn mới; xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-

2025, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2020) 

1. Cấp tỉnh: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có ít nhất 

03/13 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới (vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ít nhất 02/8 tỉnh, 

thành phố; vùng Tây Nguyên có ít nhất 01/5 tỉnh). 

2. Cấp huyện:  

- Tất cả các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ít nhất 

30% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Tất cả các tỉnh vùng Tây Nguyên có ít nhất 20% số đơn vị cấp huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

- Toàn vùng có 03 huyện nông thôn mới kiểu mẫu (vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ có 02 huyện; vùng Tây Nguyên có 01 huyện). 

3. Cấp xã: 68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ đạt 75%, vùng Tây Nguyên đạt 60%), trong đó có ít nhất 15% số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu; không còn xã dưới 10 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025. 

4. Cấp thôn: 85% số thôn, buôn, ấp khó khăn của từng vùng được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới áp dụng đối với 

cấp thôn, do các địa phương quy định. 

5. Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, 

trạm y tế) đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

6. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập 

bình quân của người dân nông thôn trong vùng đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 

lần so với năm 2020. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán 

bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng 

nông thôn mới. Thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình 
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tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để nhân ra 

diện rộng. 

2. Tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát mục tiêu của giai đoạn 

2016-2020 để hoàn thành; chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế 

hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 theo hướng rõ mục tiêu, 

rõ việc, gắn sát với điều kiện thực tiễn. 

3. Chủ động nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng 

nông thôn mới đột phá cho vùng theo hướng lồng ghép các chương trình, dự án 

trên địa bàn nông thôn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhằm 

thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả các nội 

dung của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn lực, đảm bảo 

không chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Rà soát, nghiên cứu và ban hành cơ chế, 

chính sách đặc thù hỗ trợ các địa phương khó khăn (trong đó có các tỉnh vùng Tây 

Nguyên và các địa phương khó khăn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ) đẩy nhanh 

tiến độ, thu hẹp khoảng cách xây dựng nông thôn mới so với các vùng khác của cả 

nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.  

4. Rà soát, điều chỉnh và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

theo các cấp (xã, huyện, tỉnh) và theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu 

mẫu) theo hướng: Tách biệt rõ các nhóm tiêu chí bắt buộc (thu nhập, hộ nghèo, 

môi trường, an ninh trật tự, hệ thống chính trị…); tăng cường nhóm tiêu chí linh 

hoạt, để các địa phương vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, đặc trưng văn hoá của từng địa phương, nhằm phát huy 

hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.  

Vùng Tây Nguyên và các huyện khó khăn của các tỉnh DHNTB có đông 

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cần có cơ chế, chính sách riêng để hỗ trợ 

(hiện nay, Chính phủ đã đồng ý chủ trương trình Quốc hội xem xét thông qua 

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi)4 thực hiện từ năm 2021, góp phần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến 

độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

5. Trong xây dựng nông thôn mới sau năm 2020, phải đặc biệt chú trọng 

phát huy vai trò của chính quyền cấp huyện, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu sản 

xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, kết nối 

với nông thôn và đô thị, các chuỗi liên kết sản xuất hỗ trợ nông dân, công tác 

bảo vệ môi trường (nhất là xử lý chất thải rắn, nước thải,…). 

6. Tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung của Chƣơng trình 

a) Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, 

ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó, chú trọng khai thác được lợi thế tuyệt 

đối của mỗi vùng (DHNTB là biển, Tây Nguyên là rừng), cụ thể: 

                                              
4
 Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019 của Chính phủ. 
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- Đối với vùng DHNTB: Chú trọng phát triển ngư nghiệp bao gồm cả nuôi 

trồng và đánh bắt thuỷ sản, gắn với các doanh nghiệp đầu tư chế biến, đồng thời, 

tăng cường phát triển năng lực cho các hợp tác xã đánh bắt, khai thác thủy hải 

sản để góp phần giữ vững chủ quyền của đất nước; thúc đẩy phát triển du lịch 

biển lan toả, từ các khu nghỉ dưỡng tới du lịch nông thôn và gắn với du lịch sinh 

thái cảnh quan của các tỉnh Tây Nguyên (như các tuyến du lịch: Quảng Nam – 

Kon Tum; Phú Yên – Gia Lai; Bình Định – Gia Lai,…); mở rộng phát triển du 

lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm, văn hoá và di sản; đẩy mạnh phát triển các 

sản phẩn OCOP truyền thống gắn với các khu du lịch, tuyến điểm dừng chân. 

- Đối với vùng Tây Nguyên: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang 

cây ăn quả, rau, hoa gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư các cơ sở chế biến lớn; 

hình thành các mô hình sản xuất nông – lâm kết hợp, chăn nuôi đại gia súc; quan 

tâm phát triển rừng gắn với các doanh nghiệp chế biến gỗ lớn để biến DHNTB - 

Tây Nguyên thành trung tâm chế biến gỗ lâm sản lớn nhất của cả nước và cả khu 

vực ASEAN và thế giới; quan tâm đến phát triển mô hình trồng cây dược liệu 

dưới tán rừng, nhất là dược liệu quý (sâm Ngọc Linh, nấm lim xanh,…) gắn với 

du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và bảo tồn văn hoá đặc sắc của đồng bào 

dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm 

chủ lực của vùng (như: Cà phê, tiêu, bơ, chanh leo, sầu riêng…). 

b) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn:  

- Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã 

khó khăn (miền núi, bãi ngang ven biển), trong đó, chú trọng đầu tư các công 

trình cấp thôn, bản, nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của 

người dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. 

- Quan tâm đầu tư đường giao thông để kết nối với các tuyến đường cao 

tốc, quốc lộ đảm bảo đi lại thông suốt, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 

quy mô lớn; ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục và trường học.  

c) Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể 

thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông 

thôn, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn; giữ vững và phát huy sự 

đa dạng, phong phú về văn hóa của các dân tộc, làm cơ sở để nhân rộng các mô 

hình du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá ở các vùng nông thôn, góp phần nâng 

cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. 

d) Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn (tăng tỷ lệ thu gom và xử lý: 

chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, bao gói thuốc BVTV), tái sử dụng chất thải 

trong trồng trọt, chăn nuôi để làm phân bón đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về 

vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, cải tạo cảnh quan môi trường; tập 

trung phát triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp làm tiền đề cho phát 

triển du lịch nông thôn. 
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7. Tăng cƣờng thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực 

thực hiện Chƣơng trình 

- Thực hiện lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn 

theo cơ chế của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; có chính sách hỗ 

trợ từ ngân sách Trung ương cho các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới và cấp xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới 

kiểu mẫu.  

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức 

triển khai Chương trình; tận dụng cơ chế bán đấu giá quyền sử dụng đất ở vùng 

ven biển để đầu tư cơ sở hạ tầng;  

- Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả 

năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển 

của nhà nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng. Tiếp tục huy động đóng 

góp của nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện. 

8. Tiếp tục giữ vững và củng cố hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa, đồng thời nghiên 

cứu đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả tham mưu để góp phần nâng cao kết 

quả, chất lượng xây dựng nông thôn mới của vùng trong giai đoạn sau năm 

2020. 

9. Tăng cường công tác giám sát trong xây dựng nông thôn mới, trong đó 

chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương trình 

(bao gồm nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác); tiếp tục phát 

huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới. 

 

Phần thứ ba 

MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

 

1. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát mục tiêu của giai đoạn 2016-

2020 để hoàn thành; chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, sát 

với điều kiện thực tiễn, làm cơ sở đưa vào văn kiện đại hội Đảng các cấp. 

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai tổng kết các phong trào thi đua 

và tổng kết Chương trình đảm bảo chất lượng, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp, phục vụ cho Hội nghị toàn quốc 

tổng kết Chương trình vào trung tuần tháng 10/2019. 
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3. Sớm xác định chỉ tiêu, mục tiêu và đề xuất nhu cầu nguồn lực giai đoạn 

2021-2025 (hoàn thành trong tháng 9/2019) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới 

cho giai đoạn sau năm 2020. 
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THAM LUẬN 

BỘ, NGÀNH TRUNG ƢƠNG 
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BAN CHỦ NHIỆM CHƢƠNG TRÌNH 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ 

   XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

NHẬN DIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ THỰC TIỄN XÂY DỰNG 

 NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 VÀ ĐỊNH HƢỚNG 

 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI SAU NĂM 2020 Ở VÙNG 

 TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

 

Để tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, Ban Chủ nhiệm Chương trình 

KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 đã tập hợp kết quả nghiên 

cứu trong những năm 2010-2018, đồng thời tổ chức điều tra, khảo sát nhanh ở 

các vùng miền
5
, nhằm mục đích đánh giá những chuyển biến nổi bật ở khu vực 

nông thôn, nhận diện những vấn đề cơ bản của xây dựng NTM và kiến nghị một 

số định hướng xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020. 

Báo cáo này thực hiện trên 02 vùng có các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội khác biệt so với cả nước, đó vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) và 

vùng Tây Nguyên (TN). Vùng DHNTB bao gồm 8 tỉnh/thành phố là TP. Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận 

và Bình Thuận, với tổng diện tích tự nhiên toàn vùng là 44.540 km
2
, dân số 

trung bình 9.274.083 người, mật độ dân số 208,2 người/km
2
. Vùng TN gồm 5 

tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng xếp theo thứ tự vị 

trí địa lý từ Bắc xuống Nam, có diện tích tự nhiên là 54.474 km
2
, dân số trung 

bình 5.871.000 người, mật độ dân số 108,0 người/km
2
 (Tổng điều tra dân số 

2019).  Cả hai vùng là các địa bàn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của Việt Nam.  

Vì vậy, báo cáo này tập trung phân tích, đánh giá các kết quả thực tiễn và 

định hướng xây dựng NTM đặc trưng riêng của 2 vùng, nhằm cung cấp cho các 

đại biểu một số phát hiện cần lưu ý khi tổng kết xây dựng NTM ở địa phương. 

Trong Báo cáo có hai phần lớn sau: 

(i) Nhận diện những những vấn đề cơ bản trong xây dựng NTM từ 

thực tiễn vùng DHNTB và TN, trong đó có đánh giá thực trạng, các chuyển 

biến tích cực, các vấn đề tồn tại, trở ngại trong xây dựng NTM của vùng, đồng 

thời đề xuất giải pháp phát huy những kết quả tích cực và khắc phục những tồn 

tại, hạn chế ở 02 vùng duyên hải NTB và TN. 

                                              
5
 Cuộc khảo sát được thực hiện tại 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng: Lào Cai (Trung du miền núi phía Bắc); Nam Định 

(Đồng bằng sông Hồng); Nghệ An (Bắc Trung Bộ); Bình Định (DHNTB); Đắk Lắk (Tây Nguyên); Đồng Nai 

(Đông Nam Bộ); Sóc Trăng (Đồng bằng sông Cửu Long). Thời gian khảo sát thực hiện trong tháng 3-4/2019. 
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(ii) Kiến nghị một số định hƣớng xây dựng NTM sau năm 2020 trên 

cơ sở phân tích bối cảnh, thách thức đối với phát triển nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn ở Việt Nam nói chung, 02 vùng DHNTB và TN nói riêng. Trên cơ sở 

đó, kiến nghị các định hướng, mô hình NTM có thể áp dụng ở các vùng có điều 

kiện phù hợp, hoặc tương tự.  

I. NHẬN DIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI VÙNG DHNTB VÀ TN (2010-2020) 

1.1. Một số chuyển biến nổi bật trong xây dựng NTM vùng Duyên hải 

NTB và Tây Nguyên 

1.1.1. Kết quả phấn đấu mục tiêu NTM thuộc nhóm trung bình của cả 

nước, trong các vùng chưa có sự đồng đều, một số tỉnh chưa phát huy tốt lợi thế  

Theo kết quả tổng hợp của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, tính 

đến tháng 6/2019 toàn vùng duyên hải NTB đã có 378/825 xã đạt chuẩn NTM 

trong tổng số 825 xã tham gia xây dựng NTM, tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM của 

vùng DHNTB (45,8%) cao hơn các vùng đồng bằng Sông Cửu Long (42,8%), 

TN (37,7%) và miền Núi phía Bắc (26,5%) nhưng vẫn thấp hơn trung bình của 

cả nước (50,01%) và chưa đạt mục tiêu năm 2020 của vùng (60%). Tuy nhiên, 

đến tháng 8/2019 tỷ lệ huyện đạt chuẩn NTM ở vùng DHNTB đã đạt 11,59% 

(8/69 huyện/thị xã), chỉ đứng sau khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông 

Hồng. Xét về số tiêu chí bình quân một xã, thì kết quả tháng 6/2019 của vùng 

đạt 15,21 TC/xã, cao hơn trung bình cả nước, nhưng thấp hơn mục tiêu năm 

2020 của vùng (16,5 TC/xã). Do vậy, để đạt được mục tiêu năm 2020 của vùng, 

trong thời gian tới các địa phương cần tập trung chỉ đạo tốt hơn nữa. 

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM chưa đồng đều giữa các 

tỉnh trong vùng, mặc dù điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội giữa các địa bàn 

không quá khác biệt. Trong khi Đà Nẵng là một trong 2 tỉnh/thành phố (Đà 

Nẵng và Nam Định) của cả nước hoàn thành trước mục tiêu Chương trình xây 

dựng NTM, thì bên cạnh đó tỉnh Khánh Hòa (cùng với Ninh Thuận) chưa có 

huyện đạt chuẩn NTM. Một số tỉnh đến nay mới chỉ đạt dưới 50% số xã đạt 

chuẩn NTM (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên) và 

số tiêu chí bình quân/xã đạt dưới 15 tiêu chí (Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Quảng Nam). Nhiều tiêu chí liên quan trực tiếp đến đời sống của người 

dân còn đạt rất thấp như tiêu chí về thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường và an 

toàn thực phẩm
6
.  

Vùng TN có xuất phát điểm rất thấp khi bắt đầu tiến hành xây dựng NTM 

năm 2010
7
. Tổng cộng cả vùng TN có 593 xã (2010), đều là các xã có điều kiện 

                                              
6
 Phụ lục, Bảng PL.01 (VASS tổng hợp) 

7
 Ở điểm xuất phát xây dựng NTM (năm 2010) thì tỉnh Kon Tum có tổng số 81 xã, không xã nào đạt chuẩn, số 

tiêu chí đạt chuẩn BQ/xã là 2,7 tiêu chí; tỉnh Gia Lai có tổng số 186 xã, không xã đạt chuẩn, số tiêu chí đạt chuẩn 

BQ/xã là 3,8 tiêu chí; tỉnh Đắk Lắk có tổng số 152 xã, không xã đạt chuẩn, số tiêu chí đạt chuẩn BQ/xã là 3,3 
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khó khăn trong xây dựng NTM, chưa có xã nào đủ điều kiện để đạt chuẩn NTM. 

Bên cạnh đó, với đặc thù là các địa phương miền núi, có sự đa dạng dân cư và 

thành phần dân tộc, mật độ dân cư thấp và phân bố rộng nên rất nhiều xã và thôn 

được xác nhận là đặc biệt khó khăn (đến năm 2018 tổng số có 179 xã khó khăn 

và 1.868 thôn/buôn đặc biệt khó khăn)
8
. Nhìn chung, khi bắt đầu xây dựng 

NTM, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn vùng TN chỉ đạt 3,5 TC/xã, 66,4 % 

số xã có dưới 5 TC đạt
9
.  

Sau đó, các tỉnh triển khai mạnh mẽ các biện pháp để thực hiện chương 

trình MTQG xây dựng NTM, kết quả đạt được tăng rõ rệt, bộ mặt nông thôn TN 

ngày càng phát triển (Thùy Trang, 2019; Dư Toán, 2019). Đến năm 2015, cả 

vùng TN đã có 69 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 11,5% tổng số xã), số xã đạt dưới 

5 tiêu chí còn 22 xã (chiếm 3,7%, giảm 62,7% so với thời điểm bắt đầu năm 

2010), số tiêu chí bình quân đã tăng lên 10,7 TC/xã. Cả vùng có 1 huyện của 

tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn NTM. Đến 30/6/2019, cả vùng đã có 226 xã đạt chuẩn 

(chiếm 37,7%), không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, số tiêu chí bình quân đạt 13,7 

TC/xã
10

. Trong vùng TN thì tỉnh Lâm Đồng đạt kết quả xây dựng NTM vượt 

trội, nằm trong nhóm các tỉnh đi đầu cả nước trong xây dựng NTM.   

Cụ thể đối với 19 tiêu chí, tính đến 30/6/2019 thì vùng TN có 09 tiêu chí 

có ≥75% số xã đạt, gồm: Quy hoạch, Lao động có việc làm, Thủy lợi, Điện, Cơ 

sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào 

tạo, Y tế, và Văn hóa; có 10 tiêu chí có tỷ lệ xã đạt dưới 75%, đặc biệt là các tiêu 

chí Thu nhập, Hộ nghèo, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực 

phẩm có tỷ lệ xã đạt thấp – đây là những tiêu chí thách thức lớn trong xây dựng 

NTM ở giai đoạn tiếp theo
11
. NTM đã gắn với việc phát huy lợi thế của vùng 

trong sản xuất nông nghiệp: Quy mô sản xuất tăng cường, hình thành vùng sản 

xuất tập trung lớn ở cả hai vùng. 

1.1.2. Xây dựng NTM tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu sản xuất, 

lao động, thu nhập nông thôn 

Bảng 1 trình bày cơ cấu thu nhập bình quân đầu người trong tháng theo 

từng tỉnh tại DHNTB và TN. Cả 2 vùng đều có nét tương đồng về thu nhập từ 

tiền lương, tiền công chiếm tỷ cao nhất so với nông nghiệp và phi nông nghiệp 

với tỷ lệ 50,12% (DH NTB) và 37,45% (TN). Mặt khác thu nhập từ nông nghiệp 

33,9% (TN) gấp hơn 2 lần so với 13,86% (DHNTB). Cơ cấu thu nhập không 

đồng đều giữa các vùng và theo từng tỉnh trong một vùng. Đà Nẵng và Khánh 

                                                                                                                                             
tiêu chí; tỉnh Đắk Nông có tổng số 61 xã, không xã đạt chuẩn, số tiêu chí đạt chuẩn BQ/xã là 3,1 tiêu chí; tỉnh 

Lâm Đồng có tổng số 118 xã, không xã đạt chuẩn, số tiêu chí đạt chuẩn BQ/xã là 3,1 tiêu chí.  
8
 Chính phủ Việt Nam (2017) Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 về Phê duyệt danh sách 

thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2018-2020. 
9
 Phụ lục, Bảng PL.02 (VNUA tổng hợp) 

10
 Phụ lục, Bảng 02 (VNUA tổng hợp) 

11
 Phụ lục, Hình 01 (VNUA tổng hợp). 
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Hòa là 2 tỉnh có tỷ trọng cao từ du lịch và người làm công ăn lương. Bảng 1 

cũng gợi ý chương trình NTM chỉ thực sự thành công khi phát triển NTM theo 

hướng dịch vụ, phát triển logistic và chuỗi giá trị gia tăng theo các ngành hàng 

cụ thể. 

Trong thời gian qua, ở vùng DHNTB nhờ thực hiện tốt công tác tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp và đặc biệt là chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả nên 

diện tích lúa năm 2018 đã giảm 8,4 nghìn ha so với năm 2017 nhưng sản lượng 

thóc vẫn đảm bảo ở mức 3,2 triệu tấn; ngược lại, do nhu cầu về thực phẩm giàu 

dinh dưỡng ngày càng tăng của người dân nên ngành chăn nuôi ngày càng phát 

triển, số lượng bò năm 2018 đã tăng 85,8 nghìn con so với năm 2015, số lượng 

gia cầm đã tăng từ 21,47 triệu con năm 2010 lên 26,25 triệu con năm 2015 và 

đến năm 2018 là 29,06 triệu con
12

. Ở vùng TN cũng có xu thế tương tự, góp 

phần tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu sản xuất, lao động và thu nhập 

nông thôn, cụ thể là cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo chiều hướng 

giảm, phi nông nghiệp tăng.  

Ngoài ra, với lợi thế ven biển nên trong những năm qua tổng công suất 

các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên ở vùng DHNTB tăng nhanh từ 

1,09 triệu CV năm 2010 tăng lên 3,70 triệu CV năm 2015 và đến năm 2018 là 

5,46 triệu CV (chiếm 40,53% tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 

90 CV trở lên của cả nước)
1
. Do đó, sản lượng khai thác thủy sản hàng năm ở 

vùng DHNTB đều tăng, từ 0,67 triệu tấn năm 2010 đã tăng lên 0,89 triệu tấn 

năm 2015 và đến năm 2018 là 1,05 triệu tấn
1
. 

Bảng 1. Thu nhập bình quân đầu ngƣời/tháng theo từng tỉnh  

tại DHNTB và TN 

Tên Vùng, 

Tỉnh 

Tổng thu 

nhập/khẩu 

Tiền lƣơng, 

tiền công 

Nông nghiệp Phi nông nghiệp Thu khác 

(1000 

đ/khẩu/ 

tháng) 

(1000 

đ/khẩu/ 

tháng) 

(%) (1000 

đ/khẩu/

tháng) 

(%) (1000 

đ/khẩu/ 

tháng) 

(%) (1000 

đ/khẩu/ 

tháng) 

(%) 

DHNTB 26.704 13.409 50,21 3.702 13,86 6.256 23,43 3.337 12,50 

Đà Nẵng  5.506 3.006 54,60 54 0,97 1.561 28,35 885 16,08 

Quảng  Nam 2.905 1.523 52,43 338 11,63 744 25,60 300 10,34 

Quảng  Ngãi 2.899 1.383 47,70 400 13,80 660 22.76 456 15,74 

Bình Định 3.024 1.326 43,84 564 18,65 716 23.68 418 13,83 

Phú Yên 2.837 1.307 46,05 599 21,11 638 22.47 294 10,37 

Khánh  Hòa 3.455 2.135 61,80 330.05 9,55 685.72 19.85 303.98 8,80 

                                              
12
Tổng cục thống kê (2019), Niên giám thống kê năm 2018, Nhà xuất bản Thống kê. 
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Tên Vùng, 

Tỉnh 

Tổng thu 

nhập/khẩu 

Tiền lƣơng, 

tiền công 

Nông nghiệp Phi nông nghiệp Thu khác 

Ninh  Thuận 2.631 1.191 45,25 476.78 18,12 594.31 22.59 369.32 14,04 

Bình Thuận 3.445 1.537 44,62 940.36 27,30 657.83 19.10 309.55 8,99 

TN 2.895 1.084 37,45 981,63 33,90 594 20,51 236 8,15 

Kon Tum 2.007 879 43,80 636 31,69 365 18,18 127 6,33 

Gia Lai 2.586 1.141 44,12 865 33,46 434 16,78 146 5,63 

Đắk Lắk 2.747 1.070 38,93 886 32,25 548 19,93 244 8,88 

Đắk Nông 3.029 726 23,95 1.414 46,67 647 21,34 244 8,04 

Lâm Đồng 3.641 1.296 35,59 1.134 31,14 864 23,73 347 9,53 

Nguồn: Niên giám thống kê, 2019  

Theo số liệu thống kê năm 2018
1
, trong những năm qua ở vùng DHNTB, 

tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo đã 

tăng đáng kể, từ 13,7% năm 2010 tăng lên 20,0% vào năm 2015 và đến năm 2018 

là 20,8%; số cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp cũng tăng cao, từ 449,78 nghìn 

cơ sở năm 2010 tăng lên 524,47 nghìn cơ sở năm 2015 và đến năm 2018 là 

567,06 nghìn cơ sở. Theo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017
13

, tỷ lệ lao động 

có trình độ từ cao đẳng trở lên trong doanh nghiệp mới chỉ đạt 23,0% (vùng 

DHNTB). Tỷ lệ lao động chưa qua đạo tạo trong doanh nghiệp lên đến 26,2%, 

cao hơn 14% (TN).   

 Cùng với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong thời 

gian qua (2010 - 2017), tổng số lao động trong các doanh nghiệp ở vùng DHNTB 

ngày càng tăng, từ  673,0 nghìn người năm 2010 tăng lên 873,9 nghìn người năm 

2015, đến năm 2017 là 958,6 nghìn người (chiếm 6,6% tổng số lao động trong 

doanh nghiệp của cả nước) và lao động là nữ giới chiếm 41,8%
14

.  

Theo kết quả tổng hợp của Ban chỉ đạo NTM, tiêu chí thu nhập năm 2010 

của vùng DHNTB chỉ có 6,5 số xã đạt chuẩn (chỉ cao hơn vùng Trung du miền 

núi phía Bắc) nhưng nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM nên đến năm 2015 đã có 47,6% số xã đạt chuẩn tiêu chí về thu nhập của 

nông hộ và đến tháng 6/2019 đã có 61,8% số xã trong vùng đạt chuẩn tiêu chí về 

thu nhập (cao hơn Trung du miền núi phía Bắc và TN). Kết quả thống kê năm 

2018, tại vùng DHNTB, thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt 3,34 triệu đồng 

(thấp hơn 0,54 triệu đồng so với trung bình của cả nước), trong đó thu nhập từ 

lương và tiền công là 1,68 triệu đồng, thu từ sản xuất nông nghiệp là 0,46 triệu 

đồng, thu từ phi nông nghiệp là 0,78 triệu đồng. 

                                              
13

 Tổng cục thống kê (2018), Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017, Nhà xuất bản Thống kê. 
14
Tổng cục thống kê (2019), Niên giám thống kê năm 2018, Nhà xuất bản Thống kê. 
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Số trang trại vùng TN thay đổi rất mạnh trong giai đoạn này (năm 2010 có 

8.932 trang trại, đến 2015 giảm còn 3.275 trang trại, và năm 2018 có 3.645 trang 

trại. Trong tổng số trang trại năm 2018 ở TN thì 66,6% là trang trại trồng trọt, 

32,4% là trang trại chăn nuôi
15

. Bên cạnh đó, số lao động bình quân trên mỗi 

trang trại có hướng giảm, nhưng thu nhập của các trang trại vẫn tăng và ở mức 

cao so với cả nước
16

. 

Số hợp tác xã và số lao động của các hợp tác xã cũng biến động mạnh. 

Năm 2010 toàn vùng TN có 338 HTX với 9.712 lao động; đến 2015 có 402 

HTX (tăng 19% so với năm 2010) với 6.982 lao động (giảm 28% so với năm 

2010); năm 2017 có 535 HTX (tăng 33% so với năm 2015) với 7.187 lao động 

(tăng 3,7% so với năm 2015, giảm 26% so với năm 2010). Như vậy, số hợp tác 

xã tăng qua các năm nhưng số lao động của các HTX lại giảm khá nhiều
17

. 

Số cơ sở kinh tế phi nông nghiệp và lao động của loại hình kinh tế này 

cũng cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động của vùng TN. Năm 

2010, toàn vùng có 181.054 cơ sở với 297.783 lao động; đến năm 2015 có 

226.380 cơ sở với 340.255 lao động (tăng 25% số cơ sở và 14,3% số lao động so 

với năm 2010); đến năm 2017 có 246.748 cơ sở với 382.473 lao động (tăng 9% số 

cơ sở và 12,4% số lao động so với năm 2015)
18

. Nhìn chung, số cơ sở kinh tế phi 

nông nghiệp và lao động của các cơ sở này tăng đều đặn qua các năm cho thấy sự 

chuyển dịch lao động sang loại hình kinh tế này. Do đó, vùng TN cần có những 

chính sách để thúc đẩy loại hình kinh tế và lao động này theo hướng bền vững. 

Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp và lao động ở các doanh nghiệp cũng cho 

thấy thêm những chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế và lao động ở vùng TN. Tổng 

số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD trong giai đoạn 2011 – 2015 là 

9.629 doanh nghiệp, năm 2017 tăng lên 17.533 doanh nghiệp (tăng 82%); trong 

đó giai đoạn 2011-2015 có 406 doanh nghiệp và năm 2017 có 604 doanh nghiệp 

nông lâm thủy sản (tăng 49%). Mặc dù vậy, tỷ lệ doanh nghiệp và lao động trong 

lĩnh vực nông lâm thủy sản trên địa bàn vùng TN có xu hướng giảm (số doanh 

nghiệp giảm từ 4,22% giai đoạn 2011-2015 xuống 3,44% năm 2017; và số lao 

động giảm từ 25,2% giai đoạn 2011-2015 xuống 21% năm 2017)
19

.  

Nhìn chung, từ năm 2011 đến nay kinh tế TN đã đạt được những kết quả 

tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt khá qua các năm, tuy nhiên kết quả tích cực thể 

hiện rõ ở các địa phương, khu vực có ưu thế. Khu vực nông thôn vùng TN vẫn 

còn một số vấn đề về lao động và sinh kế, đó là: (i) nguồn lao động vẫn tập 

trung với tỷ lệ rất cao trong ngành nông nghiệp đồng thời chưa qua đào tạo; (ii) 

tính đa dạng sinh kế tài chính của HGĐ thấp.  

                                              
15

 Phụ lục, Hình PL.02 (VNUA tổng hợp). 
16

 Phụ lục, Bảng  PL.03 (VNUA tổng hợp). 
17

 Phụ lục, Hình PL.03a (VNUA tổng hợp). 
18

 Phụ lục, Hình PL.03b (VNUA tổng hợp). 
19

 Phụ lục, Hình PL.04 (VNUA tổng hợp). 
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Kết quả tổng điều tra nông thôn năm 2016 (Tổng cục thống kê, 2017) cho 

thấy, nguồn sinh kế tài chính của các hộ gia đình (HGĐ) nông thôn gồm: nông 

nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp; xây dựng; thương nghiệp; vận tải; 

dịch vụ khác; và khác
20

. Trong tổng số HGĐ ở TN năm 2016 (956.066 hộ), thì 

có 809.416 hộ nông nghiệp (chiếm 84,66%); 1.270 hộ lâm nghiệp (chiếm 

0,13%); 485 hộ thủy sản (chiếm 0,05%); 15.590 hộ công nghiệp (chiếm 1,63%); 

11.532 hộ xây dựng (chiếm 1,21%); 43.254 hộ thương nghiệp (chiếm 4,53%%); 

7.667 hộ vận tải (chiếm 0,80%); 44.258 hộ dịch vụ khác (chiếm 4,64%); và 

20.592 hộ khác (chiếm 2,16%)
21

. Bên cạnh đó, ở TN số HGĐ có nguồn thu nhập 

chủ yếu từ ngành nông, lâm, thủy sản là 808.012 hộ (chiếm 84,69%); từ ngành 

công nghiệp, xây dựng là 27.886 hộ (chiếm 2,92%); từ thương nghiệp, vận tải và 

dịch vụ khác là 95.971 hộ (chiếm 10,06%); và từ nguồn khác là 22.197 hộ 

(chiếm 2,33%)
22

. 

1.1.3. Thành tựu giảm nghèo khá rõ nét  

Khu vực DHNTB có tỷ lệ hộ nghèo là 6,49% (giảm 1,68% so với năm 

2017 - 40.453 hộ thoát nghèo và 442 hộ tái nghèo) cao hơn trung bình của cả 

nước 1,26%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,88% (giảm 0,64% so với năm 2017 - 40.713 

hộ thoát cận nghèo và 531 hộ tái cận nghèo) cao hơn trung bình của cả nước là 

0,93%
23

. Theo kết quả tổng hợp của Ban chỉ đạo NTM về tiêu chí Hộ nghèo ở 

khu vực DHNTB, năm 2010 chỉ có 6,5% số xã đạt chuẩn về tiêu chí hộ nghèo 

thì đến năm 2015 đã có 46,3% số xã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo và đến tháng 

6/2019 là 62,7% số xã khu vực DHNTB đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo. 

Bảng 2. Thông tin chung về GDP và hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số (DTTS)  

Địa danh T  lệ hộ nghèo 

2018 (%)
1/ 

T  lệ GDP 

(%)
2/ 

T  lệ hộ DTTS 

trong dân số 

tỉnh  (%)
3/ 

T  lệ hộ DTTS 

trong tổng DTTS 

cả nƣớc  (%)
3/ 

Cả nước 5,23 100 16,60 100 

Duyên hải Nam 

Trung Bộ 

6,49 7,70 8,88 4,61 

Tây Nguyên 10,36 3,77 36,52 15,30 
1
/Bộ LĐTBXH (Quyết định 1052/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2019) 

2
/Cục Thống kê các tỉnh (niên giám tỉnh 2018) 

3
/UBDT (tổng hợp từ Điều tra DTTS 2015) 

                                              
20 "Dịch vụ khác" là các loại hình dịch vụ ngoài dịch vụ số "vii – vận tải"; "khác" là các nguồn sinh kế khác ngoài 08 loại đã 

được liệt kê trước. 
21

 Phụ lục, Bảng PL.04 (VNUA tổng hợp). 
22

 Phụ lục, Bảng PL.05 (VNUA tổng hợp). 
23

 Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2019 của Bộ Lao động - Thương bình và xã hội về Công bố kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016 - 2020. 
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Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn ở vùng TN giảm mạnh từ 20,16% (2010) xuống 

13,03% (2015) và 10,36% (2018)
24

. Trong vùng TN, tỉnh Lâm Đồng đạt được 

kết quả giảm nghèo tốt nhất, từ 11,91% (2010) xuống 2,85% (2018). Mặc dù 

công tác giảm nghèo vùng TN có những kết quả khá tốt, song tỷ lệ hộ nghèo 

chung còn ở mức cao (10,36% năm 2018) so với DHNTB và các vùng khác trên 

cả nước
25

 (Bảng 2). Theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều, vùng TN giảm từ 

43,94% (2016) xuống 28,48% (2018) số hộ thiếu hụt các chỉ số về các tiêu chí
26

. 

Tỷ lệ hộ gia đình dân tộc thiểu số theo quy mô tỉnh (36,52%) và so với tổng 

DTTS cả nước (15,30) ở mức cao gấp nhiều lần so với DHNTB.  

1.1.4. Cơ sở hạ tầng thiết yếu cơ bản hoàn thiện, các công trình hạ tầng 

kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ  

Mặc dù có điều kiện kinh tế - xã hội ở mức xuất phát điểm thấp, điều kiện 

địa hình tương đối phức tạp (các tỉnh trong vùng đều có huyện miền núi và huyện 

ven biển) nhưng các địa phương vùng DHNTB đã hoàn thành vượt kế hoạch 

trước 18 tháng một số tiêu chí như giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn. Đặc biệt, tiêu chí về giao thông đến tháng 6/2019 đã có 69% số xã 

vùng DHNTB hoàn thành, cao hơn trung bình của cả nước (63,7%) và cao hơn 

các vùng Bắc Trung Bộ, Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long, 

TN. Bên cạnh đó, vùng DHNTB vẫn còn một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng còn 

chậm hoàn thành như quy hoạch, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.  

1.1.5. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, hệ thống 

chính trị ở nông thôn đều có nhiều chuyển biến tích cực  

Song song với sự chuyển biến về văn hóa - xã hội, an ninh trật tự và môi 

trường thì chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, ý thức của người dân trong 

vùng về xây dựng NTM đã có những chuyển biến tích cực. Theo kết quả tổng 

hợp của Ban chỉ đạo NTM; trong giai đoạn từ 2010 - 2015, nguồn vốn do cộng 

đồng dân cư vùng DHNTB đóng góp để xây dựng NTM là 3,36 nghìn tỷ đồng 

cao gấp 2,3 lần nguồn vốn trung ương hỗ trợ; giai đoạn 2016 - 2018, nguồn vốn 

do cộng đồng dân cư đóng góp là 1,57 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình 

xây dựng NTM tại địa phương, người dân vùng DHNTB cũng đã đóng góp ngày 

công, hiến đất và cùng nhau chung sức tự quản các công trình NTM. 

1.2. Nhận diện các vấn đề của xây dựng NTM bền vững từ thực tiễn 

vùng DHNTB và TN 

1.2.1. Cách tiếp cận xây dựng NTM triển khai ở vùng DHNTB và TN về 

cơ bản là phù hợp, được vận dụng chủ động, sáng tạo, đúc kết được nhiều bài 

học, nhưng cũng phát hiện nhiều vấn đề cần giải quyết 

                                              
24

 Phụ lục, Hình PL.05 (VNUA tổng hợp). 
25

 Tỉ lệ hộ nghèo năm 2018 của vùng ĐBSH là 1,79%; vùng Đông Bắc là 17,72%, vùng Tây Bắc là 24,23; BTB 

là 6,03%; DHNTB là 6,49%; ĐNB là 0,58%; ĐBSCL là 4,28%. 
26

 Phụ lục, Hình PL.05b (VNUA tổng hợp). 
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a) Bộ tiêu chí NTM - tác dụng tích cực và những mặt trái  

Bộ tiêu chí NTM vừa là công cụ thực hiện vừa là căn cứ để chỉ đạo triển 

khai, do đó với kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn ở giai đoạn 

2010 - 2020 về cơ bản đã Bộ tiêu chí là công cụ hữu hiệu, phục vụ tất cả các 

khâu, từ xác định nội dung, các chỉ tiêu phấn đấu, căn cứ để chỉ đạo triển khai 

thực hiện, lập kế hoạch xây dựng để các cấp đến kiểm tra, đánh giá, công nhận 

đạt chuẩn NTM. Bộ tiêu chí cũng làm cơ sở phân cấp, trao quyền và giao trách 

nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành phụ trách từng nhóm tiêu chí, tạo ra cơ chế 

ràng buộc và hợp tác chủ động giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, 

tùy từng điều kiện kinh tế - xã hội và địa phương khác nhau nên bộ tiêu chí 

NTM vẫn còn những mặt trái cần khắc phục: 

- Tiêu chí NTM còn chưa cân bằng và thiếu tính bền vững: Áp dụng 

khung sinh kế bền vững của UNDP để phân tích và lồng ghép với bộ tiêu chuẩn 

NTM cho thấy: 19 tiêu chí có thể chia và sắp xếp vào 05 nguồn lực sinh kế
27

. 

Kết quả cho thấy, các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn NTM tập trung chủ yếu vào 

nguồn lực vật chất (09 tiêu chí), nguồn lực xã hội (8 tiêu chí), nguồn lực con 

người (4 tiêu chí) và nguồn lực tài chính (01 tiêu chí). Riêng nguồn lực tự nhiên, 

bộ tiêu chuẩn không xác định rõ được tiêu chí nào mà chỉ có 01 nội dung nhỏ 

trong TC17, do đó bộ tiêu chuẩn NTM còn thiếu tính cân bằng và tính bền vững 

so với khung nguồn lực sinh kế bền vững của UNDP. 

- Tiêu chí NTM còn chưa phù hợp đối với các vùng miền có đặc thù tự 

nhiên, KTXH khác nhau: Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM hiện phân theo 7 vùng 

sinh thái, trong khi đó ngay trong nội vùng, nội tỉnh cũng có sự khác biệt rất lớn 

về điều kiện xã hội, tự nhiên giữa các địa phương ở khu vực miền núi, trung du, 

đồng bằng, ven biển và hải đảo; hoặc có sự khác biệt về điều kiện kinh tế - xã 

hội như vùng ven đô, khu công nghiệp, gần đường giao thông, vùng dân tộc 

thiểu số, khu vực làng nghề, vùng thuần nông, vùng sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa lớn, vùng nuôi trồng thủy sản, vùng đánh bắt thủy sản … 

- Tiêu chí NTM chưa phản ánh được đầy đủ những vấn đề cần quan tâm ở 

nông thôn, chưa trở thành thước đo đánh giá thực trạng phát triển nông thôn. 

Có những tiêu chí dễ hoàn thành như tiêu chí lao động có việc làm thường 

xuyên, tuy nhiên mức thu nhập của người lao động không hoàn toàn tỷ lệ thuận 

với việc có việc làm thường xuyên (như người sản xuất rau màu với người đánh 

bắt hải sản). Có những tiêu chí khó hoàn thành như tiêu chí cơ sở vật chất văn 

hóa, môi trường và an toàn thực phẩm ở khu vực dân tộc miền núi; tiêu chí hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật ở các xã người dân tộc ở miền núi. Do đó, 

bộ tiêu chí NTM mới hiện nay chỉ là công cụ đánh giá kết quả thực hiện NTM 

của từng địa phương, chưa đánh giá hết được thực trạng phát triển toàn diện ở 

khu vực nông thôn. 

                                              
27

 Phụ lục, Bảng PL.08 (VNUA tổng hợp). 
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- Tiêu chí NTM chưa gắn liền với tất cả các mục tiêu phát triển bền vững: 

Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg 

ngày 10/5/2017 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị 

sự 2030 vì sự phát triển bền vững và năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban 

hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 về bộ chỉ tiêu thống kê 

phát triển bền vững của Việt Nam. Tuy một số nội dung về BĐKH, an toàn thực 

phẩm, dinh dưỡng, bình đẳng giới… đã được lồng ghép vào Bộ tiêu chí xã NTM 

giai đoạn 2016 - 2020, song còn nhiều nội dung liên quan đến các cam kết của 

Việt Nam về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững chưa được tích hợp như 

bất bình đẳng trong xã hội, bình đẳng giới, đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu 

dùng bền vững, … 

- Tạo ra độ lệch trong khen thưởng, động viên. Chỉ những địa phương có 

xuất phát điểm thuận lợi, hoàn thành tiêu chí NTM mới được ghi nhận, khen 

thưởng nên các xã có xuất phát điểm thấp, kể cả có kết quả thực hiện tốt và có 

bước tiến dài, nhưng chưa về đích thì chưa động viên, khen thưởng. Vì vậy, cần 

có thang điểm cụ thể cho từng tiêu chí và định mức khen thưởng cụ thể đồng 

thời cần có phương thức theo dõi, đánh giá, công nhận kết quả xây dựng NTM 

phù hợp hơn, tạo động lực phấn đấu, khắc phục tình trạng chạy theo tiêu chí. 

- Phát sinh tư duy tiêu chí, nhiệm kỳ và thành tích trong xây dựng NTM: 

Do sức ép thành tích, một số địa phương “chạy đua” nâng số tiêu chí đạt chuẩn, 

“chín ép”, khiến kết quả còn hình thức (ví dụ thành lập HTX để đạt tiêu chí), 

thiếu bền vững, phát sinh nợ đọng, công tác rà soát, thẩm tra, thẩm định, xét 

công nhận đạt chuẩn chưa đảm bảo đúng thực chất (ví dụ: có điện, đạt tiêu chí 

về điện nhưng chất lượng điện cho sản xuất không đáp ứng yêu cầu; có nhà văn 

hóa rất to nhưng ít khi hoạt động; có hệ thống loa phát thanh, đạt tiêu chí thông 

tin và truyền thông, nhưng chỉ sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp…). 

Bên cạnh đó, ở một số địa phương khu vực miền núi đang được hưởng các chính 

sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo nên có nguồn kinh phí trợ cấp cho người dân và 

phụ cấp cho cán bộ địa phương nên mặc dù đã đạt chuẩn NTM nhưng chính 

quyền địa phương không đăng ký.   

- Xã khó khăn không thể theo kịp tiêu chí NTM: Các địa phương thường 

tập trung đầu tư cho những xã có điều kiện thuận lợi để “về đích” trước, cơ chế 

“nâng đầu đỡ cuối” chưa thỏa đáng, khiến những địa bàn khó khăn chưa được 

quan tâm đủ. Tuy ngân sách phân bổ cho các xã khó khăn có hệ số cao gấp 4 

đến 5 lần so với các xã khác, nhưng không đủ để hoàn thành tiêu chí cấp xã. Cần 

có cách tiếp cận phù hợp hơn đối với khu vực khó khăn, cả về chủ trương xây 

dựng NTM cấp thôn, bản và ưu tiên nguồn lực. Đồng thời, đối với những xã khó 

khăn cần quan tâm đến các tiêu chí liên quan đến vấn đề an sinh xã hội trước các 

tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Tiêu chí NTM về đường giao thông còn chưa phù hợp 

trong bối cảnh TN do địa hình phức tạp trải dài trên địa bàn rộng nên kinh phí 
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đầu tư đòi hỏi lớn và người dân và chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn 

trong thực hiện Tiêu chí 2 (Hoàng Thoan, 2019a).   

- Phân cấp, trao quyền trong xác định tiêu chí NTM chưa đủ mức: Mức 

phân cấp, trao quyền cho cấp tỉnh đối với một số tiêu chí NTM (13/49 chỉ tiêu 

thuộc 6/19 tiêu chí cấp xã) vừa qua đã phát huy tác động tích cực, tạo ra sự chủ 

động, linh hoạt của các địa phương. Tuy vậy, thực tiễn khảo sát cho thấy, Bộ 

tiêu chí cần tăng độ mở và tính mềm nhằm tạo thêm động lực phấn đấu về đích 

cho những địa bàn khó khăn.  Cụ thể, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa cần 

phải phù hợp với văn hóa bản địa của từng dân tộc, tiêu chí về bảo vệ môi 

trường cần cụ thể hóa cho từng khu vực như khu vực chăn nuôi, khu vực ven 

biển, khu vực rừng cần bảo vệ ….  

b) Sự chủ động trong xây dựng NTM 

Vùng DHNTB là khu vực hội đủ các điều kiện kinh tế - xã hội trong cả 

nước từ miền núi, trung du, đồng bằng đến ven biển do đó để thực hiện tốt 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM bên cạnh việc ghi nhận các 

kết quả đã đạt được, các địa phương cần có những tham khảo phương thức xây 

dựng NTM ở các địa phương đã thực hiện tốt và có điều kiện sinh thái, kinh tế - 

xã hội tương đồng để áp dụng có hiệu quả. Như tiếp cận Chương trình OCOP ở 

Quảng Ninh cho khu vực trung du; tiếp cận xây dựng NTM bền vững và phát 

triển ở Nam Định cho vùng đồng bằng; tiếp cận phương thức xây dựng NTM 

gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở Nghệ An… 

Sức sáng tạo của người dân và các địa phương cần được khơi dậy và phát 

huy tránh tư tưởng trông chờ và thực hiện rập khuôn. Mặt khác, các Tỉnh cần có 

những khuyến khích mạnh mẽ hơn bằng tăng cường phân cấp, để các cấp huyện 

và xã vận dụng cho phù hợp với điều kiện của địa phương. 

c) Xây dựng NTM cấp thôn bản – chủ trương đúng và những mâu thuẫn 

cần giải quyết   

Đơn vị cấp thôn/bản là địa bàn gần dân nhất, có tổ chức quản lý xã hội 

nhỏ nhưng chặt chẽ, phát huy tốt nhất sự tham gia của người dân; là nơi văn hóa 

dân tộc trú ngụ, được lưu giữ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả nhất…  

Lý luận và thực tiễn đã khẳng định việc xây dựng các tiêu chí NTM cho 

các cấp đơn vị nhỏ hơn xã sẽ tạo ra mục tiêu cụ thể, người dân thấy rõ mình là 

chủ thể hưởng thụ, tạo ra động lực phấn đấu đối với từng hộ gia đình, khu dân 

cư, tổ tự quản và cộng đồng thôn, bản. Vì vậy, cần thể chế hóa rõ ràng hơn, có 

cơ chế, chính sách cụ thể hơn cho xây dựng NTM ở các đơn vị dưới cấp xã 

như thôn, bản, khu dân cư. 

Tuy nhiên, chủ trương xây dựng NTM cấp thôn bản có thể gây ra mâu 

thuẫn giữa đạt tiêu chí NTM với mục tiêu phát triển nông thôn, thể hiện ở triển 

khai thực hiện tiêu chí như về hạ tầng giao thông. Để đạt NTM chỉ cần làm 
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đường giao thông nội bộ thôn, bản, trong khi phát triển sản xuất cần có đường 

giao thông liên thôn/bản, liên xã, liên huyện, càng miền núi khó khăn, càng cần 

đến giao thông… Vì thế, cùng với xây dựng NTM cấp thôn bản, Nhà nước cần 

tăng cường quan tâm nhiều hơn đến xây dựng hệ thống giao thông cho các địa 

bàn khó khăn. 

d) NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu - động lực để xây dựng NTM thường 

xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc và những mặt trái cần khắc phục   

Nhìn chung, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là giải pháp phù 

hợp để xây dựng NTM thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc, có tác 

động tích cực, làm thay đổi trạng thái “lơ là, thỏa mãn”, tạo động lực và giao 

nhiệm vụ để tiếp tục giữ vững và nâng cao kết quả đạt được. 

Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện những mặt trái cần được khắc phục, đó 

là căn bệnh chạy theo thành tích của một bộ phận cán bộ NTM dễ dẫn đến tính 

hình thức, thiếu thiết thực, thiếu hiệu quả trong một số nội dung nâng cao, kiểu 

mẫu; tạo thêm những khó khăn và mức độ phân tán trong phân bổ nguồn lực. 

Nhiều địa phương chưa phân biệt rõ ràng giữa “nâng cao” và “kiểu mẫu”. Nâng 

cao là đòi hỏi thường xuyên, xuất phát từ yêu cầu duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp 

các tiêu chí phục vụ nhu cầu phát triển nông thôn ngày càng cao. Còn kiểu mẫu 

là những mẫu hình tiêu biểu cho từng lĩnh vực phát triển, từng hoạt động cộng 

đồng tùy theo điều kiện địa phương. 

đ) Vai trò cấp huyện trong xây dựng NTM – kết quả phát huy   

Trong giai đoạn 2011 - 2015, các hoạt động xây dựng NTM tập trung chủ 

yếu vào thực hiện 19 tiêu chí NTM ở cấp xã. Vai trò của cấp huyện chủ yếu là 

cấp trung gian trong quản lý, tổ chức thực hiện. Từ năm 2016, vai trò cấp huyện 

đã thay đổi, được phát huy mạnh hơn. Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM được 

ban hành (Quyết định số 558/QĐ-TTg) là nhờ nhận thức được vai trò đặc biệt 

quan trọng của cấp huyện trong xây dựng NTM. Huyện có phạm vi đủ lớn và 

phù hợp hơn so với xã để hình thành vùng sản xuất chủ lực, tích tụ, tập trung đất 

đai, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, kết 

nối thị trường, tiêu thụ nông sản; xây dựng những công trình cấp huyện hoặc 

liên xã để thay thế cho cho một số công trình cấp xã không hiệu quả (chợ, bệnh 

viện, trung tâm y tế, khu tập kết và xử lý rác thải); là phạm vi có thể tạo sự lan 

tỏa và kết nối nông thôn với đô thị, gắn kết giữa các xã nông thôn với thị trấn, 

thị tứ; là cấp chính quyền có thể quyết định về công tác cán bộ, công tác quản lý  

đất đai (sang nhượng, chuyển quyền, chuyển đổi mục đích sử dụng, tích tụ, tập 

trung đất đai); là cấp có đội ngũ cán bộ chuyên môn có kỹ năng, nghiệp vụ, kiến 

thức tốt để hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ xã, thôn trong xây dựng NTM…  
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1.2.2. Kết quả huy động và sử dụng các nguồn lực cho xây dựng NTM 

đã có tác động tích cực, nhưng bộc lộ một số bất cập   

a) Nguồn lực từ ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp thấp, phân bổ chậm  

Mặc dù trong 3 năm (2016 - 2018) nguồn vốn ngân sách Trung ương chi 

cho xây dựng NTM ở vùng DHNTB đã tăng 1,57 lần so với 6 năm trước đó 

(2010 - 2015) nhưng tỷ lệ nguồn vốn từ ngân sách trung ương cũng chỉ chiếm 

2,87% tổng nguồn vốn xây dựng NTM ở vùng DHNTB. Tổng giai đoạn 2010 - 

2018, nguồn vốn từ ngân sách trung ương chi cho xây dựng NTM ở vùng 

DHNTB thấp hơn nguồn kinh phí do người dân đóng góp và chỉ bằng 29,6% 

nguồn vốn từ ngân sách địa phương
28
. Trong giai đoạn 2010-2018, nguồn vốn 

ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng NTM của vùng TN là 

3.046,5 tỷ đồng, chiếm 2% tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM 

(148.627,7 tỷ đồng). Mức hỗ trợ này thấp hơn so với vùng Trung du và miền núi 

phía Bắc (5,22%) và vùng Bắc Trung Bộ (4,01%)
29

.  

Do nguồn lực ngân sách trung ương hỗ trợ thấp nên các địa phương không 

phân bổ bình quân, dàn đều, dẫn đến manh mún và thiếu hiệu quả. Do vậy, vì 

mục tiêu hoàn thành các tiêu chí nên các xã có điều kiện thuận lợi được ưu tiên 

đầu tư trước. Phương thức đầu tư này tuy đem lại kết quả đạt chuẩn NTM cao, 

nhưng đã dẫn đến hệ lụy chênh lệch khá lớn giữa những xã khó khăn và xã 

điểm. Mặc dù trong giai đoạn 2016 - 2018 của Chương trình, việc phân bổ 

NSTW đã dựa trên số xã có số tiêu chí NTM đạt chuẩn thấp, giúp các tỉnh có 

nhiều xã khó khăn được ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn, nhưng việc đánh giá theo số 

tiêu chí đạt chuẩn chưa đảm bảo chính xác và hợp lý, bởi không thông qua quy 

trình rà soát, đánh giá như khi xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Một vấn đề 

khác phát sinh là các xã ở vùng khó khăn và đặc biệt là ở vùng miền núi thường 

có địa bàn rộng, đòi hỏi nguồn lực đầu tư cao hơn nhiều so với các xã thuận lợi 

hơn như vùng đồng bằng. . Kết quả cho thấy, để xây dựng 1 xã đạt chuẩn NTM, 

các địa phương vùng TN cần đầu tư trung bình 834,99 tỉ đồng, cao thứ 2 so với 

các vùng khác trên toàn quốc (cao nhất là vùng Đông Nam Bộ, đầu tư 998,14 tỉ 

đồng/xã đạt chuẩn NTM)
30

.  

Quy trình, thủ tục phân bổ vốn từ NSTW còn chậm, ảnh hưởng đến tiến 

độ và chất lượng xây dựng NTM. Cơ chế lồng ghép vốn từ các chương trình, dự 

án chưa được hướng dẫn cụ thể và còn nhiều thủ tục vướng mắc. Quản lý, sử 

dụng vốn đầu tư trong Chương trình NTM còn gặp một số khó khăn như: phải 

lập hồ sơ xây dựng công trình; một số thiết kế mẫu chưa phù hợp; hồ sơ thanh 

quyết toán còn nhiều thủ tục; quản lý chất lượng công trình phải theo các quy 

định xây dựng cơ bản hiện hành… nên chưa khuyến khích được việc giao thầu 

                                              
28

 Phụ lục, Bảng PL.07 (VASS tổng hợp). 
29

 Phụ lục, Hình PL.07 (VNUA tổng hợp). 
30

 Phụ lục, Hình PL.06 (VNUA tổng hợp). 
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cho cộng đồng dân cư và nhóm thợ, cá nhân trong xã thực hiện, làm giảm hiệu 

quả đầu tư. 

b) Nguồn lực huy động từ người dân là rất quan trọng, nhưng còn hạn chế   

Với vai trò chủ thể, sự đóng góp, tham gia xây dựng NTM của người dân 

là rất quan trọng nên hầu hết các tỉnh vùng DHNTB và TN đều phát huy tích cực 

vai trò của người dân. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn, mức xuất phát điểm 

thấp nhưng với sự đóng góp 4,9 nghìn tỷ đồng (bình quân 2,25 triệu đồng/hộ 

DHNTB), 12.997 tỉ đồng (chiếm 8,7% tổng các nguồn vốn giai đoạn 2010-2018 

tương đương 3,11 triệu đồng/người của người dân TN) trong xây dựng NTM đã 

góp phần đáng kể vào sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng NTM. 

Thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM ở vùng DHNTB một số địa phương đã tổ chức đoàn cán bộ đi dự buổi gặp 

mặt Hội đồng hương ở các thành phố lớn để kêu gọi sự đóng góp của những con 

em địa phương nhưng chưa mang lại hiệu quả đáng kể. Bên cạnh đó, sự nhìn 

nhận về vai trò người dân, hiểu khái niệm “người dân” còn chung chung, chưa 

sát thực tế, chưa tính được đầy đủ sự khác biệt của “người dân” ở các vùng 

miền, dân tộc trong chính sách phát triển kinh tế và xây dựng NTM. 

Bên cạnh đó, huy động vốn doanh nghiệp trong xây dựng NTM trên cả 

nước nói chung và vùng TN và DHNTB còn rất hạn chế. Doanh nghiệp góp vốn 

xây dựng NTM ở vùng TN chỉ chiếm 2,38% tổng số vốn, trong khi đó trung bình 

toàn quốc đạt 4,89%
31

. Do vậy, trong giai đoạn tiếp theo các địa phương cần có 

chính sách thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp góp vốn vào Tiêu chí 13 về Tổ 

chức sản xuất nhằm gắn kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp với cộng đồng, với 

HGĐ trong các liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, phát triển các dịch vụ.  

c) Đầu tư cho vùng khó khăn còn bất cập   

Kết quả phân tích những chuyển biến ở nông thôn đã phản ánh rõ sự 

chênh lệch về chất lượng cuộc sống cũng như kết quả xây dựng NTM giữa các 

xã ở vùng miền núi, hải đảo và đồng bằng. Kết quả tổng hợp đến tháng 6/2019 

cho thấy, vùng DHNTB vẫn còn 453/825 xã chưa đạt chuẩn NTM, trong đó 

nhiều nhất là các tỉnh là Quảng Nam (120/204 xã), Quảng Ngãi (110/164 xã) và 

Bình Định (57/121 xã). Ở các tỉnh này, phần lớn có tỷ lệ các xã thuộc vùng miền 

núi cao, nhiều người đồng bào sinh sống, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 

khó khăn. Đến 2018, toàn vùng TN còn 3 xã đạt ≤ 5 tiêu chí NTM, trong khi đó 

đã có 178 xã đạt chuẩn NTM
32

, cho thấy khoảng cách chênh lệch giữa các xã 

này là rất lớn. Hiện nay, vùng TN có 179 xã và 1.868 thôn/buôn đặc biệt khó 

khăn, các địa phương này thường nằm ở các địa điểm xa trung tâm (xa trung tâm 

                                              
31

 Phụ lục, Hình PL.09 (VNUA tổng hợp). 
32

 Kết quả tổng hợp từ dữ liệu của VPĐP NTM trung ương. 
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xã, thị trấn, đường tỉnh lộ, quốc lộ) do đó gặp nhiều trở ngại trong xây dựng 

NTM. Trở ngại thứ nhất là Tiêu chí 2 về 'Giao thông', do quãng đường cần đầu 

tư xây dựng để cứng hóa các tuyến liên xã, liên thôn/buôn dài. Tiêu chí "Giao 

thông" của vùng là tiêu chí có tỷ lệ xã đạt chưa cao (55,3% xã đạt), như vậy 

vùng TN cần nguồn vốn lớn để giải quyết khó khăn này. Nếu tiêu chí về giao 

thông được giải quyết sẽ góp phần làm giảm khoảng cách, giúp người dân vùng 

khó khăn tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường và các dịch vụ xã hội khác. 

d) Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM đạt khá 

cao, nhưng cần đánh giá thực chất   

Trong xây dựng NTM, bên cạnh việc đạt được các tiêu chí do Trung ương 

và Tỉnh quy định, thì việc được người dân đồng tình và chung tay xây dựng 

nông thôn ngày càng phát triển và bền vững cũng rất quan trọng. Người dân bên 

cạnh vai trò là chủ thể, là người hưởng lợi thì người dân cũng có một phần trách 

nhiệm trong việc đề xuất và góp ý trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng và có 

những đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp về vật chất trong xây dựng NTM, với 

khẩu hiệu “Nhà nước và nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM” 

Do vậy, để xây dựng NTM thực sự có hiệu quả bên cạnh việc hỗ trợ của 

Nhà nước và phát huy vai trò của các cấp chính quyền thì việc phát huy vai trò, 

trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM cũng rất quan trọng.  

1.2.3. Một số vấn đề trong gắn kết giữa xây dựng NTM với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp   

a) Chưa đồng bộ về chất lượng giữa thành tựu xây dựng NTM với yêu cầu 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp   

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp có 3 trụ cột chính về nội dung là: 

(i) Phát triển định hướng thị trường: Phát huy sản phẩm có lợi thế, có thị 

trường, gắn với công nghiệp - dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp; 

(ii) Tổ chức lại sản xuất: quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác, tăng cường 

liên kết chuỗi. Khuyến khích đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả đầu tư công; 

(iii) Đẩy mạnh ứng dụng KHCN: tạo giống mới chất lượng tốt, phát triển 

công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, đổi mới công nghệ. 

Xây dựng NTM là Chương trình phát triển nông thôn toàn diện, nền tảng, 

là căn bản để phát triển nông nghiệp, nông dân. Cùng với những chuyển biến to 

lớn, toàn diện của xây dựng NTM, kinh tế nông nghiệp đã có những bước tiến 

mới trong 10 năm qua. 

Thực trạng cơ giới đồng bộ nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công 

nghệ, công nghiệp chế biến tinh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

hiện trạng nâng cao giá trị gia tăng của nông sản hàng hóa còn chậm chạp. 



42 

 

Trong tích tụ đất sản xuất nông nghiệp chậm được giải quyết, sản xuất kinh tế 

hộ vẫn nhỏ lẻ, thực hiện cánh đồng lớn còn khó khăn. 

Quá trình điều tra cho thấy, sinh kế của HGĐ ở vùng TN chủ yếu tập 

trung vào lĩnh vực nông nghiệp, trong khi đó sự chuyển dịch kinh tế và lao động 

còn chưa mạnh. Mặc dù, đã có 100% số xã đạt Tiêu chí 12 về lao động có việc 

làm, nhưng chủ yếu lao động nông nghiệp, năng suất lao động xã hội ngành 

nông nghiệp thường thấp (theo số liệu thống kê năm 2018, năng suất lao động xã 

hội ngành nông nghiệp đạt 39,8 triệu đồng/lao động so với bình quân cho cả nền 

kinh tế là 102,2 triệu đồng/lao động). Bên cạnh đó, tính đa dạng nguồn sinh kế 

tài chính của HGĐ ở nhiều địa phương vùng TN thấp, ảnh hưởng đến tính bền 

vững kinh tế HGĐ và ảnh hưởng đến quá trình xây dựng NTM.  

Sinh kế của các HGĐ và cộng đồng dân tộc thiểu số tại vùng TN (đặc biệt 

là các dân tộc tại chỗ như Ê-đê, Gia-rai,…) là vấn đề khó khăn nhất trong xây 

dựng NTM, vì đa phần họ thiếu nhiều nguồn lực sinh kế (thiếu đất sản xuất), 

hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm. Kết quả nghiên cứu điểm tại tỉnh Đắk Lắk 

cho thấy, các HGĐ dân tộc thuộc nhóm hộ nghèo và cận nghèo có diện tích đất 

sản xuất thấp (trung bình 0,5 ha/hộ) cách biệt rõ rệt so với các HGĐ dân tộc 

Kinh (trung bình 1,5 ha/hộ). Bên cạnh đó, nhiều HGĐ dân tộc tại chỗ chủ yếu 

thu nhập từ công việc làm thuê như: hái tiêu, hái cà phê (Kết quả điều tra, 2019).  

Về quản lý nhà nước đối với HTXNN 

Lực lượng cán bộ quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển HTX 

nông nghiệp có 50 người ở cấp tỉnh (bình quân 3,8 người/tỉnh, thấp nhất so với 

mức bình quân chung của cả nước) được bố trí ở Chi cục Phát triển nông thôn 

(riêng Thành phố Đà Nẵng không thành lập Chi cục Phát triển nông thôn mà chỉ 

bố trí 01 cán bộ chuyên trách ở Sở); có 12/12 Chi cục Phát triển nông thôn có 

phòng chuyên môn về kinh tế hợp tác nhưng một số Chi cục không bố trí cán bộ 

chuyên trách về kinh tế hợp tác mà chỉ kiêm nhiệm. Ở cấp huyện bố trí 01 cán 

bộ Phòng Tài chính Kế hoạch chuyên trách quản lý nhà nước chung về HTX, 01 

cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế) kiêm nhiệm quản lý 

nhà nước về HTX nông nghiệp. 

Về số lượng HTX 

Bình quân 01 tỉnh có 143 HTX, trong đó TN là 161 HTX, DHNTB là 133 

HTX, thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân chung của cả nước (là 220 

HTX/tỉnh). 

Đa số các HTX hoạt động tổng hợp (64,1%). Số HTX hoạt động chuyên 

ngành chỉ chiếm 25,1% (thấp hơn mức bình quân cả nước 48,2 %), trong đó lĩnh 

vực trồng trọt lớn nhất, chiếm 75,2% tổng số HTX chuyên ngành của cả 02 vùng 

(Xem thêm bảng phụ lục PL-11). 

Về quy mô hợp tác xã 
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Số lượng thành viên của HTX nông nghiệp ở vùng DHNTB   TN hiện 

nay có khoảng 696 ngàn thành viên. Số thành viên bình quân là 373 thành 

viên/HTX (Bình quân cả nước là 272 thành viên/HTX).  

Các tỉnh DHNTB có số thành viên bình quân là 624 thành viên/HTX cao 

hơn nhiều so với khu vực TN. Các tỉnh TN có bình quân chỉ 42 thành viên/HTX. 

Hiệu quả hoạt động: 

- Hầu hết các HTX ở khu vực DHNTB hoạt động chủ yếu là phục vụ 

thành viên các dịch vụ thiết yếu, ít tham gia liên kết với doanh nghiệp (dưới 

10% số HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp), việc tiêu thụ nông sản chủ 

yếu thông qua các thương lái nên không ổn định. Một số HTX có vốn, liên kết 

với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị thì hiệu quả hoạt động cao như: HTX nông 

nghiệp I Điện Phước Quảng Nam, HTX nông nghiệp Phước Hưng Bình Định, 

HTX nông nghiệp An Ninh Tây Phú Yên, HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp 

Long Điền I Bình Thuận…. 

- Các HTX ở khu vực TN có số lượng thành viên phù hợp, hoạt động chủ 

yếu tập trung vào các chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi; tỷ lệ HTX có liên kết 

với doanh nghiệp là 22% (cao hơn khu vực DHNTB), trong đó có 11,6 % số 

HTX nông nghiệp thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong sản 

xuất, 9% số HTX nông nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ 

cao trong sản xuất. Nhiều HTX được doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất theo tiêu 

chuẩn chất lượng; hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, đầu tư cơ sở vật chất và tiêu thụ nông 

sản xuất khẩu nên hoạt động tương đối ổn định đối với các sản phẩm: rau, quả, 

điều, hồ tiêu ..., điển hình là: Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Anh Đào (Lâm 

Đồng), 15 HTX liên kết trong hệ thống thương mại công bằng của các doanh 

nghiệp nước ngoài thu mua nông sản, hoặc 05 mô hình HTX do Ngân hàng của 

Hà Lan tư vấn về hoạt động và hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật cho HTX hoạt động khá 

hiệu quả. Đây chính là các mô hình HTX kiểu mới có hiệu quả mang lại lợi ích 

cao cho thành viên. Tuy nhiên, một số sản phẩm tiêu thụ vẫn gặp khó khăn vì 

các hợp đồng liên kết không đáp ứng được hết số nông sản sản xuất ra (như cà 

phê khoảng 25%).  

Bên cạnh đó, còn nhiều HTX chỉ làm nhiệm vụ dịch vụ đầu vào phục vụ 

cho các thành viên, sản phẩm do thành viên tự tiêu thụ qua hệ thống các chủ vựa 

và thương lái nên thường phải vay với lãi suất cao, bị các chủ vựa và thương lái 

ép giá nên hiệu quả sản xuất không cao, thu nhập của các thành viên giảm. 

Số HTX của vùng TN có tăng từ năm 2010 đến nay, tuy nhiên thực tế còn 

nhiều hạn chế. Kết quả xây dựng NTM cho thấy, Tiêu chí 13 về "Hình thức tổ 

chức sản xuất" hiện có 64,8% số xã đạt tiêu chí này. Theo số liệu thống kê của 

các tỉnh, toàn vùng có 35,7 % (trong đó DHNTB là 36,1%, TN là 34,6%) số 

HTX nông nghiệp đang hoạt động được phân loại khá, tốt.  
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b) Tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tới phát triển nông 

nghiệp, xây dựng NTM  

Quá trình CNH, ĐTH diễn ra nhanh trong những năm vừa qua đã và đang 

có tác động cả tích cực và tiêu cực tới vùng nông thôn vùng DHNTB và TN.  

Kết quả khảo sát nhanh cho thấy, sự hình thành các khu, cụm công nghiệp đã tạo 

việc làm tại chỗ cho lực lượng lao động nông thôn, hạn chế tình trạng hàng năm 

phải lao động xa nhà, đi làm trong các khu đô thị, và khu công nghiệp với công 

việc thiếu ổn định, hoặc xuất khẩu lao động vốn có tính cạnh tranh và đòi hỏi 

khắt khe hơn. 

Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp vùng TN có quy mô rất nhỏ bé và việc 

thu hút đầu tư cũng rất khó khăn. Phát triển công nghiệp chưa gắn với thế mạnh 

nông nghiệp, đó là việc phát triển các cơ sở công nghiệp cung ứng các dịch vụ 

đầu vào, đầu ra, bảo quản, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm cho nông nghiệp còn 

hạn chế, nên chưa hỗ trợ nhau cùng phát triển. Các doanh nghiệp là động lực 

chính để phát triển kinh tế thích ứng với cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế thì 

số lượng còn ít, quy mô nhỏ lẻ và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, 

thương mại. Liên kết vùng trong quy hoạch phát triển, thu hút đầu tư còn thấp, 

chưa tạo ra được chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất. Liên kết giữa các địa 

phương trong vùng với các vùng kinh tế khác và với vùng Tam giác phát triển 

Campuchia - Lào - Việt Nam còn nhiều hạn chế (Việt Dũng, 2017).  

1.2.4. Một số vấn đề về văn hóa và quản lý xã hội trong xây dựng NTM  

Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do bao hàm tất cả mọi lĩnh vực 

hoạt động chủ yếu của con người, nên văn hóa có tác động toàn diện đến xây 

dựng NTM – một Chương trình MTQG có tính tổng hợp liên quan đến mọi lĩnh 

vực phát triển ở nông thôn. Các di sản, giá trị văn hóa truyền thống không chỉ 

phát huy vai trò hiện tại, mà ngày càng quan trọng trong các giai đoạn phát triển 

sau này của nông nghiệp, nông thôn. Các khuôn mẫu văn hóa truyền thống (tình 

yêu quê hương đất nước, truyền thống gia đình, dòng họ, cần cù lao động, tình 

cảm cộng đồng làng xã) là những điểm mạnh, là hồn cốt của nông thôn Việt 

Nam đã và đang được giữ gìn, phát huy trong xây dựng NTM. Người nông dân 

mới là người nông dân được giáo dục về khoa học công nghệ, có bản lĩnh chính 

trị và còn là chủ thể các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Thực tiễn cho 

thấy các xã hội địa phương (làng bản, dòng họ) là nơi bảo tồn và phát huy tốt 

nhất văn hóa truyền thống. 

Tuy nhiên, trong phạm vi cả nước cũng như vùng DHNTB, Tây Nguyên 

còn nhiều bất cập về phát huy vai trò văn hóa: 

- Nhận thức và thực hành bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong 

xây dựng NTM chưa toàn diện, một số nơi mới tập trung vào đầu tư xây dựng 

các cơ sở hạ tầng văn hóa, mà thiếu chú ý tới công tác quản lý văn hóa cho phù 
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hợp với tính đặc thù của địa phương. Mặt khác, chưa chú trọng tới vai trò văn 

hóa trong phát triển. Rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống về quản lý xã hội gắn 

liền với đơn vị thôn làng cũ (tình cảm cộng đồng, tinh thần tự quản, “dân chủ 

làng xã”) chưa được vận dụng và phát huy trong thực tiễn quản lý xã hội NTM. 

- Trong khi chú trọng bảo tồn và phát huy các giá tri văn hóa tích cực, cần 

gạt bỏ những tàn dư văn hóa truyền thống không còn phù hợp với sự phát triển 

như tính bản vị địa phương, thói mê tín dị đoan; cần hạn chế việc thương mại 

hóa văn hóa đang diễn ra  ngày càng nhiều tại các địa phương. 

1.2.5. Một số vấn đề về cảnh quan, môi trường nông thôn  

Nhận thức về bảo vệ môi trường, giữ gìn, cải tạo cảnh quan nông thôn đã 

chuyển biến tích cực và đáng kể. Đã triển khai những giải pháp nền tảng như ưu 

tiên bố trí nguồn lực; sự chỉ đạo quyết liệt của các địa phương; tăng cường tuyên 

truyền, huy động hệ thống chính trị, cộng đồng người dân vào cuộc… Các tỉnh 

vùng DHNTB và TN đã tạo nên nhiều miền quê đáng sống, với cảnh quan, môi 

trường trong lành, sáng, xanh, sạch, đẹp, làm chuyển biến rõ rệt diện mạo mới ở 

nông thôn.  

Suy thoái nguồn tài nguyên tự nhiên (rừng, đất đai, nước) là một trong 

những vấn đề lớn có ảnh hưởng chung đến phát triển ở vùng TN. Suy thoái tài 

nguyên rừng và mất rừng diễn ra trong thời gian qua rất đáng báo động (năm 

1975 TN có hơn 3,8 triệu ha rừng tự nhiên, độ che phủ 67%, đến năm 2000 độ 

che phủ giảm còn 54,7%, năm 2012 còn 49,7%
33

 và năm 2018 còn 46%
34
. Đất 

sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa qua quá trình nhiều năm thâm canh cây công 

nghiệp bằng biện pháp hóa học, dẫn tới hiện tượng "chai cứng đất", "phú dưỡng 

nitơ trong đất"
35

. Bên cạnh đó, toàn vùng TN hiện đang thiếu khoảng 5 tỷ mét 

khối nước/năm và đến năm 2030 sẽ thiếu 5,5 tỷ mét khối nước/năm (Lê Quang 

Hồi, 2018)
36

.  

Cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa ở nhiều buôn, xã (TN) bị phá vỡ 

do thiếu định hướng về quy hoạch, hạn chế về nhận thức và thực hiện trong công 

tác bản tồn, gia tăng sự du nhập về kiến trúc nhà ở bằng bê tông
37

, thiếu sự quan 

tâm đối với cây xanh đặc trưng, mang nét riêng biệt vùng miền, địa phương ở 

những địa điểm công cộng và đường làng, đường xã. 

Tuy nhiên, môi trường vùng nông thôn vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là 

vấn đề ô nhiễm do chất thải chăn nuôi, chế biến thủy sản. Chất thải có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường trong các khu, cụm công nghiệp - làng nghề chưa xử lý 
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 Tấn Vũ (2015) Tây nguyên mất gần 34.000 ha rừng/năm. https://tuoitre.vn/tay-nguyen-mat-gan-34000ha-

rung-nam-1023883.htm. 

34 
Bộ NN&PTNT (2019) Quyết định 911/QĐ-BNN-TCLN 2019 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018. 
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 Ý kiến chuyên gia trong Hội thảo Đề tài Tây Nguyên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tháng 5/2019. 
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 Lê Quang Hồi (2018) Đảm bảo bền vững nguồn nước để Tây Nguyên phát triển. https://www.qdnd.vn/kinh-

te/cac-van-de/bao-dam-ben-vung-nguon-nuoc-de-tay-nguyen-phat-trien-543947. 
37

 Phụ lục, Hình PL.12 (VNUA tổng hợp). 
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được. Các mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa được quan tâm và đầu 

tư đúng mức. Tỷ lệ số xã vùng DHNTB đạt chuẩn về tiêu chí môi trường và an 

toàn thực phẩm của vùng mới chỉ đạt 58,3% so với mục tiêu đề ra là 70%. Vùng 

TN có 10,67% số xã có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung, 46% số xã có 

tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, và 6,33% số xã có điểm riêng thu gom chai 

lọ, bao bì thuốc BVTV
38

. Những vấn đề nội tại này là nguyên nhân góp phần rất 

lớn đến sự gia tăng rủi ro khi thiên tai diễn ra, ví dụ: trận lũ lụt ở Đắk Lắk, Đắk 

Nông; trận sạt lở "núi rác thải" vùi lấp nhiều nhà màng và đất đai sản xuất nông 

nghiệp ở Lâm Đồng vừa diễn ra trong tháng 8/2019. 

II. BỐI CẢNH, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƢỚNG 

2.1. Bối cảnh, thách thức 

Đặc điểm chung của vùng Duyên hải NTB và TN được tổng hợp trong 

bảng 3. Cả 2 vùng đều có những thuận lợi và khó khăn trong phát triển nông 

nghiệp và xây dựng NTM. 

Bảng 3. Một số đặc điểm chính vùng Duyên hải NTB và Tây Nguyên 

Đặc điểm DHNTB TN  

Diện tích (Km
2
) 44.540 54.474 

Dân số (Người) 9.274.083 5.871.000 

Mật độ dân số (Người/km
2
) 208 108 

Số tỉnh và điều kiện sinh 

thái  

8 tỉnh có điều kiện sinh thái đa 

dạng: núi-rừng-đồng bằng-biển 

5 tỉnh cao nguyên 

Loại đất chính  Đất cát ven biển Đất đỏ Bazan  

Nước Hệ thống sông suối đổ trực tiếp 

ra biển  

Sông, hồ trên cao 

nguyên  

Rừng Thảm che phủ bị suy giảm, 

nguy cơ cháy rừng 

Diện tích rừng bị suy 

giảm, cháy rừng 

nguy cơ cao vào 

mùa gió Lào 

Cây trồng Thanh long, nho, rau màu, cây 

lương thực  

Cà phê, cao su, tiêu, 

điều, bơ, sầu riêng 

(Xem thêm PL13) 

Khu công nghiệp, đô thị  Xu thế phát triển mạnh, mạng 

lưới dày hơn  

Số lượng ít, phân bố 

thưa 

Du lịch Du lịch biển, biển đảo, danh Văn hóa TN, danh 
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 Phụ lục, Bảng PL.10 (VNUA tổng hợp). 
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Đặc điểm DHNTB TN  

lam thắng cảnh, di tích lịch sử  lam thắng cảnh, di 

tích lịch sử  

Thiên tai Xảy ra thường xuyên do sườn 

núi dốc, ngắn từ Tây-đông, suy 

thoái rừng 

Lũ lụt xảy ra thường 

xuyên trong những 

năm gần đây do bê 

tông hóa và sản xuất 

nông nghiệp không 

hợp lý.  

Di cư tự do Làn sóng xuất khẩu lao động 

và lao động phi nông nghiệp  

Điểm nóng về di cư 

tự do  

Dịch bệnh cây trồng và vật 

nuôi 

Bệnh cây thông thường, thỉnh 

thoảng xuất hiện dịch bệnh ở 

gia súc, gia cầm  

Dịch tuyến trùng hại 

rễ tiêu, chanh leo; 

vấn đề tái canh cà 

phê,  

Đầu ra của thị trường Hạn chế đầu ra Hạn chế đầu ra, giá 

cả bấp bênh 

Từ những đặc điểm trên cho thấy, phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM 

vùng DHNTB và TN chịu chung các tác động mạnh mẽ của CNH, HĐH, đô thị 

hóa, biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế, KHCN trong thời kỳ công nghiệp 4.0. 

Trong bối cảnh đó: 

a) Nông nghiệp vùng DHNTB và TN được xác định vẫn tiếp tục tiếp tục 

là động lực quan trọng cho tăng trưởng của vùng theo hướng bền vững. Để nông 

nghiệp vùng này được phát triển đúng hướng trong thời gian tới cần có sự điều 

phối cân đối, hài hòa các nguồn tài nguyên đất, nước, lao động… vốn trước kia 

chủ yếu dành cho phát triển nông nghiệp.  

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn do những tác động từ 

bên ngoài (CNH, HĐH, đô thị hóa, biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế, KHCN 

trong thời kỳ công nghiệp 4.0) và bên trong (từ chính thành quả xây dựng 

NTM), tạo ra các dịch chuyển sôi động, phức tạp của kinh tế nông thôn từ nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp; của lao động từ nông thôn ra thành thị. Nông 

nghiệp tất yếu phát triển theo chiều sâu, ngày càng vượt ra ngoài phạm vi nông 

thôn, theo hướng công nghiệp, có những thay đổi căn bản về bản chất kinh tế;  

b) Nông dân và lao động nông thôn vùng DHNTB, TN sẽ bị phân hóa 

nhanh hơn, sôi động hơn theo hướng tích cực, làm thay đổi bản chất, năng lực, 

tư duy, tri thức và phân hóa nông dân theo năng lực, trình độ, nguồn vốn, quy 

mô sản xuất… Một bộ phận lao động trẻ ở nông thôn sẽ tiếp tục “ly hương”, làm 

việc cho các khu công nghiệp, du lịch hoặc dịch vụ. Một số khác sẽ tiếp tục tích 
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tụ ruộng đất để phát triển sản xuất ở quy mô lớn hơn và áp dụng khoa học công 

nghệ để mang lại hiệu quả cao hơn trong sản xuất. Một số ngành nghề dịch vụ 

mới được phát triển ngay ở nông thôn…Đặc biệt vai trò của người dân nhập cư 

trong đóng góp tài chính, truyền bá kinh nghiệm sản xuất và làm giàu trên mảnh 

đất TN. Đà Lạt, Lâm Đồng chính là mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao và công nghệ 4.0 với nhân tố chính từ người nhập cư. Điều này cho thấy vai 

trò nhà nước trong xây dựng NTM sẽ cần chuyển đổi, tập trung vào kiến tạo 

phương thức triển khai mới, hoàn thiện hệ thống thế chế, chính sách và môi 

trường thuận lợi để nông dân và lao động nông thôn phát triển lành mạnh trong 

bối cảnh mới. 

c) Nông thôn Việt Nam vẫn tiếp tục là bệ đỡ cho CNH, HĐH đất nước 

trong tiến trình phát triển bao trùm với kết nối nông thôn – đô thị. Biến đổi của 

nông thôn sẽ diễn ra theo cả hai hướng: nông thôn hiền hòa phát triển theo các 

đô thị tập trung và nông thôn bị đô thị hóa trong lòng nó. Xây dựng NTM sẽ hạn 

chế những tác động tiêu cực của ĐTH. Cảnh quan kiến trúc, đời sống văn hóa và 

cơ cấu kinh tế nông thôn sẽ được cân đối theo hướng hài hòa và thịnh vượng. Sự 

biến đổi làng xã và quan hệ xã hội của người dân nông thôn cũng được dự báo 

sẽ phức tạp hơn. Khoảng cách nông thôn - đô thị còn tăng lên và kèm theo đó là 

thay đổi trong các định chế xã hội (gia đình, cộng đồng), các giá trị văn hóa 

nông thôn, các biến đổi làng xã và đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, mà xu 

thế chính là từ khép kín, thuần nông, đến mở rộng, tiến bộ, đa dạng và phức tạp. 

d) Đối với vùng TN, phát huy vị trí địa lý kết nối trong tuyến hành lang 

Đông – Tây nối miền Trung Việt Nam với Lào và Campuchia, đồng thời thúc 

đẩy CNH, HĐH theo Quyết định 1194/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng 

Vùng TN đến năm 2030 với 117 đô thị, 10 cửa khẩu, 24 khu công nghiệp và 74 

cụm công nghiệp. Trong khi đó, DHNTB đã hình thành một số khu công nghiệp 

lớn tập trung đã đi vào hoạt động như Khu kinh tế mở Chu Lai, Dung Quất… 

xuất hiện nhu cầu rất lớn về tài nguyên đất, nước, môi trường và nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho vận hành và phát triển.   

Tuy nhiên, DHNTB và TN cũng đang phải đối mặt với sự suy thoái một 

số nguồn lực tự nhiên mà vốn là lợi thế và nguyên nhân chính là do quá trình 

quản lý và sử dụng của con người, đó là tài nguyên rừng, tài nguyên nước và tài 

nguyên đất đai. Cả 2 vùng liên tiếp phải hứng chịu thiên tai bão lụt, khô hạn, 

cháy rừng và dịch bệnh đối với cây trồng và vật nuôi. Cảnh quan cả 2 vùng bị 

thay đổi sâu sắc do nạn phá rừng, khai thác thủy hải sản quá mức vùng ven biển, 

chuyển đổi diện tích rừng sang trồng cây công nghiệp tại TN (Liên B, 2017).  

Nông nghiệp TN đang phát triển trong bối cảnh giá nông sản xuống thấp và 

không ổn định, giá vật tư nông nghiệp tăng cao đã tác động trực tiếp đến sinh kế 

của người dân (Chí Thiện, 2018; Nghi Lộc, 2018). Đầu ra của thị trường và chất 

lượng nông sản đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân và chính quyền 

địa phương tại DHNTB và TN.  

https://cafeland.vn/quy-hoach/vung-tay-nguyen-117-do-thi-10-cua-khau-24-khu-cong-nghiep-va-74-cum-cong-nghiep-47236.html
https://cafeland.vn/quy-hoach/vung-tay-nguyen-117-do-thi-10-cua-khau-24-khu-cong-nghiep-va-74-cum-cong-nghiep-47236.html
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2.2. Định hƣớng phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM vùng 

DHNTB&TN trong giai đoạn tới 

Lý luận và kinh nghiệm quốc tế cho thấy trong vòng 10-15 năm tới, Việt 

Nam phải nhanh chóng tạo đột phá, vượt qua được nhịp cầu “Chuyển đổi” để 

tránh nguy cơ tụt hậu. Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM tới đây của cả 

nước nói chung, vùng duyên hải NTB và vùng TN nói riêng cần xem xét một số 

vấn đề sau: 

a) Về quan điểm chung 

Nông dân, nông thôn, nông nghiệp sẽ tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển nông dân, nông nghiệp, nông 

thôn là thành tố cơ bản của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại 

nền kinh tế; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị và trách 

nhiệm của toàn xã hội để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển 

kinh tế thị trường hiện đại. Đổi mới thể chế là khâu đột phá then chốt để thực 

hiện vai trò chủ thể của nông dân, thay đổi căn bản quan hệ sản xuất trong nông 

nghiệp và phát huy sức mạnh cộng đồng ở nông thôn. 

b) Về mục tiêu chung 

Cần hướng tới vai trò chủ thể thực sự của nông dân, đảm bảo nông dân có 

đủ năng lực, cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả phát triển đất nước. Cư dân 

nông thôn có thu nhập ổn định và điều kiện sống văn minh, có cơ hội phát triển. 

Nông nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế, giá trị gia tăng cao, phát triển bền 

vững theo hướng hiện đại. Nông thôn phát triển gắn bó hài hòa với đô thị, đa 

dạng bản sắc văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Xây dựng NTM thịnh 

vượng, trở thành nơi đáng sống, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiệm cận với 

đô thị, kinh tế phát triển, cảnh quan và môi trường sạch đẹp, xã hội văn minh, 

mang bản sắc dân tộc, quan hệ cộng đồng gắn bó. 

c) Cách tiếp cận và định hướng các mô hình phát triển nông thôn ở 

DHNTB và TN  

Cách tiếp cận phát triển nông thôn: 

Cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM 

gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 với cách tiếp cận 

mới, đi vào chiều sâu, đảm bảo tính bền vững.   

- Cần điều chỉnh bộ tiêu chí theo hướng mở và mềm hơn, đảm bảo chất 

lượng NTM bằng dựa vào dân. Khung bộ tiêu chí cần thiết kế theo hướng mở 

hơn để các vùng, nhất là vùng DHNTB, TN được phân cấp xác định các tiêu chí 

cứng và mềm, phù hợp với NTM ven đô, NTM khu vực động lực kinh tế, NTM 

gắn với phát triển kinh tế tổng hợp, chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp, 

dịch vụ, du lịch; NTM vùng miền núi, hải đảo, bãi ngang đặc biệt khó khăn, 

cũng như tiêu chí của các mô hình NTM kiểu mẫu. 
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+ Tách tiêu chí 17 thành 2 tiêu chí (17a – Môi trường, cảnh quan; và 17b 

– An toàn thực phẩm) để có những chỉ số lượng hóa rõ ràng hơn nhằm thúc đẩy 

việc bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên, cảnh quan và môi trường sống. Trong đó, 

nội dung '17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn' cần 

được chi tiết hơn và lượng hóa trong bảo vệ rừng, nguồn nước, đất đai và các tài 

nguyên khác (chi tiết về vấn đề môi trường, cảnh quan sẽ được phân tích cụ thể 

ở nội dung tiếp theo). 

+ Xác định rõ hơn nội dung trong 'Tiêu chí 6. Cơ sở vật chất văn hóa', 

trong đó cần xác định rõ tiêu chuẩn về kiến trúc nhà cộng đồng ở cấp thôn/ buôn 

– Nhà Rông – phù hợp và bảo tồn truyền thống văn hóa bản địa.  

+ Xác định rõ hơn nội dung trong 'Tiêu chí 9. Nhà ở dân cư', trong đó cần 

xác định rõ tiêu chuẩn về kiến trúc nhà ở dân cư, đặc biệt là các nhà gỗ truyền 

thống nhằm khuyến khích và bảo tồn truyền thống văn hóa bản địa, thúc đẩy địa 

phương giữ cảnh quan bản địa để góp phần phát triển du lịch, tăng thu nhập cho 

hộ gia đình.  

- Nguồn lực cho xây dựng NTM trong tương lai có sự khác biệt giữa hai 

khối: (i) Với các xã đã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn (2010-2020) tới đây tiếp 

tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu chủ yếu dựa vào nguồn lực xã 

hội, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng; (ii) Với các xã chưa đạt chuẩn có 

điều kiện khó khăn hơn giai đoạn 2010-2020 rất nhiều nên cần tập trung đầu tư 

nguồn lực nhà nước, kết hợp với sức dân và cộng đồng. Cần đổi mới cơ chế huy 

động nguồn lực để phát huy lợi thế của các vùng sâu, vùng xa và hải đảo, cộng 

đồng dân tộc thiểu số để bù đắp cho các khó khăn, đặc thù. Xem lại cơ chế tạo 

nguồn lực từ vốn hóa đất đai cần có sự hài hòa giữa các xã trong huyện và giữa 

các huyện trong tỉnh để tạo điều kiện cho các xã vùng sâu, vùng xa có thêm 

nguồn lực trong xây dựng NTM.  

- Xây dựng NTM cần gắn chặt với việc đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp và đổi mới mô hình tăng trưởng. Tạo điều kiện để tăng trưởng toàn diện, 

tăng thu nhập, giải quyết tốt hơn vấn đề an ninh dinh dưỡng và an ninh lương 

thực đối với nhóm nghèo và cận nghèo, đặc biệt tại các vùng khó khăn.  

- Phát triển nông thôn cần được triển khai đồng bộ với ĐTH, CNH và tăng 

cường liên kết nông thôn - đô thị.  

- Tạo đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn để phát 

huy lợi thế của nông nghiệp, tạo việc làm ổn định, bền vững cho cư dân nông 

thôn. 

- Nâng cao năng lực sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và 

khởi nghiệp ở nông thôn là giải pháp căn bản và lâu dài để duy trì tốc độ tăng 

trưởng ổn định và vững bền cho nông nghiệp, nông thôn.  
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- Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cần gắn chặt với việc tăng 

cường phát triển bền vững và bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn. 

Định hướng các mô hình phát triển nông thôn: 

Xuất phát từ điều kiện khí hậu, sinh thái và thực tiễn sản xuất nông nghiệp 

vùng DHNTB và TN, khoa học và công nghệ trong giai đọan tới cần quan tâm 

đến một số lĩnh vực sau: (i) Công nghệ sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu 

(tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây rau màu sử 

dụng ít nước); (ii) Công nghệ bảo quản, chế biến rau quả phục vụ tiêu thụ trong 

nước và xuất khẩu (cần quan tâm đến công nghệ sản xuất CAQ đáp ứng yêu cầu 

về chất lượng để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường khó 

tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, EU…; và (iii) Công nghệ nâng cao chất lượng 

đánh bắt hải sản phục vụ xuất khẩu (triển khai trên diện rộng công nghệ đánh bắt 

cá ngừ đại dương chất lượng cao xuất khẩu sang Nhật Bản). 

- Về nông dân: Cần tăng cường công tác đào tạo nghề cho nông dân trong 

vùng để đáp ứng yêu cầu dịch chuyển lao động từ nông thôn sang công nghiệp, 

dịch vụ và du lịch. Đồng thời quan thâm đến công tác khuyến nông để cho 

những lao động ở lại nông thôn có thể nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

ngay trên quê hương mình. Xây dựng cơ chế chính sách để phát triển ngành 

nghề nông thôn để tạo điều kiện cho nông dân “ly nông bất ly hương”. 

- Về nông thôn: Do tác động của CNH, HĐH, đô thị hóa, biến đổi khí 

hậu, hội nhập quốc tế… nên nguồn tài nguyên đất, nước, lao động ở nông thôn 

ngày càng bị thu hẹp, xuất hiện những tệ nan xã hội... Môi trường và cảnh quan 

trở nên vô cùng quan trọng đối với nông thôn giai đoạn tới cho nên phát triển 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn cần gắn chặt với việc tăng cường phát triển bền 

vững và bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn. Bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa của gia đình, cộng đồng nông thôn phải trở thành thành động lực mới 

cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Bảng 4 trình bày một số định hướng phát triển nông thôn tại DHNTB và 

TN. Thế mạnh của duyên hải NTB là đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, nông 

nghiệp ven đô, TN với lợi thế cây công nghiệp và cây ăn quả đặc sản trồng với 

diện tích lớn. Cùng phát triển du lịch, DHNTB với thế mạnh là biển đảo, văn 

hóa truyền thống, TN với bản sắc cộng đồng và văn hóa các dân tộc TN.  
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Bảng 4. Một số mô hình định hƣớng phát triển nông thôn tại DHNTB&TN 

Mô hình phát triển nông thôn DHNTB TN 

Mô hình NTM gắn với sản xuất 

hàng hóa tập trung quy mô lớn 

theo chuỗi giá trị gia tăng, mô 

hình OCOP   

Thanh long, xoài, nho, táo Cà phê, tiêu, cao su, 

bơ, sầu riêng  

Mô hình NTM gắn với đánh bắt 

và nuôi trồng hải sản  

Làng nghề đánh cá, nuôi 

trồng hải sản (Bảng PL.12) 

 

Mô hình NTM gắn với du lịch  Du lịch biển đảo, du lịch bảo 

tồn và phát huy giá trị văn 

hóa truyền thống (Hội An, 

Tháp Chàm), du lịch sinh 

thái nông nghiệp, du lịch 

làng nghề gắn với (OCOP) 

Phát triển mô hình 

du lịch cộng đồng 

gắn với bảo tồn, phát 

huy giá trị, bản sắc 

văn hóa, truyền 

thống, nhất là vùng 

đồng bào DTTS TN  

Phát triển mô hình 

nông lâm bền vững, 

bảo vệ rừng kết hợp 

du lịch sinh thái 

Mô hình NTM ven đô Phát triển mạnh ven các 

thành phố lớn  

 

Mô hình NTM dựa trên nền tảng 

ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp thông minh, nông nghiệp 

hữu cơ, nông nghiệp sinh thái 

Nhiều mô hình trồng nho, 

rau màu dọc duyên hải miền 

trung ứng dụng nông nghiệp 

công nghệ cao  

Các mô hình nhà 

kính nhà lưới trồng 

hoa, rau màu tại 

Lâm Đồng, Gia lai  

Mô hình phát triển chăn nuôi Cừu, dê, bò Bò  

Mô hình NTM dựa vào cộng 

đồng  

Xã  Thôn, bản  
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PHỤ LỤC 

Bảng PL.01: Tỷ lệ xã đạt chuẩn theo từng tiêu chí NTM vùng DHNTB 

TT Tiêu chí NTM 
Mục tiêu theo Quyết định 

số 1600/QĐ-TTg 

Kết quả đạt được 

đến tháng 6/2019 

1 Quy hoạch (đến năm 2018) 100% 96,8% 

2 Giao thông 55% 69,0% 

3 Thủy lợi 77% 82,2% 

4 Điện 100% 96,0% 

5 Trường học 80% 59,6% 

6 Cơ sở vật chất văn hóa 75% 58,9% 

7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 70% 87,0% 

8 Thông tin và truyền thông 95% 90,5% 

9 Nhà ở dân cư  76,8% 

10 Thu nhập 80% 61,8% 

11 Hộ nghèo 60% 62,7% 

12 Lao động có việc làm 80% 94,9% 

13 Tổ chức sản xuất 85% 68,4% 

14 Giáo dục và Đào tạo 80% 82,5% 

15 Y tế 70% 79,6% 

16 Văn hóa 75% 83,6% 

17 Môi trường và an toàn thực phẩm 70% 58,3% 

18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 95% 66,5% 

19 Quốc phòng và An ninh 98% 89,3% 
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Bảng PL.02: Tổng hợp chỉ số trong xây dựng NTM ở Tây Nguyên  

giai đoạn 2010 - 2019 

Năm Tổng số 

xã 

Số xã 

đạt 

chuẩn 

T  lệ xã 

đạt chuẩn 

(%) 

Số xã 

dƣới 5 

tiêu chí 

T  lệ xã dƣới 

5 tiêu chí (%) 

Số tiêu 

chí bình 

quân/xã 

Số huyện 

đạt chuẩn 

2010 593 0 0 394 66,4 3,5 0 

2015 600 69 11,5 22 3,7 10,7 1 

2016 600 108 18,0 13 2,2 11,8 1 

2017 600 119 19,8 7 1,2 12,7 1 

2018 599 178 29,7 3 0,5 12,7 1 

2019 599 226 37,7 0 0 13,7 1 

Ghi chú: Số liệu tính đến 30/6/2019 (Nguồn: Dữ liệu của VP điều phối NTM trung ương) 

 

Bảng PL-03: Tổng hợp một số chỉ tiêu về lao động và giá trị của trang trại  

ở Tây Nguyên  

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2016 

Toàn 

quốc 

Tây 

Nguyên 

Toàn 

quốc 

Tây 

Nguyên 

LĐ hộ chủ trang trại (người) 50.208 6.182 75.779 9.681 

LĐ bình quân/ trang trại (người) 4,7 4,2 4,0 4,0 

Giá trị thu từ nông, lâm, thủy sản (triệu đồng)  1.951,80 1.314,30 2.780,00 1.928,20 

Giá trị sản phẩm và DV NLTS bán ra (triệu đồng) 1.905,20 1.273,40 2.732,50 1.870,30 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2017) 
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Bảng PL.04: Kết quả tổng hợp các HGĐ nông thôn vùng Tây Nguyên phân theo ngành nghề 

 Địa phƣơng Tổng 

số hộ 

Hộ nông 

nghiệp 

Hộ lâm 

nghiệp 

Hộ thủy 

sản 

Hộ công 

nghiệp 

Hộ xây 

dựng 

Hộ thƣơng 

nghiệp 

Hộ vận 

tải 

Hộ DV khác 

còn lại 

Hộ khác 

CẢ NƯỚC 15.988.375 7.864.788 108.509 636.972 2.276.776 941.692 1.267.365 414.919 1.422.782 1.054.572 

Tây Nguyên 954.066 809.416 1.270 485 15.592 11.532 43.254 7.667 44.258 20.592 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2017) 

 

Bảng PL.05: Kết quả tổng hợp các HGĐ nông thôn vùng Tây Nguyên phân theo nguồn thu nhập lớn nhất  

  

Địa phƣơng 

Tổng Hộ có thu nhập lớn 

nhất từ ngành nông, 

lâm, thủy sản 

Hộ có thu nhập lớn 

nhất từ ngành công 

nghiệp, xây dựng 

Hộ có thu nhập lớn nhất 

từ ngành thƣơng nghiệp, 

vận tải, DV khác còn lại 

Hộ có thu nhập 

lớn nhất từ nguồn 

khác 

Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

CẢ NƯỚC 15.988.375 100 7.833.863 49,00 3.635.874 22,74 3.257.190 20,37 1.261.448 7,89 

Tây Nguyên 954.066 100 808.012 84,69 27.886 2,92 95.971 10,06 22.197 2,33 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2017) 
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Bảng PL.06: Kết quả tổng hợp về tổ hợp tác, làng nghề và khu thương mại, ngân hàng ở vùng nông thôn Tây Nguyên năm 2016 

  

Địa phƣơng 

Xã có  

tổ hợp tác 

Xã có  

làng nghề 

Xã có  

chợ 

Xã có cửa hàng cung cấp giống, 

vật tƣ, nguyên liệu, thu mua sản 

phẩm NLTS 

Xã có ngân hàng, chi nhánh 

ngân hàng/ Quỹ tín dụng 

nhân dân 

Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ 

(%) 

Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%) 

CẢ NƯỚC 2.479 27,61 971 10,82 5.460 60,82 7.228 80,51 1.764 19,65 

Tây Nguyên 138 23 9 1,5 226 37,67 514 85,67 64 10,67 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2017) 



Bảng PL-07: Tổng hợp nguồn vốn xây dựng NTM ở vùng DHNTB  

giai đoạn 2010 - 2018 

Đv: tỷ đồng 

Nguồn vốn 
Giai đoạn 

2010 - 2015 

Giai đoạn 

2016 - 2018 
Tổng cộng 

Tổng cộng 75.645 56.361 132.006 

Vốn NS trung ương 1.478 2.316 3.794 

Vốn NS địa phương 5.631 7.176 12.807 

Vốn lồng ghép 16.451 3.878 20.329 

Vốn tín dụng 46.700 40.204 86.904 

Vốn doanh nghiệp 2.021 1.219 3.240 

Cộng đồng dân cư đóng góp 3.364 1.569 4.933 

Nguồn: Văn phòng điều phối NTM Trung ương 

 

Bảng PL-08: Tiếp cận sinh kế bền vững của UNDP  

và các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn NTM 

Nguồn lực sinh kế Đặc điểm Tiêu chí trong bộ 

tiêu chuẩn NTM 

Nguồn lực con người 
Trình độ văn hóa, kiến thức, kỹ năng, sức 

khỏe và khả năng làm việc 

TC12, TC14, 

TC15, TC17 

Nguồn lực tự nhiên 
Đất, nước, rừng, thủy sản và các tài nguyên tự 

nhiên khác 

Lồng ghép một phần 

trong TC17 

Nguồn lực xã hội 

Các mạng lưới phi chính thống, các tổ chức, 

các yếu tố và mối quan hệ hợp tác thúc đẩy 

phát triển kinh tế, xã hội  

TC1, TC8, TC11, 

TC13, TC16, TC17, 

TC18, TC19 

Nguồn lực vật chất 

- Cơ sở hạ tầng cơ bản, như điện, đường, 

nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế 

- Các tài sản trong gia đình như: nhà ở, trang 

thiết bị và các đồ dùng gia đình 

TC2, TC3, TC4, 

TC5, TC6, TC7, 

TC9, TC14, TC15 

Nguồn lực tài chính 
Các khoản tiết kiệm, tín dụng, các khoản thu 

nhập từ công việc và lao động khác 
TC10 

Ghi chú: TC14, TC15 và TC17 có cả những đặc điểm thuộc hai nguồn lực 
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Bảng PL-09: Tổng hợp nguồn vốn xây dựng NTM  

ở Tây Nguyên giai đoạn 2010 – 2018 

Đv: tỷ đồng 

Nguồn vốn 2010-2015 2016-2018 2010-2018 

Tổng cộng 81.838,4 66.789,3 148.627,7 

Vốn NS trung ương 1.142,3 1.904,1 3.046,5 

Vốn NS địa phương 1.393,9 2.126,0 3.519,9 

Vốn lồng ghép 17.930,5 10.254,9 28.185,3 

Vốn tín dụng 49.263,8 48.080,7 97.344,5 

Vốn doanh nghiệp 1.992,6 1.542,0 3.534,6 

Cộng đồng dân cư đóng góp 10.115,3 2.881,7 12.997,0 

 

Bảng PL-10: Một số chỉ tiêu về môi trường nông thôn ở các tỉnh Tây Nguyên năm 2016 

Vùng Xã có hệ thống thoát nƣớc 

thải sinh hoạt chung 

Xã có tổ chức thu gom 

rác thải sinh hoạt 

Xã có điểm riêng thu gom 

chai lọ, bao bì thuốc 

BVTV 

 Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%) Số xã Tỷ lệ (%) 

CẢ NƯỚC 3.120 34,75 5.604 62,42 1.679 18,70 

Tây Nguyên 64 10,67 276 46,00 38 6,33 

Nguồn: (Tổng cục thống kê, 2017) 
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Hình PL-01: Tỷ lệ xã đạt từng tiêu chí NTM vùng Tây Nguyên  

(Nguồn: Dữ liệu của VP điều phối NTM trung ương) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Hình PL-02: Tổng hợp trang trại ở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 – 2017: (a) số trang 

trại, (b) tỷ lệ các loại hình trang trại năm 2018 (%)  

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2018
39

) 

 

                                              
39

 Tổng cục thống kê (2018) Niên giám thống kê năm 2017. Nhà xuất bản Thống kê. 
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(a) 

 

(b) 

Hình PL-03: (a) số lao động, HTX và (b) số lao động và cơ sở kinh tế phi nông nghiệp  

ở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 – 2017  

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018) 

 

 

Hình PL-04: Tỷ lệ lao động và doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD  

ở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 – 2017  

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2019
40

) 

 

                                              
40

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019) Sách trắng – Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019. Nhà xuất bản Thống kê. 
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Bảng PL-11. Số lượng HTX nông nghiệp theo các năm từ 2013-2018 tại DHNTB&TN  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cả nƣớc 10410 10750 11299 10726 11688 13856 

DH Nam TB 875 883 887 877 917 1061 

Tây Nguyên 407 424 452 395 498 803 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu các năm của Cục KTHT và PTNT- Bộ NN&PTNT 

 

 

(a) 

 

(b) 

Hình PL-05: Tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 – 2018; (a) tỷ lệ hộ nghèo 

chung và (b) tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt theo từng tiêu chí đa chiều
41

  

(Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các nguồn của Bộ LĐTBXH) 

                                              
41

 Nghèo đa chiều đo bằng tiêu chí thu nhập và các tiêu chí phi thu nhập. Bộ LĐTB XH đã xây dựng và đề xuất 

10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt trong nghèo đa chiều tương ứng là: giáo dục người lớn, giáo dục trẻ em, 

khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nhà ở, nước sạch, hố xí, dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. 
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Hình PL-06: Tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng NTM vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2018  

(Nguồn: Dữ liệu của VP điều phối NTM trung ương) 

 

 

Hình PL-07: Mức đầu tư trung bình cho xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 – 2018 

(Nguồn: Dữ liệu của VP điều phối NTM trung ương) 

 

 

Hình PL-08: Tỷ lệ vốn cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2018 

(Nguồn: Dữ liệu của VP điều phối NTM trung ương) 
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Hình PL-09: Tỷ lệ vốn doanh nghiệp xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2018 

(Nguồn: Dữ liệu của VP điều phối NTM trung ương) 

 

(a) 

 

(b)                                                                     Ảnh: Trần Bình Đà 

Hình PL-10: Nguồn sinh kế tài chính từ hoạt động phi nông nghiệp của HGĐ người Êđê 

tại Buôn Sút M'đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'ga, tỉnh Đắk Lắk (a – buôn bán theo phiên 

thu tiền điện tại sân nhà cộng đồng, 1 lần/tháng; b – buôn bán cố định tại HGĐ) 

 

  

Hình PL-11: Đồi trọc ở Gia Lai do khai thác rừng mạnh 5 năm gần đây  

(Nguồn: Điều tra đất tại Gia Lai, 9-15/6/2019) 
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(a) 

 

(b)                                     Ảnh: Trần Bình Đà 

Hình PL-12: Kiến trúc thiếu tính đặc trưng bản địa của cộng đồng dân dộc Êđê tại Buôn 

Sút M'đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'ga, tỉnh Đắk Lắk (a - Nhà cộng đồng; b - Nhà mới 

xây của HGĐ Ê-đê từ tiền bán đất) 

Bảng PL-12. Số hộ trồng cà phê theo vùng trong toàn quốc  

TT Tỉnh Số hộ trồng cà phê 

   Toàn quốc 694,411 

I  Đồng bằng Sông Hồng 128 

II  Trung du và miền núi phía Bắc 38,623 

III  Bắc trung Bộ   Duyên hải miền Trung 15,436 

IV  Tây Nguyên 606,806 

V  Đông Nam Bộ 33,319 

VI  Đồng bằng Sông Cửu Long 99 

Bảng PL-13. Số hộ nuôi trồng thủy sản tại các vùng trong toàn quốc 

TT Tỉnh 

Tổng số hộ có 

nuôi trồng 

thủy sản 

Trong tổng số 

Hộ nuôi cá 

Hộ  

nuôi 

tôm 

Hộ nuôi 

thủy sản 

khác 

A B 1 2 3 4 

   Toàn quốc 1,981,707 1,597,398 379,685 28,883 

I  Đồng bằng Sông Hồng 388,015 371,137 12,877 7,653 

II  Trung du và miền núi phía Bắc 440,721 438,207 40 560 

III 

 Bắc trung Bộ   Duyên hải miền 

Trung 268,958 236,453 31,004 4,796 

IV  Tây Nguyên 32,497 32,436 11 37 

V  Đông Nam Bộ 19,360 14,695 2,932 1,977 

VI  Đồng bằng Sông Cửu Long 832,156 504,470 332,821 13,860 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

             

 

BẢO TỒN, PHÁT HUY VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC 

THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN  MỚI 
 

 

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó có 

53 dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng góp phần làm phong 

phú, đa dạng nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển không 

đồng đều về quy mô dân số cũng như điều kiện sống, cùng với xu thế hội nhập 

và phát triển, những luồng văn hoá khác nhau đã tác động mạnh đến văn hoá 

truyền thống các dân tộc thiểu số dẫn đến nguy cơ mai một bản sắc văn hóa các 

dân tộc. Trước thực trạng trên, Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương, 

chính sách nhằm ưu tiên, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong từng 

giai đoạn phát triển bền vững đất nước, trong đó đặc biệt chú trọng công tác bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện bảo tồn, phát huy 

văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong 

xây dựng nông thôn mới 

Vấn đề bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số luôn là 

một nội dung quan trọng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo trong 

suốt quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước. Với quan điểm nhất quán, Đảng và 

Nhà nước ta luôn khẳng định, văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan 

trọng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành, chỉ đạo đã góp phần quan trọng 

trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bên cạnh đó tạo động 

lực để phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, an ninh 

quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những chủ trương đó, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cụ thể hóa và triển 

khai xây dựng các văn bản mang tính pháp quy, thông tư, đề án, dự án, ký kết 

các chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để thực hiện có 

hiệu quả công tác văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, công tác 

bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống nói riêng: Thông tư số 12/2014/TT-

BVHTTDL về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP 

của Chính phủ về công tác dân tộc; các dự án thành phần của Đề án bảo tồn và 

phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020; triển khai 

Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 13/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và 



70 

 

Du lịch ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến 

lược công tác dân tộc (Quyết định số 1395/QĐ-BVHTTDL ngày 09/5/2014); Phê 

duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch 

vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-

2020; Đề án “Đưa các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số”; Đề án “Tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền lưu động” giai đoạn 2016-2020; phối 

hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển văn 

hóa giai đoạn 2016-2020…  

Cùng với sự phát triển của đất nước, xây dựng nông thôn mới là một 

nhiệm vụ mang tính chiến lược đặc biệt quan trọng được Đảng và Nhà nước đặt 

ra tại Nghị quyết số 26-NQ/TW. Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần cho nhân dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh 

tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công 

nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với thành thị; xã hội nông thôn dân 

chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đời sống vật chất và tinh 

thần của người dân ngày càng nâng cao. Từ các chủ trương, nghị quyết của 

Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, đây là chương trình tổng thể bao gồm nhiều nội dung 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và hệ thống chính trị 

cơ sở
42
. Trong đó, về lĩnh vực văn hóa có tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn 

hóa) và tiêu chí 16 (về văn hóa). Để triển khai thực hiện hiệu quả, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 

hành, hướng dẫn công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
43

. Tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền và đưa nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng về cơ 

sở với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, công tác 

xã hội hóa, kêu gọi tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho việc phục vụ thư viện 

lưu động đạt hiệu quả thiết thực. Tại các địa phương trong cả nước đã kịp thời 

                                              
42

 Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM ở 02 giai đoạn (2010-2016; 2016-2020) gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh 

vực văn hóa có 2 tiêu chí: Tiêu chí thứ 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí 16 (về văn hóa); Quyết định 

491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009; Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày  17/10/2016; Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 

05/01/2010 phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định 

số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới”, Phong trào đã và đang được triển khai thực hiện đồng bộ; diễn ra sôi nổi, rộng khắp các 

địa phương trên cả nước, ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thu hút sự tham gia và phát huy được sức mạnh của cả 

cộng đồng, xã hội… 

43
 Hướng dẫn số 4688/HD-BVHTTDL, ngày 14/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tiêu chí 

số 06 về cơ sở vật chất và tiêu chí số 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; Kế 

hoạch số 3905/KH-BVHTTDL ngày 29/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 17/2011/TT-

BVHTTDL ngày 02/12/2011 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới"; Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-17-2011-tt-bvhttdl-xet-va-cong-nhan-xa-dat-chuan-van-hoa-nong-thon-moi-133445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-17-2011-tt-bvhttdl-xet-va-cong-nhan-xa-dat-chuan-van-hoa-nong-thon-moi-133445.aspx
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chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện tiêu chí 6 và 16 trên địa bàn quản lý. 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được thực hiện với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú có chiều sâu từ Trung ương đến địa phương. Công tác tuyên 

truyền được tăng cường, quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa của Chương trình 

xây dựng nông thôn mới với các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, các 

cuộc thi tìm hiểu về đề tài nông thôn mới thông qua: Sân khấu hóa, sáng tác, tập 

huấn, liên hoan văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, giao lưu, tọa đàm, liên hoan 

tuyên truyền lưu động.... Qua đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về trách nhiệm, nhiệm 

vụ xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được 

nâng lên. Người dân xác định xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn 

mới là việc của chính mình. Nhiều nét đẹp trong văn hóa, trong ứng xử đã góp 

phần quan trọng trong tạo dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng dân 

cư, cho mỗi gia đình và mỗi cá nhân, nhiều vùng quê nông thôn đã có những 

bước chuyển mình trở thành những “Miền quê đáng sống”.   

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác văn hóa gắn với 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối 

hợp với các ban, bộ, ngành liên quan ký kết các chương trình phối hợp nhằm phát 

huy tối đa nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia 

đình trong xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả xây dựng 

nông thôn mới. Cũng từ đó, ở địa phương, ngành văn hóa đã phối hợp chặt chẽ 

với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện các tiêu chí văn hóa gắn 

với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai, lồng 

ghép thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, các chương trình phối hợp liên 

ngành, tổ chức ký kết các chương trình phối hợp từng năm hoặc từng giai đoạn.
 

2. Việc thực hiện chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong xây 

dựng nông thôn mới 

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân 

tộc thiểu số là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong phong trào xây dựng 

nông thôn mới ở nước ta, nhằm khai thác hiệu quả những thế mạnh, nguồn lực 

của địa phương vào phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật 

chất và đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, bảo tồn và 

phát triển các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trong phong 

trào xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp, công cụ để xóa đói, 

giảm nghèo hiệu quả cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo mối quan hệ 

hài hòa giữa phát triển kinh tế với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của cộng đồng các dân tộc. 
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 Chủ trương bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của 

đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông 

thôn mới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể trong Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; 

dự án thành phần của Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số 

Việt Nam đến năm 2020”
44
… 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về văn 

hóa và Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá đã góp phần quan trọng nâng 

cao đời sống văn hoá tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá các 

dân tộc, đặc biệt là các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 

đó, triển khai “Dự án bảo tồn, phát huy giá trị làng truyền thống các dân tộc 

thiểu số” vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhằm xây dựng 

thành mô hình bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc hiệu quả, thiết 

thực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên cả nước. Đã có 37 làng, bản, buôn của 30 dân tộc thuộc các tỉnh đại 

diện cho các vùng, miền trên cả nước được hỗ trợ đầu tư bảo tồn. Tại các vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng dự án, các thiết chế văn hóa truyền 

thống, các di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ hội, dân ca, dân vũ, dân nhạc, trang 

phục, nghề thủ công truyền thống… Đến nay đã có hơn 80 lễ hội truyền thống 

tiêu biểu của các dân tộc thiểu số được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ 

các địa phương tổ chức phục dựng, bảo tồn và phát triển đúng mục đích, phù hợp 

với từng dân tộc, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc 

thiểu số, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức tự giữ gìn những nét đẹp trong 

văn hóa của dân tộc và phù hợp xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng và phát triển các mô 

hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp trong phong trào 

xây dựng nông thôn mới, nhằm mục đích xây dựng và nhân rộng các mô hình 

tốt về bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, 

miền, dân tộc, tạo ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại 

bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và 

                                              
44 Dự án Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Dự án  xây dựng “Chương trình hoạt động, lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ 

thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng quốc gia giai đoạn 2011 - 2020”; Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, 

phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” với mục tiêu gắn kết các chương trình phát triển kinh tế với việc bảo tồn 

và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, giữ bảo tồn và phát triển các giá 

trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số với phát triển du lịch một cách đồng bộ, hiệu quả. Đề 

án “Đưa các chương trình hành động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020; Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần 

cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Đề án tổ chức định kỳ Ngày hội giao lưu văn 

hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số… 
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phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc trong thời kỳ đổi mới, 

hội nhập và phát triển đất nước; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà 

nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào 

xây dựng nông thôn mới trên cả nước và đang triển khai thực hiện 10 mô hình 

bào tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới
45

; tổ chức 02 

Hội nghị tập huấn năng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ văn hóa xã, các nghệ 

nhân, người có uy tín về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... 

đẩy mạnh Phong trào TDĐKXDĐSVH nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị 

văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng là nội dung cốt lõi trong phong trào xây dựng 

nông thôn mới ở nước ta. Qua đó, đã góp phần bảo tồn và phát huy hiệu quả các 

giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

kinh tế, du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương. 

Định kỳ tổ chức các Hội thi, Hội diễn, Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan văn 

hóa các dân tộc. Qua đó, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, 

các địa phương trong cả nước; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc giữ 

gìn và phát huy bản sắc, giá trị di sản văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc, góp phần taọ động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc 

phòng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo, lồng ghép vào các 

chương trình, đề án và nguồn kinh phí triển khai nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn 

cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, miền núi, biên giới và xã đặc biệt khó khăn nhằm củng cố phát triển 

đồng bộ, khai thác có hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu 

cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của đồng bào các dân 

tộc; tổng hợp, đề xuất chương trình đầu tư, hỗ trợ đối với các thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, xã đặc biệt khó khăn; 

chủ trì, phối hợp với các địa phương khảo sát và mở các lớp truyền dạy các di 

sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc thiểu số có dân số dưới 10 nghìn 

người, các lớp do chính các nghệ nhân, chủ thể của văn hóa các dân tộc trực tiếp 

tham gia truyền dạy cho thế hệ trẻ. Các lớp truyền dạy tại các địa phương đã góp 

phần nâng cao ý thức tự giác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

                                              
45

 Các mô hình: Câu lạc bộ “Hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu” gắn với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử 

Nam Bộ qua mô hình Câu lạc bộ Đờn ca tài tử trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Mô hình bảo vệ rừng, 

nguồn nước gắn với bảo tồn và phát huy lễ hội cúng rừng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phong trào xây 

dựng nông thôn mới; Bảo tồn và phát huy nghệ thuật “Múa hát Sắc Bùa” qua các mô hình sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng của đồng bào ven biển miền Trung; Xây dựng và phát huy mô hình dòng họ văn hóa gắn với bảo tồn, 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Bảo tồn nghệ thuật trình 

diễn dân gian dân tộc Xá Phó tỉnh Lào Cai; Bảo tồn nghề truyền thống dân tôc Lự tại tỉnh Lai Châu... 
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truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ 

dân gian vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức kiểm kê, sưu tầm, 

nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống; phục dựng bảo tồn các lễ 

hội truyền thống đặc sắc có nguy cơ mai một và phát huy xây dựng sản phẩm 

phục vụ phát triển du lịch tại địa phương, góp phần xoá đói, giảm nghèo cho 

đồng bào các dân tộc… 

Từ các chương trình, dự án đầu tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào 

các dân tộc gắn với phát triển du lịch, các địa phương đã ban hành và triển khai 

thực hiện các đề án về phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, bảo tồn và phát triển các 

giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương và đã mang lại 

những kết quả nổi bật
46

. Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa 

- khu thể thao thôn, làng, bản đã trở thành phong trào rộng khắp; bằng nhiều 

biện pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kết hợp vừa xây mới, vừa khôi phục tận 

dụng sử dụng những thiết chế có sẵn như: Đình làng, chùa, hội trường ủy ban, 

nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà gươl, nhà dài, nhà rông ở vùng đồng bào dân tộc... 

là nơi tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, trao truyền và giới thiệu những 

giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng tới nhân dân và khách du lịch. Nhiều 

mô hình nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số đã 

trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách như: Mô hình nhà rông của 

đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên; nhà sàn của người Tày, Thái, Mường 

vùng núi phía Bắc...  

Nhằm xây dựng, phát triển mô hình/hoạt động du lịch cộng đồng, thu hút 

khách du lịch đến lưu trú vùng dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội vùng dân tộc thiểu số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối 

hợp, hướng dẫn các địa phương có vùng dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng 

đồng (homestay) gắn với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh như: Lào Cai, Hòa 

Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, 

Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Đồng 

bằng sông Cửu Long… Do nguồn kinh phí thực hiện chính sách chủ yếu từ các 

địa phương và cộng đồng nên các địa phương tự chủ động bố trí, phân bổ nguồn 

lực, lồng ghép nguồn lực thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia hỗ 

trợ về chuyên môn, tạo điều kiện về nguồn nhân lực để các dự án của nước ngoài 

triển khai hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.  

Nhiều mô hình xây dựng làng văn hóa, mô hình nông nghiệp, nông thôn 

gắn với phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành 
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 Hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế xã hội như: Trung tâm văn hóa, Thể thao; nhà văn hóa sinh hoạt cộng 

đồng, Hiện cả nước có 6.997/10.878 TTVHTT cấp xã (xã, phường, thị trấn) (đạt 64,3%) trong đó 48% xã, 

phường, thị trấn có mô hình Trung tâm Văn hóa Thể thao… 
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những mô hình điểm về bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống 

của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch ở nhiều địa phương 

như:  Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Điện 

Biên, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Cần Thơ... Mỗi địa phương có cách làm có 

hiệu quả khác nhau phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng dân tộc
47

. Nhiều 

địa phương đã tổ chức các tuyến du lịch trải nghiệm làng quê nông thôn mới gắn 

với giữ gìn văn hoá truyền thống và các trò chơi dân gian, từ đó, đã tạo điều kiện 

thu hút người dân ở thôn, bản, ấp tham gia thường xuyên hơn vào các phong 

trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nhiều lễ hội truyền thống lành mạnh 

được phục hồi, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
48

. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho các đơn chuyên môn đã tổ chức 

đánh giá, rà soát tình hình ban hành và thực hiện chính sách liên quan đến phát 

triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số các tỉnh biên giới; trong 

thời gian tới, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ các địa phương biên giới phát triển du lịch kết hợp với 

bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số đến năm 2025. 

3. Đánh giá chung về kết quả đạt đƣợc trong việc thực hiện chính 

sách bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số 

* Ưu điểm: 

- Vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta đã có nhiều chuyển biến và 

đổi mới rõ nét về các mặt: Cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật và văn hoá xã hội, 

trình độ học vấn và dân trí, đời sống vật chất và tinh thần, trật tự an ninh xã hội, 

bình đẳng và đại đoàn kết dân tộc…; sự nhất quán trong nhận thức và triển khai 

thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát 

triển văn hóa các dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, phát triển đời sống văn hóa trong 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam.  

- Sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước thông qua Chương trình mục tiêu quốc 

gia về văn hóa, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa tập trung thực hiện các 

dự án trọng điểm đã đạt được những kết quả nhất định, các đề án, dự án đầu tư 

có trọng tâm, trọng điểm, đúng địa chỉ và có hiệu quả hơn.  

- Hiệu quả từ việc thực hiện chính sách văn hóa, thể thao và du lịch vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng ổn định, cải thiện, nâng cao 

mọi mặt đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, góp phần tích cực xây 
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 Tỉnh Lào Cai phát triển mỗi địa phương một sản phẩm phát triển du lịch; tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án 

“Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với 

hoạt động du lịch trên địa bàn Lam Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030”… 
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 Xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, xã Thanh Phú, Tả Van, Tả Phìn huyện Sa Pa thuộc 

tỉnh Lào Cai; Bản Sin Súi Hồ thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu… 
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dựng nông thôn mới, văn hóa dân tộc ngày càng được quan tâm đúng mức, đáp 

ứng nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn cả nước. 

- Vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta đã có nhiều chuyển biến và 

đổi mới rõ nét về các mặt: Cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật và văn hoá xã hội, 

trình độ học vấn và dân trí, đời sống vật chất và tinh thần, trật tự an ninh xã hội, 

bình đẳng và đại đoàn kết dân tộc; hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng 

được đầu tư khang trang, cảnh quan làng bản sạch đẹp. Đây là tiền đề cho quy 

hoạch, đầu tư xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương. 

* Những khó khăn:  

- Nhiều tỉnh, thành phố chưa linh hoạt trong việc cụ thể hóa các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù địa phương, đặc thù các dân tộc 

thiểu số như: Quy định về kiên cố hóa các thiết chế văn hóa dẫn đến những khó 

khăn, vướng mắc trong bảo tồn kiến trúc nhà truyền thống, các công trình sinh 

hoạt cộng đồng; các công trình văn hóa được xây dựng chưa phù hợp với kiến 

trúc và cảnh quan của làng, bản của người dân tộc thiểu số, bảo tồn văn hóa 

truyền thống…  

- Nhận thức của các cấp chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số về 

mối quan hệ giữa xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc còn hạn chế. Đời sống kinh tế khu vực đồng bào các dân tộc 

thiểu số còn nhiều khó khăn dẫn đến nhận thức của chính quyền các cấp và 

người dân tập trung chủ yếu cho các mục tiêu phát triển kinh tế, chưa quan tâm 

nhiều đến đầu tư cho công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Các địa phương 

xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch còn trùng lặp. Xúc tiến đầu tư 

phát triển du lịch còn chưa hiệu quả. 

- Cách thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số còn nhiều lúng túng, 

thiếu đồng bộ, chưa mang tính lâu dài. Thực tiễn cho thấy, việc giữ gìn có nơi, 

có lúc được thực hiện một cách khiên cưỡng, khuôn mẫu dẫn đến làm nghèo nàn 

chính nền văn hóa của các dân tộc hoặc giữ gìn diễn ra một cách tự phát thiếu sự 

định hướng dẫn đến nhiều giá trị tốt đẹp bị mai một, một số hiện tượng thương 

mại hóa, cải biên không đúng văn hóa nghệ thuật các dân tộc có xu hướng gia 

tăng. Việc tiến hành bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số 

không dựa trên quy hoạch tổng thể mang tính đặc thù của vùng mà được thực 

hiện nhỏ lẻ không đủ sức thay đổi một cách đồng bộ nên không bảo đảm tính lâu 

dài và có chiều sâu. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều 

khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nên việc huy động nguồn lực vật chất 

của chính quyền địa phương vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và của chính 

bản thân đồng bào trong duy trì, bảo vệ những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể 

là rất khó khăn. 
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- Một số chương trình, đề án về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của các dân tộc được xây dựng và phê duyệt nhưng không có kinh phí 

riêng nên triển khai khó khăn, phải thực hiện lồng ghép vào ngân sách sự nghiệp 

hàng năm của đơn vị hoặc đầu tư chưa đáp ứng được so với yêu cầu của thực tế. 

- Kinh phí cho xây dựng, đầu tư trang thiết bị của các thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở còn ít, không đáp 

ứng được nhu cầu hoạt động của nhân dân.  

Nguyên nhân chủ yếu của các khó khăn, hạn chế đó là: Nguồn lực đầu tư 

của Nhà nước xây dựng thiết chế văn hóa, bảo tồn văn hóa truyền thống và huy 

động xã hội hóa chưa đáp ứng yêu cầu; tốc độ biến đổi của di sản văn hóa các 

dân tộc diễn ra nhanh chóng, công tác sưu tầm, bảo tồn chưa theo kịp dẫn đến 

một số di sản có nguy cơ mai một cao; vai trò chủ thể của người dân, của cộng 

đồng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số 

Việt Nam tuy được đề cao nhưng còn thiếu các chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Sự 

phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương còn thiếu đồng 

bộ, nhiều chương trình được thực hiện lồng ghép nhưng khó thực hiện, hiệu quả 

chưa cao; hoạt động truyền thông chưa đạt hiệu quả… 

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong quá trình xây dựng nông 

thôn mới hiện nay 

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả hoạt động bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong xây dựng nông 

thôn mới cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách phù hợp với tính đặc thù văn hóa của dân 

tộc thiểu số tại các địa phương, tăng cường các nguồn lực cho giữ gìn bản sắc 

văn hóa các dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Cần tiếp 

tục có những chính sách huy động sự tham gia, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, 

cộng đồng xã hội chung tay giúp sức cho công cuộc phát triển kinh tế và văn 

hóa. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho quá trình phát triển vùng đồng bào 

các dân tộc thiểu số cần được xem xét một cách toàn diện: Tăng về số lượng, 

quy mô, chất lượng, hiệu quả; đa dạng loại hình nguồn lực để khai thác tối đa 

các thế mạnh về văn hóa của địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống các dân tộc. 

- Các cấp chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số cần tiếp tục nâng 

cao nhận thức về phát triển kinh tế không phải chỉ là tăng trưởng kinh tế bằng 

mọi giá mà còn phải giải quyết tốt các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, trong đó 

có vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông 

thôn mới. Để nâng cao nhận thức về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc một 

cách căn cơ, mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững cần phải tiến hành đồng bộ các 

biện pháp tác động mạnh mẽ đến tư duy, lối sống, hành động của cán bộ, các thế 

hệ đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường hoạt động tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức, phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của người dân tộc thiểu 
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số đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ 

hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc, ý thức tự tôn dân tộc... Kết hợp đẩy mạnh 

các chương trình phát triển kinh tế phù hợp điều kiện tự nhiên, trình độ phát 

triển kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của người dân… 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến các giá trị văn hóa 

đậm đà bản sắc dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong 

quá trình xây dựng nông thôn mới, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một 

tất yếu đòi hỏi phải có quan điểm đúng đắn, cách thức giữ gìn phù hợp. Đẩy 

mạnh công tác nghiên cứu các giá trị văn hóa dân tộc để phân định được đâu là 

cái lạc hậu, đâu là cái có giá trị, là hạt nhân hợp lý trong quá trình giữ gìn bản 

sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Nghiên cứu những giá trị văn hóa đậm đà bản 

sắc dân tộc sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất những giải pháp giữ gìn 

phù hợp, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; định hướng 

được các cách thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng và linh hoạt phù 

hợp nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động, như: Ngày hội văn hóa thể thao 

các dân tộc theo vùng miền, từng dân tộc; liên hoan ca múa nhạc dân gian; liên 

hoan về các di sản văn hóa… Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa vật thể, phi vật thể; công tác khảo sát điều tra, sưu tầm các giá trị văn 

hóa về sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các loại hình văn hóa dân gian, như dân ca, 

dân vũ, trang phục, hoa văn, nhạc cụ dân tộc; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 

gắn với phát triển du lịch. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng năng cao năng lực về công tác bảo tồn, 

phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trong xây dựng nông 

thôn mới cho công chức làm công tác quản lý văn hóa các cấp, nghệ nhân, người 

có uy tín là người dân tộc thiểu số. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án của các 

ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; định kỳ tiến hành tổng kết, đánh giá 

và rút kinh nghiệm để đề xuất các chính sách mới, các chương trình, dự án về 

bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới đáp 

ứng quá trình phát triển của xã hội. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong việc triển 

khai thực hiện các chính sách về dân tộc với việc lồng ghép xây dựng nông thôn 

mới được đồng bộ và có hiệu quả.  

- Xây dựng và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

* Đối với Chính phủ: 

- Bố trí ngân sách để thực hiện phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tăng 

nguồn vốn ngân sách hỗ trợ hằng năm cho các ban, bộ, ngành, địa phương miền 
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núi, vùng dân tộc thiểu số thực hiện các nội dung trong các chính sách về văn 

hóa dân tộc, xây dựng các thiết chế văn hoá phù hợp với văn hóa truyền thống 

của từng địa bàn, từng dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sản phẩm phục vụ 

phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Chỉ đạo tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…; chỉ đạo tiếp tục xây 

dựng, ban hành các chương trình, đề án, dự án bảo tồn văn hóa các dân tộc giai 

đoạn tiếp theo gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình hiện nay. 

- Phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc 

thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-

2025; tăng cường nguồn lực đầu tư để hỗ trợ cho địa bàn miền núi, vùng dân tộc 

thiểu số xây dựng các thiết chế văn hoá phù hợp với văn hóa truyền thống của 

từng địa bàn, từng dân tộc. 

- Chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng cơ chế phối hợp chặt 

chẽ trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án về phát triển 

văn hóa và xây dựng nông thôn mới.  

- Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào 

các dân tộc thiểu số thông qua việc xây dựng, tổ chức hoạt động có hiệu quả 

phong trào văn hóa - văn nghệ: Định kỳ tổ chức các liên hoan, ngày hội, hội thi, 

hội diễn, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc theo từng khu vực hoặc 

từng dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các đội nghệ thuật quần 

chúng, hoạt động văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở địa phương; phối hợp với Bộ 

đội Biên phòng đẩy mạnh hoạt động của Đội tuyên truyền văn hóa một cách hiệu 

quả. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội viên đi phục vụ địa bàn. Luân phiên 

tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa theo khu vực; đẩy mạnh hoạt động 

“Điểm sáng văn hóa biên giới” ngày càng thiết thực, hiệu quả… 

* Đối với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương: 

- Quan tâm, ưu tiên lồng ghép các chương trình, đề án, dự án, các nguồn 

vốn cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch vùng miền núi, vùng đặc biệt khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 

cơ sở vật chất, căn cứ thực tiễn tại các vùng, miền khác nhau trong việc bố trí 

nguồn ngân sách phục vụ công tác dân tộc, tổ chức các lễ hội vùng dân tộc thiểu 

số; có tiêu chí phù hợp về phân bổ kinh phí đối với từng vùng, miền cụ thể.  

- Các địa phương quan tâm phân bổ nguồn lực cho công tác bảo tồn và 

phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở địa phương, phải gắn kết chặt chẽ với 

phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt chú trọng gắn kết với xây dựng nông thôn 

mới và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa bản địa, bảo đảm hài hòa giữa phát 

triển kinh tế với văn hóa xã hội, giữa bảo tồn và phát triển. Tăng cường các hoạt 

động xúc tiến quảng bá du lịch, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các tổ 

chức, cá nhân./. 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

               

 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN 

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ  TÂY NGUYÊN  

 

I. TIỀM NĂNG VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN 

1. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 08 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận. Đây là vùng đất có tiềm năng nổi trội về du lịch biển đảo, các di sản văn 

hóa thế giới, di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, khảo cổ gắn với văn hóa 

Chămpa… Hầu hết các tỉnh, thành phố trong vùng đều có sự đa dạng, phong phú 

về tài nguyên du lịch. Trong đó, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình 

Thuận là các địa phương có ưu thế lớn trong phát triển du lịch, do có sự phát 

triển đồng bộ về chính sách, quy hoạch, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du 

lịch, nguồn nhân lực, có khả năng tiếp cận tốt về thông tin, hệ thống giao thông 

vận tải... các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận hạn chế hơn 

về thu hút đầu tư du lịch và tiếp cận điểm đến. 

Bảng 1. Tình hình phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

TT Địa phƣơng 

Năm 2018 

Tổng lƣợt 

khách 
Khách nội địa 

Khách quốc 

tế 

Doanh thu 

(tỷ đồng) 

1 Đà Nẵng     7.660.000      4.785.000   2.875.000         24.060  

2 Quảng Nam     6.500.000  2.720.000  3.780.000  11.100  

3 Quảng Ngãi     1.000.000         914.000        86.000              950  

4 Bình Định     4.092.340      3.805.877      286.463           3.301  

5 Phú Yên     1.609.000      1.567.995        41.005           1.556  

6 Khánh Hòa   16.092.000  13.292.000   2.800.000         22.000  

7 Ninh Thuận     2.190.000      2.110.000        80.000           1.050  

8 Bình Thuận     5.750.000      5.080.000      670.000         12.850  

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều tỉnh, thành phố là trọng điểm 

du lịch của cả nước, với nguồn khách dồi dào, tài nguyên phong phú, du lịch 

nông thôn nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Điển hình là các khu vui chơi 

giải trí, trải nghiệm, khu nghỉ dưỡng du lịch được đầu tư xây dựng tại khu vực 

nông thôn, như: Khu vui chơi giải trí Bà Nà Hill; khu nghỉ dưỡng suối khoáng 

Núi Thần Tài; khu vui chơi thể thao mạo hiểm Hòa Phú Thành (huyện Hòa 

Vang, Đà Nẵng); khu du lịch sinh thái, resort nghỉ dưỡng tắm khoáng, tắm bùn, 
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nghỉ dưỡng biển... (Khánh Hòa). Hầu hết các khu du lịch này đã được đầu tư với 

quy mô lớn, đồng bộ về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, cung 

cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan, chăm sóc sức khỏe (tắm khoáng, tắm 

bùn), thể thao mạo hiểm dựa trên thế mạnh về cảnh quan sinh thái thiên nhiên 

của khu vực nông thôn... Những sản phẩm du lịch này đã được xây dựng thương 

hiệu, đảm bảo chất lượng, tạo điểm nhấn về dịch vụ, có khả năng thu hút khách 

du lịch trong và ngoài nước, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội 

khu vực nông thôn nói riêng và các địa phương trong khu vực Duyên hải Nam 

Trung Bộ nói chung.  

Bên cạnh đó, các địa phương còn chú trọng phát triển các loại hình du lịch 

cộng đồng khai thác đặc trưng văn hóa địa phương kết hợp với các hoạt động 

nông nghiệp truyền thống, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao: Du lịch cộng 

đồng, du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, thể thao mạo 

hiểm khám phá tại các xã thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng); tour du lịch trải 

nghiệm các hoạt động nghề nông (làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng 

rau An Mỹ, làng rau Thanh Đông, làng chài Cù Lao Chàm, làng bắp Cẩm Nam), 

tour tham quan rừng dừa 7 mẫu Cẩm Thanh, Hội An và tour du lịch cộng đồng 

dân tộc Cơ Tu huyện Nam Giang (Quảng Nam); du lịch trải nghiệm khám phá 

huyện đảo Lý Sơn, thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, với mô 

hình trồng rau hữu cơ (Quảng Ngãi); du lịch nông nghiệp trải nghiệm tại vùng 

canh tác nho, táo ở huyện Ninh Phước và chăn nuôi dê, cừu huyện Ninh Hải, 

Thuận Nam, Ninh Phước, Thuận Bắc (Ninh Thuận)...  

2. Vùng Tây Nguyên 

Vùng Tây Nguyên gồm 05 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon 

Tum, Gia Lai. Đây là vùng đất có nền văn hóa đa dạng, phong phú, đặc trưng 

của dân tộc thiểu số thuộc ngữ hệ Môn - Khmer và một số dân tộc Miền núi phía 

Bắc di cư vào Tây Nguyên. Trong đó, giá trị văn hóa nổi bật được khai thác 

phục vụ phát triển du lịch là không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, kiến 

trúc nhà Rông, nhà Mồ, nhà Dài, lễ hội đua voi, lễ bỏ mả, lễ hội cồng chiêng, lễ 

đâm trâu… Ngoài ra, vùng Tây Nguyên còn mang đặc trưng của cao nguyên đất 

đỏ bazan với các trang trại cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn trái, đặc biệt là Đà Lạt 

với khí hậu mát mẻ quanh năm, lý tưởng cho canh tác các sản phẩm rau, chè, 

hoa, trái cây…  

Với những điều kiện thuận lợi trên, vùng Tây Nguyên có nhiều thuận lợi để 

phát triển du lịch nông thôn. Trong đó tập trung vào các loại hình du lịch cộng 

đồng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa độc đáo của các buôn làng dân tộc 

thiểu số, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên (Buôn Đôn, Buôn Kon 

K’tu…). Hiện nay, vùng Tây Nguyên có 492 cơ sở lưu trú với mô hình nhà dân có 

phòng cho khách thuê (homestay) với sức chứa 3.845 khách, chiếm 45% tổng số 

cơ sở lưu trú homestay trên cả nước. Bên cạnh đó, mô hình du lịch cộng đồng dựa 
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trên khai thác đặc trưng văn hóa, các loại hình du lịch dựa trên hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, tham quan các trang trại cà phê, rau trái cây, chè đặc trưng của vùng 

Tây Nguyên cũng tạo ra nhiều sản phẩm du lịch có sức hút và hiệu quả kinh tế. 

Tại Đà Lạt, nhiều doanh nghiệp đầu tư trang trại canh tác hoa, chè, trồng rau, cây 

ăn trái hữu cơ kết hợp phục vụ khách tham quan du lịch tạo thành chuỗi giá trị du 

lịch nông nghiệp, hàng năm đón trên 1 triệu lượt khách, mỗi năm đem lại doanh 

thu hàng chục tỷ đồng (Công ty cổ phần sinh học Rừng Hoa; Công ty cổ phần chè 

Cầu Đất; Công ty Langbiang Farm...). Trong 05 tỉnh vùng Tây Nguyên, Lâm 

Đồng là tỉnh có khả năng thu hút khách lớn nhất của vùng nhờ có sự phong phú 

đa dạng về sản phẩm du lịch và đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật 

du lịch, thuận lợi về tiếp cận thị trường với Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số 

thị trường khách quốc tế.  

Bảng 2. Tình hình phát triển du lịch vùng Tây Nguyên 

TT Địa phƣơng 

Năm 2018 

Tổng lƣợt 

khách 
Khách nội địa Khách quốc tế 

Doanh thu 

(tỷ đồng) 

1 Lâm Đồng 6.505.500 6.020.500 485.000 11.710 

2 Đắk Lắk 812.000 736.000 76.000 761 

3 Gia Lai 673.336 659.400 13.936 550 

4 Đắk Nông 304.500 296.800 7.700 33 

5 Kon Tum 500.000 320.000 180.000 254 

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG 

THÔN VÙNG DHNTB VÀ TÂY NGUYÊN  

1. Đóng góp tích cực 

- Nhiều sản phẩm du lịch nông thôn tại 02 vùng trên đã dần khẳng định 

được vị thế trong hệ thống sản phẩm du lịch của mỗi địa phương, đồng thời, mỗi 

vùng nhờ tính đặc thù, trở thành điểm nhấn, có sức hấp dẫn lớn đối với khách du 

lịch trong nước và quốc tế. Sản phẩm du lịch nông thôn đã góp phần đa dạng 

hóa năng lực cung ứng dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu tham quan, trải nghiệm 

của du khách, khả năng lưu trú và chi tiêu của du khách tới các điểm đến trong 

vùng. Nhiều sản phẩm du lịch nông thôn đã được đầu tư bài bản, có chất lượng 

cao đặc biệt là các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao mạo 

hiểm, với những trải nghiệm đa dạng đã phát huy vai trò dẫn dắt cho du lịch khu 

vực nông thôn, sức hút mới cho du lịch các vùng trên.  

- Điểm đến du lịch nông thôn đã góp phần mở rộng không gian tuyến 

điểm du lịch, hình thành điểm đến mới, giảm bớt sự quá tải tại các khu vực đô 

thị, trung tâm du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến sự hài lòng của 

du khách. Nhờ đó, khách đến đông hơn, lưu trú dài hơn và chi tiêu nhiều hơn. 
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Các làng du lịch cộng đồng tại Hội An đã góp phần làm giảm áp lực quá tải tại 

phố cổ Hội An, tăng các sản phẩm trải nghiệm cho du khách. 

- Liên kết giữa du lịch và hoạt động nông nghiệp, nông thôn đã được khai 

thác hiệu quả, trên cơ sở hình thành chuỗi giá trị, đem lại lợi ích cho cả hai ngành 

du lịch và nông nghiệp. Khai thác, phát triển các làng truyền thống, trang trại, 

nông trại, các khu vực canh tác nông nghiệp với những giá trị đặc trưng kết hợp 

phục vụ khách du lịch đã từng bước khẳng định là mô hình kinh doanh hiệu quả, 

bền vững. Nhiều mô hình trang trại được đầu tư bởi các doanh nghiệp đã có 

doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm nhờ khai thác mô hình vừa trồng rau, chè, hoa 

quả, cây ăn trái, cà phê vừa phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng (Công ty 

TNHH trang trại Langbiang Farm, Công ty cổ phần chè Cầu Đất ở Lâm Đồng)… 

- Nhiều sản phẩm của ngành nông nghiệp (hoa, cây cảnh, cà phê, trái cây, 

chè) đã tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, được tiêu thụ tại chỗ đem 

lại nguồn thu lớn và thuận lợi hơn cho nông dân so với tiêu thụ ngoài thị trường, 

đồng thời các đặc sản địa phương còn là công cụ quảng bá rộng rãi cho địa danh 

điểm đến. Khai thác văn hóa ẩm thực để phục vụ khách du lịch cũng là một 

trong những yếu tố thúc đẩy hoạt động du lịch nông nghiệp. 

- Du lịch nông thôn đã tạo thêm nguồn sinh kế; tạo ra việc làm, đem lại 

thu nhập, sinh kế ổn định cho bà con nông dân, cải thiện đời sống của bà con 

nông dân, giúp người dân gắn bó với quê hương hơn. Mô hình du lịch cộng 

đồng đã góp phần tăng khả năng thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, 

đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, đặc biệt hiệu quả sử dụng đất 

canh tác nông nghiệp tăng lên, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, điển hình 

như làng rau Trà Quế chỉ có 20ha với 200 hộ dân nhưng đem lại doanh thu hàng 

chục tỷ đồng mỗi năm nhờ trồng rau và khai thác du lịch. 

- Thông qua hoạt động du lịch, cộng đồng địa phương đã nâng cao ý thức 

xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan văn minh, sạch sẽ, nâng cao chất lượng 

cuộc sống, khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điểm khác biệt để thu 

hút, giới thiệu đến khách du lịch... điều này đóng góp tích cực cho xây dựng nông 

thôn mới bền vững. Nhiều lễ hội gắn với hoạt động nông nghiệp đặc trưng của 

các vùng được tổ chức nhằm tuyên truyền quảng bá, tạo điểm nhấn trong việc thu 

hút khách như: Lễ hội cà phê (Tây Nguyên), Festival Hoa Đà Lạt... Nhiều làng 

nghề truyền thống, vùng cây ăn trái được bảo tồn, lưu giữ, phục hồi để tổ chức 

không gian thu hút khách du lịch. 

- Phát triển du lịch nông thôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư với 

quy mô lớn, có năng lực về vốn, nhân lực nên chủ động trong việc xây dựng sản 

phẩm du lịch có dấu ấn riêng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá 

sản phẩm, duy trì chất lượng sản phẩm ổn định và thường xuyên làm mới sản phẩm 
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du lịch. Đóng góp của các mô hình du lịch này đối với khu vực nông thôn là rất 

lớn, tạo ra điểm nhấn về sản phẩm dịch vụ, thu hút khách tới toàn vùng nói chung 

và khu vực nông thôn nói riêng, vừa tạo ra sự đa dạng về dịch vụ đáp ứng nhu cầu 

thị trường vừa tạo ra động lực thúc đẩy du lịch khu vực nông thôn.  

- Doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng sản phẩm du lịch nông 

thôn đã có sự liên kết chặt chẽ, nhiều tour du lịch nông nghiệp, nông thôn độc 

đáo, chất lượng bước đầu được du khách đón nhận. Sự tham gia trực tiếp của bà 

con nông dân trong các hoạt động du lịch nông nghiệp đã tạo nên sự phong phú, 

hấp dẫn của các sản phẩm du lịch. Nhiều điểm đến khu vực nông thôn đã có thể 

đón hàng triệu khách du lịch mỗi năm; một số tour du lịch đã trở thành thương 

hiệu để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.  

2. Tồn tại, hạn chế 

- Sản phẩm du lịch nông thôn chưa thực sự trở thành sản phẩm độc lập, do 

chưa khai thác được giá trị nông thôn đặc trưng nổi trội của địa phương, hạn chế 

về chất lượng dịch vụ, thiếu hoạt động trải nghiệm, chưa đáp ứng nhu cầu của 

du khách. Sản phẩm du lịch nông thôn của nhiều tỉnh tại vùng Tây Nguyên chưa 

có sự khác biệt lớn do tương đồng về địa lý. Giá trị văn hóa truyền thống, đặc 

trưng nông nghiệp bản địa chưa được khai thác chuyên nghiệp, sáng tạo để tạo 

ra các sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách. Nhiều điểm đến du lịch nông thôn 

chưa được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, có khoảng cách xa với các khu đô 

thị và trung tâm du lịch, đồng thời thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, ít các 

dịch vụ bổ sung và các dịch vụ trải nghiệm nên khó có khả năng thu hút khách. 

Đầu tư phát triển du lịch nông thôn còn hạn chế do khó khăn về hạ tầng và chưa 

có chính sách thu hút đầu tư. Nhiều điểm du lịch tại huyện vùng sâu, vùng xa 

thuộc các tỉnh Tây Nguyên... có khoảng cách khá xa so với khu trung tâm, thời 

gian đi lại dài, chi phí cao, dịch vụ trải nghiệm ít nên khai thác du lịch gặp nhiều 

khó khăn, do đó thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu của khách du lịch tại khu 

vực nông thôn còn thấp. Tại nhiều địa phương trọng điểm du lịch như Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận có rất nhiều điểm du lịch sinh thái, trải 

nghiệm, gắn với nông nghiệp, nông thôn, nhưng nhìn chung các điểm này chỉ 

đáp ứng được nhu cầu tham quan của một bộ phận du khách, chưa thỏa mãn nhu 

cầu nghỉ dưỡng chuyên biệt hoặc phục vụ các đoàn khách lớn. 

 - Phần lớn các điểm đến du lịch nông thôn chưa đủ năng lực để có thể lưu 

giữ khách, hầu hết chỉ là điểm tham quan trong hành trình kết nối với đô thị và 

các trung tâm gửi khách. Nhiều điểm đến du lịch nông thôn chưa kết nối hiệu 

quả với các trung tâm gửi khách, các đô thị, thành phố cũng như các điểm đến 

du lịch khác trong vùng để hình thành tuyến du lịch, đáp ứng yêu cầu tổ chức 

chương trình du lịch của các công ty lữ hành. Lượng khách du lịch đến khu vực 
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nông thôn còn hạn chế. Nhiều địa phương, khách du lịch đến khu vực nông thôn 

chỉ chiếm chưa đến 10% tổng lượng khách đến địa phương. Quảng Nam là một 

trọng điểm du lịch với các sản phẩm du lịch nông thôn đặc sắc, tuy nhiên, khách 

đến khu vực nông thôn ước tính mỗi năm khoảng 300 nghìn lượt khách, chiếm 

gần 5% tổng lượng khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh. Một số điểm đến 

du lịch tổ chức lễ hội, Fesstival thu hút được lượng khách lớn nhưng chủ yếu 

khách tham quan trong ngày, theo mùa vụ, thời gian lưu trú ít. Ước tính có 

khoảng 7-10% lượng khách đến có lưu trú tại điểm đến du lịch nông thôn. 

- Nhiều điểm du lịch nông thôn tại các khu vực trên đang khan hiếm 

nguồn nhân lực, đặc biệt là những người có kỹ năng phục vụ du lịch. Khả năng 

quản lý điều hành cơ sở du lịch tại nông thôn, làng nghề còn hạn chế. Việc bồi 

dưỡng để người dân sở tại có kỹ năng trình diễn, thuyết minh, phục vụ khách 

chuyên nghiệp để tạo ra sức hút của sản phẩm du lịch nông nghiệp chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển. Việc thu hút lực lượng thanh niên được đào tạo nghề du lịch 

tham gia vào hoạt động du lịch tại khu vực nông thôn gặp nhiều khó khăn do 

chưa phải ngành nghề có thu nhập cao, ổn định.   

- Tiêu dùng du lịch tại khu vực nông thôn chưa nhiều do thiếu dịch vụ vui 

chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm, trải nghiệm. Mặc dù, có nhiều sản phẩm 

nông nghiệp sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trở 

thành hàng hóa phục vụ du khách như: Chè, cà phê, trái cây, đồ thủ công mỹ 

nghệ, tuy nhiên, hoạt động thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp thông 

qua du lịch chưa hiệu quả, do các địa phương có sản phẩm giống nhau về loại 

sản phẩm và hình thức mẫu mã, chưa có nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng cao 

giành riêng cho khách du lịch, kỹ năng bán hàng, thuyết trình, trưng bày sản 

phẩm chưa thực sự hấp dẫn.  

- Liên kết giữa các địa phương trong cùng một vùng trong phát triển du 

lịch chưa chặt chẽ, chưa khai thác được các tour du lịch có tính chất liên vùng để 

tạo ra sự trải nghiệm đa dạng cho du khách, đồng thời tránh được tình trạng “đến 

một địa phương là biết cả vùng”. Sự phát triển du lịch của các địa phương trong 

vùng chưa đồng đều, thiếu sự liên kết và vai trò điều phối giữa các địa phương 

trong vùng. Nhiều điểm đến tại các địa phương trong vùng quá tải khách du lịch, 

nhưng hầu hết điểm đến du lịch nông thôn lượng khách tăng không đáng kể. Sự 

phối hợp liên ngành trong xây dựng, quản lý quy hoạch nông thôn cho phát triển 

du lịch còn rời rạc. Sự kết nối giữa du lịch và nông nghiệp và các ngành khác 

chưa hiệu quả, chưa tạo thành sản phẩm có sức hấp dẫn và có giá trị gia tăng cao.  

- Công tác quản lý điểm đến chưa được thực hiện tốt, đặc biệt về vấn đề 

bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng dịch 

vụ. Nhiều điểm đến ô nhiễm môi trường diễn ra nghiêm trọng, quá tải vào mùa 

cao điểm (Hội An; Đà Lạt).  
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III. ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG 

THÔN VÙNG DHNTB VÀ TÂY NGUYÊN  

1. Định hƣớng phát triển  

- Phát triển du lịch nông thôn phải gắn với xây dựng nông thôn mới bền 

vững, nhằm tranh thủ nguồn lực từ nhà nước và xã hội để phát triển nông thôn,  

đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Hỗ trợ để du lịch trở thành ngành 

nghề chính tại các khu vực nông thôn có điều kiện thuận lợi, tạo ra đóng góp 

tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Đồng thời, xây dựng 

nông thôn mới là cơ sở nền tảng cho phát triển điểm đến du lịch nông thôn bền 

vững, hiệu quả.  

- Du lịch nông thôn cần dựa trên nhu cầu thị trường, gắn kết với các khu 

vực đô thị, trung tâm gửi khách và các địa phương khác trong vùng để hình 

thành tuyến du lịch. Để thu hút khách du lịch, các địa phương cần phát triển đa 

dạng các dịch vụ du lịch nông thôn theo nhu cầu của khách hàng, trong đó cần 

phát triển các khu, điểm du lịch nông thôn có chất lượng và các giá trị khác biệt 

mà các đô thị du lịch không có, chú trọng khai thác các sản phẩm du lịch đặc 

trưng của địa phương, gắn với giá trị truyền thống, sự khác biệt, mang bản sắc 

của nền văn hóa nông nghiệp của từng vùng. Phát triển du lịch thôn phải hướng 

tới chất lượng, cung cấp nhiều dịch vụ trải nghiệm với dòng sản phẩm du lịch 

nông thôn đặc trưng: Du lịch nghỉ dưỡng nông thôn; chăm sóc sức khỏe; thể 

thao mạo hiểm; du lịch canh nông; du lịch học đường; du lịch cộng đồng... Sự đa 

dạng, chất lượng của các sản phẩm du lịch nông nghiệp sẽ nâng cao khả năng 

cạnh tranh, thu hút khách và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, đồng 

thời làm giảm áp lực quá tải du lịch tại các khu vực đô thị, khu vực ven biển.  

- Chú trọng mục tiêu tăng chi tiêu của khách du lịch đối với các sản phẩm 

hàng hóa, dịch vụ được sản xuất tại nông thôn. Trong đó, chi tiêu của khách tại 

nông thôn là một trong những thước đo đánh giá hiệu quả của hoạt động du lịch 

nông thôn. Sản phẩm nông nghiệp phải được đẩy mạnh tham gia vào chuỗi tiêu 

dùng du lịch của du khách thông qua các dịch vụ trải nghiệm, ăn uống, mua sắm.  

- Khai thác lợi thế chuỗi giá trị du lịch và nông nghiệp, nông thôn, đặc 

biệt là các khu vực chuyên canh cây đặc sản, canh tác nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp công nghệ cao, nhằm gia tăng hoạt động trải nghiệm và gia tăng chi tiêu 

của khách đối với các sản phẩm nông nghiệp.  

- Nâng cao ý thức xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan văn minh, 

sạch sẽ, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền 

thống dân tộc (khôi phục lễ hội, khai thác ẩm thực, trang phục, nghệ thuật 

truyền thống), tạo điểm khác biệt để thu hút khách du lịch.  

- Phát triển du lịch nông thôn hướng tới mục tiêu bền vững về môi trường 

và xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tham gia, trong đó có lợi ích của cộng 
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đồng địa phương nơi khai thác hoạt động du lịch nông thôn. Hỗ trợ để cộng 

đồng địa phương chủ động tham gia hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn 

thông qua việc cung cấp các dịch vụ du lịch (homestay, hướng dẫn, trình diễn, 

cung cấp hàng hóa, nông sản phục vụ tiêu dùng du lịch...), nhằm đem lại thu 

nhập cho bà con nông dân như: Nguồn sinh kế ổn định, cải thiện đời sống, giúp 

người dân gắn bó với quê hương, góp phần giảm nghèo nhất là tại những cộng 

đồng khó khăn. 

2. Giải pháp phát triển du lịch nông thôn 

- Một là, các vùng cần tổ chức rà soát, quy hoạch, xác định rõ thế mạnh để 

phát triển các sản phẩm du lịch nông thôn đặc thù, hấp dẫn riêng trong mục tiêu 

chung của cả vùng. Trong đó, quy hoạch phát triển du lịch nông thôn phải gắn 

với chính sách phát triển nông thôn mới của vùng; xây dựng bản đồ du lịch nông 

thôn, trong đó chỉ ra các khu vực có khả năng phát triển sản phẩm nông thôn đặc 

trưng trên cơ sở liên kết hình thành tuyến du lịch. Rà soát diện tích đất nông 

thôn, cách thức tổ chức sản xuất sử dụng đất nông nghiệp, đề xuất ưu tiên các 

khu vực có thể kết hợp không gian sản xuất nông nghiệp, nông thôn với phát 

triển du lịch. 

- Hai là, các địa phương cần đẩy mạnh tính liên kết vùng để phát triển các 

sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng nhưng tránh sự trùng lặp. Việc xác định 

các sản phẩm chủ đạo, đặc trưng, có tính khác biệt, điểm nhấn của mỗi địa 

phương là điều hết sức quan trọng.  

- Ba là, thực hiện một số chính sách nhằm thu hút đầu tư từ khu vực tư 

nhân để phát triển du lịch nông thôn của từng vùng, đặc biệt là các sản phẩm du 

lịch chất lượng cao, khai thác đồng thời giá trị nông nghiệp và phát triển du lịch; 

sử dụng lao động là người địa phương, các hoạt động du lịch có tính chất cộng 

đồng, các dự án sản xuất hàng hóa và dịch vụ của khu vực nông thôn vào tiêu 

dùng du lịch.  

+ Đối với các nhà đầu tư các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, tổng hợp, có 

quy mô lớn, có tính chất động lực thúc đẩy cho khu vực nông thôn cần được bố trí 

diện tích đất phù hợp, được cam kết sử dụng đất lâu dài, ưu đãi về thuế sử dụng đất. 

+ Các nhà đầu tư nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh du lịch được tiếp cận 

nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư...  

+ Lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhà 

nước hỗ trợ các điểm du lịch nông thôn cách thức tiếp cận thông tin kỹ thuật, 

thông tin thị trường; xúc tiến quảng bá du lịch; đầu tư hạ tầng cho vùng nông 

thôn có khả năng khai thác phát triển du lịch: Hệ thống giao thông kết nối từ các 

trung tâm du lịch tới các điểm du lịch nông thôn; hệ thống vận tải công cộng; 

cảnh quan du lịch; nhà vệ sinh đạt chuẩn; hệ thống điện, cấp thoát nước; bãi đỗ 

xe; trung tâm hướng dẫn, trưng bày, cung cấp thông tin du lịch, bảng giới thiệu, 

bản đồ hướng dẫn, điểm dừng chân... 
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- Bốn là, phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch nông thôn. Cán 

bộ ngành du lịch, đặc biệt là cấp cơ sở cần được nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất 

là năng lực trong tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, được tiếp 

cận tri thức, công nghệ mới trong xúc tiến, quảng bá, truyền thông. Đối với các 

hộ dân làm du lịch cộng đồng, cần bổ sung vốn kiến thức về văn hóa sở tại, tăng 

cường đào tạo cung cách, kỹ năng phục vụ du lịch, vừa bảo đảm tính chuyên 

nghiệp, nhưng không bị thương mại hóa làm mất đi tính thuần khiết của văn hóa 

bản sắc của từng vùng. 

- Năm là, các địa phương, các vùng cần đổi mới và xây dựng kế hoạch 

hoàn chỉnh cho quảng bá cho du lịch nông thôn trên cơ sở giá trị đặc trưng, nổi 

bật của từng địa phương, từng vùng và nhu cầu thị trường. Sản phẩm du lịch nông 

thôn phải gắn với các sản vật được sản xuất tại địa phương, gắn với Chương trình 

“Mỗi xã một sản phẩm”, thương hiệu của địa phương, của từng vùng. Tăng cường 

các hành động tập thể nhằm xây dựng chuỗi giá trị cạnh tranh và bao trùm trên cơ 

sở liên kết với thế mạnh nông nghiệp của vùng. Việc điều tra nghiên cứu thị 

trường trọng điểm phải nhằm mục đích tìm ra nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu trải 

nghiệm, nhu cầu mua sắm, để từ đó mỗi địa phương có kế hoạch cụ thể thúc đẩy 

du lịch nông thôn kết nối với các ngành khác và thúc đẩy quá trình tiêu dùng du 

lịch. Các doanh nghiệp lữ hành cần phối hợp các địa phương có điểm đến nghiên 

cứu thị trường, định hướng nhu cầu, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản phẩm, tiếp thị, 

quảng bá thu hút khách… 

- Sáu là, tăng cường công tác quản lý điểm đến: Chú trọng công tác bảo 

vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, văn minh lịch sự để cạnh tranh về chất lượng; 

kiểm soát chất lượng dịch vụ; phát huy giá trị bản sắc của nền văn hóa nông 

nghiệp vùng miền. Thực hiện công tác điều phối giữa các địa phương trong vùng 

phát triển du lịch nông thôn bền vững. Đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tham 

gia, trong đó có lợi ích của người dân, đặc biệt những người trực tiếp đóng vai 

trò quan trọng trong hoạt động du lịch nông nghiệp. Quản lý chất lượng dịch vụ, 

lồng ghép những yếu tố về bảo tồn văn hóa và cam kết bảo đảm chất lượng dịch 

vụ giữa các nhà cung ứng dịch vụ với các doanh nghiệp lữ hành./. 
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       BỘ Y TẾ 
 

 

HỆ THỐNG Y TẾ KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ  

VÀ TÂY NGUYÊN THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  

HỆ THỐNG Y TẾ GẮN VỚI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  

QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

I. KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

1. Những thách thức 

Nhìn chung, kết quả thực hiện Chương trình Nông thôn Mới tại khu vực 

Duyên hải Nam Trung Bộ mới ở mức khá khiêm tốn. Số liệu thống kê cho thấy, 

kết quả thực hiện Chương trình Nông thôn Mới tại Nam Trung Bộ chỉ tương 

đương với khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, và cao hơn 2 khu vực đặc biệt 

khó khăn là Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn 

Mới (45,82%) và Bình quân chỉ tiêu/xã (15,21) của khu vực Duyên hải Nam 

Trung Bộ mới gần tiệm cận mức bình quân của cả nước. 

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc thù là trình độ phát triển không 

đồng đều, thậm chí ngay trong một tỉnh. Sự chênh lệch về mức độ phát triển khá 

rõ rệt giữa khu vực duyên hải phía Đông và khu vực miền núi phía Tây. Trong 

khi khu vực duyên hải phía Đông có nền tảng kinh tế xã hội tốt hơn và bắt đầu 

bước vào giai đoạn tăng tốc về kinh tế, dựa trên những thế mạnh về cảng biển, 

dịch vụ logistics, du lịch…thì khu vực miền núi phía Tây vẫn được xem là địa 

bàn khó khăn về kinh tế xã hội. Điều này có nghĩa, Hệ thống y tế khu vực 

Duyên hải Nam Trung Bộ, vốn chỉ ở mức trung bình (về hạ tầng kỹ thuật, nhân 

lực, trình độ quản trị…) của cả nước, đang đối mặt với thách thức kép. Theo 

Thống kê y tế cho thấy các chỉ số đầu vào (Số giường bệnh/vạn dân là 27; 

Bs/vạn dân là 7,8; Ds/vạn dân là 0,9) và các chỉ số sức khỏe (Tỷ suất chết trẻ <1 

tuổi là 16; Tỷ suất chết trẻ <5 tuổi là 24,1; Tỷ lệ SDD: 12,1) chỉ nhỉnh hơn khu 

vực miền núi Phía Bắc và Tây Nguyên. Một mặt phải thích ứng với những thay 

đổi nhanh chóng về nhu cầu CSSK của dân cư khu vực Duyên hải phía Đông, 

liên quan tới quá trình đô thị hóa, và phát triển các trung tâm công nghiệp, dịch 

vụ lớn…Mặt khác, phải đảm bảo CSSK cho dân cư khu vực khó khăn ở miền 

núi phía Tây, với đầy đủ các khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế (về cả tài chính, 

văn hóa và địa lý). Bên cạnh đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ cũng được 

đánh giá là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn của tình trạng biến đổi 

khí hậu, điều này sẽ có tác động tiêu cực tới sức khỏe người dân, mà hệ thống y 

tế cần chuẩn bị các điều kiện để thích ứng hiệu quả. Ngoài ra, khác với các khu 

vưc khác, Duyên hải Nam Trung Bộ không có các trung tâm đào tạo nhân lực y 

tế lớn, điều này phần nào ảnh hưởng tới khả năng phát triển nhân lực y tế trong 

vùng. 
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2. Định hƣớng trong thời gian tới  

Nâng cao năng lực thích ứng của Hệ thống Y tế đối với thách thức về nhu 

cầu CSSK dân cư, với sự khác biệt ngày càng lớn giữa khu vực Duyên hải phía 

Đông và khu vực Miền núi phía Tây. Trong đó, đối với khu vực Duyên hải phía 

Đông cần phát triển năng lực cung ứng dịch vụ y tế hướng tới phục vụ một nền 

kinh tế chuyển đổi với tốc độ nhanh, trong khi đối với khu vực Miền núi phía 

Tây, cần đảm bảo một hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ bản, có chất lượng 

phục vụ các nhóm cộng đồng dân cư khó khăn. Ngoài ra, năng lực thích ứng với 

biến đổi khí hậu của hệ thống y tế cũng cần được tăng cường. Điều này không 

chỉ đỏi hỏi những điều chỉnh linh hoạt của hệ thống cung ứng dịch vụ, mà còn 

cần tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế, bao gồm cả hệ thống thông tin 

thống kê y tế. 

Xây dựng các giải pháp phát triển nhân lực y tế phù hợp với điều kiện 

thực tế của khu vực (trong bối cảnh không có cơ sở đào tạo nhân lực y tế lớn tại 

chỗ). Chẳng hạn, tận dụng những ưu thế của công nghệ, đặc biệt là công nghệ 

thông tin để thúc đẩy quá trình phát triển nhân lực y tế (telemedicine, e-learning, 

thư viện điện tử, đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật…). 

II. KHU VỰC TÂY NGUYÊN 

1. Những thách thức 

Vấn đề lớn nhất, vốn tồn tại dai dẳng chưa được giải quyết tận gốc, liên 

quan tới khía cạnh công bằng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ bản cũng 

như thực trạng sức khỏe dân cư. Các số liệu Thống kê Y tế đều cho thấy các chỉ 

số phản ánh sự tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cũng như các chỉ số đầu vào (Số 

giường bệnh/vạn dân là 21; Bs/vạn dân là 6,9; Ds/vạn dân là 0,5 ) cũng như các 

chỉ số sức khỏe cơ bản của dân cư khu vực Tây Nguyên (Tỷ suất chết trẻ <1 tuổi 

là 24; Tỷ suất chết trẻ <5 tuổi là 36,5; Tỷ lệ SDD: 21,2), đặc biệt là các nhóm 

dân tộc thiểu số, thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước. Trong nhiều năm 

qua, bất chấp các nỗ lực đầu tư cho khu vực này, khoảng cách về thực trạng sức 

khỏe dân cư khu vực Tây Nguyên với những khu vực phát triển (như Đông Nam 

Bộ) không được cải thiện. Đây là vấn đề không dễ giải quyết, do những thách 

thức mang tính đặc thù liên quan tới cả CUNG và CẦU dịch vụ y tế ở khu vực 

khó khăn này. 

Là khu vực kém phát triển về kinh tế xã hội, tỷ lệ hộ nghèo cao, có đông 

đồng bào dân tộc thiểu số (với mặt bằng dân trí thấp cùng nhiều phong tục tập 

quán lạc hậu) sinh sống, địa bàn trải rộng (với khoảng cách từ hộ gia đình tới cơ 

sở y tế gần nhất thuộc loại xa nhất cả nước) nên xét trên bình diện tiếp cận dịch 

vụ y tế, cộng đồng dân cư khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các nhóm dân tộc 

thiểu số thường phải đối mặt với đồng thời cả 3 rào cản chủ yếu, liên quan đến 

yếu tố tài chính, văn hóa và địa lý.  Bên cạnh đó, khu vực Tây Nguyên cũng đối 

mặt với thách thức liên quan tới tình trạng di dân tự do, gây ra những biến động 
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lớn về quy mô và cơ cấu dân số phục vụ, tạo sức ép không nhỏ cho hệ thống 

cung ứng dịch vụ, vốn có nền tảng và năng lực thích ứng thấp. 

Về năng lực của hệ thống cung ứng dịch vụ, nhìn chung hệ thống y tế khu 

vực Tây Nguyên kém phát triển hơn các khu vực lân cận, với những hạn chế cả 

về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực y tế, cũng như năng lực quản trị. Những 

điểm yếu này không chỉ hạn chế năng lực cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cho 

người dân, mà còn khiến các quá trình đổi mới hệ thống y tế khu vực này (nhằm 

thích ứng với những thách thức mới như sự thay đổi mô hình bệnh tât và tử vong 

hay tình trạng già hóa dân số) trở nên đặc biệt khó khăn. 

Một vấn đề mang tính quy luật, mà tất cả các quốc gia đều gặp phải, là 

hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế ở những khu vực khó khăn nơi có nhiều nhóm 

dân cư dân tộc thiểu số sinh sống thường thấp hơn các khu vực khác, do chịu tác 

động của nhiều yếu tố bất lợi hơn (phân bố dân cư thưa thớt, địa hình khó tiếp 

cận, hành vi CSSK, tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế chịu ảnh hưởng nhiều bởi 

yếu tố văn hóa dân tộc...). Điều này có nghĩa, chi phí cung ứng dịch vụ y tế tại 

khu vực này có thể cao hơn, trong khi tác động sức khỏe lại thấp hơn. 

Một thách thức khác cần được phân tích sâu hơn, liên quan tới năng lực 

cung ứng dịch vụ y tế khu vực Tây Nguyên là vấn đề phát triển nhân lực y tế. 

Các khu vực ít phát triển về kinh tế xã hội như khu vực Tây Nguyên, xét trên 

bình diện thị trường lao động, rất khó thu hút nhân lực y tế chất lượng cao. Điều 

này có nghĩa các giải pháp luân chuyển cán bộ y tế hay đưa bác sỹ trẻ về công 

tác tại các khu vực khó khăn chỉ là những giải pháp tình thế mang tính ngắn hạn. 

Việc phát triển nhân lực y tế tại chỗ cũng gặp nhiều thách thức do mặt bằng dân 

trí của dân cư khu vực Tây Nguyên thấp hơn các khu vực phát triển về kinh tế 

xã hội. Thêm vào đó, đối với khu vực Tây Nguyên, nơi có nhiều đồng bào dân 

tộc thiểu số sinh sống thì một yêu cầu mang tính bắt buộc đối với cán bộ y tế là 

phải thấu hiểu và tôn trọng các giá trị văn hóa rất đa dạng của các nhóm dân cư 

đặc biệt này Tây Nguyên cũng là khu vực có địa bàn trải rộng, dân cư sinh sống 

không tập trung, gây trở ngại cho việc bố trí nhân lực y tế hợp lý. Sự cộng 

hưởng giữa những yếu tố bất lợi này đã khiến cho các nỗ lực phát triển nhân lực 

y tế khu vực Tây Nguyên trở nên đặc biệt thách thức.  

Những khó khăn đặc thù của Khu vực Tây Nguyên (về điều kiện phát 

triển kinh tế xã hội, mặt bằng dân trí, địa hình, giao thông…) không chỉ gây 

những tác động tiêu cực tới công tác CSSK nhân dân, mà còn gây trở ngại cho 

việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình Nông thôn Mới. Các số liệu thống 

kê cho thấy, các mục tiêu của Chương trình Nông thôn Mới tại Tây Nguyên đạt 

thấp (chỉ nhỉnh hơn khu vực Miền núi phía Bắc). Tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thông 

Mới (37,73%) cũng như Số Tiêu chí đạt bình quân/xã (13,72) tại khu vực Tây 

Nguyên thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước. 
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2. Định hƣớng trong thời gian tới  

 Định hướng quan trọng hàng đầu đối với hệ thống y tế khu vực Tây 

Nguyên (nơi nguồn lực dành cho y tế tương đối hạn chế, cũng như có nhiều yếu 

tố bất lợi cho việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế) dành ưu tiên trước hết và cao 

nhất cho việc Đổi mới hê thống YTCS nhằm đảm bảo cung ứng bền vững các 

dịch vụ y tế thiết yếu (CSSKBĐ, CSSK cấp 2), có chất lượng, phù hợp với các 

đặc thù của địa phương và cộng đồng (về văn hóa tín ngưỡng, địa hình, kinh tế 

xã hội…). Để phát triển Hệ thống YTCS cung cấp dịch vụ CSSKBĐ (như đã 

được xác định trong Đề án 2348), chúng ta cần lưu ý những nguyên tắc chung 

sau đây: 

- Cam kết Chính trị và lãnh đạo CAO và LIÊN TỤC trong việc xác định 

tăng cường CSSKBĐ là giải pháp quan trọng hướng tới mục tiêu bao phủ CSSK 

toàn dân và mục tiêu phát triển bền vững  

- Thực hiện các chính sách và hành động liên ngành để giải quyết các yếu 

tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe 

- Khẳng định vai trò và trách nhiệm quan trọng của chính quyền các cấp 

trong công tác CSSK thông qua giám sát và ban hành các văn bản trong toàn bộ 

hệ thống, bao gồm cả y tế tư nhân  

- Ưu tiên đầu tư cho CSSKBĐ thông qua việc đảm bảo đầy đủ nguồn lực 

tài chính và phân bổ hợp lý cho CSSKBĐ  

- Tăng cường CSSKBĐ phải gắn với đổi mới YTCS, gắn với nguyên lý y 

học gia đình, kết nối với chăm sóc trong bệnh viện: đảm bảo chăm sóc liên tục – 

toàn diện – phối hợp – dự phòng – gia đình – cộng đồng. 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý một số vấn đề sau: 

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bảo dân tộc thiểu số (vốn có nhiều 

yếu tố bất lợi trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, cũng như hành vi ảnh hưởng 

tói sức khỏe) đòi hỏi nỗ lực CAO, LIÊN TỤC và BỀN BỈ do chi phí đầu tư cao 

hơn, tác động sức khỏe thấp hơn và lộ trình thực hiện dài hơn so với điều kiện lý 

tưởng. Điều này cũng có nghĩa nguồn đầu tư của Nhà nước sẽ đóng vai trò 

QUYẾT ĐỊNH trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Cần có chiến lược phát triển nhân lực y tế phù hợp (về kỹ thuật, văn hóa 

và đảm bảo khả năng duy trì bền vững) trong đó kết hợp đồng bộ các giải pháp 

dài hạn (được thiết kế phù hợp với yêu cầu thị trường lao động) với các giải 

pháp ngắn hạn, giải quyết các vấn đề cấp bách (và hỗ trợ giảm thiểu những bất 

lợi liên quan đến thu hút nhân lực y tế chất lượng cao trong thị trường lao động). 

Điều này liên quan tới việc tối ưu hóa đội ngũ nhân lực y tế hiện có: bao gồm hệ 

thống công lập (tái phân bổ nhân lực, kết hợp quân dân y…) và những hệ thống 

nhân lực khác (kể cả y tế tư nhân, cũng như các nhóm phi chính thức hay bán 

chuyên trách như nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, người KCB dân 
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gian…); đào tạo dài hạn và cập nhật ngắn hạn; các cơ hội đào tạo nâng cao năng 

lực suốt đời; nâng cao vị thế (nghề nghiệp, xã hội và kinh tế) của đội ngũ cán bộ 

y tế tuyến đầu; đổi mới mô thức quản trị (minh bạch, dân chủ và khuyến khích 

sự sáng tạo)…  

- Khuyến khích các giải pháp địa phương để giải quyết các vấn để tại địa 

phương hay phương pháp tiếp cận xây dựng/điều chỉnh chiến lược hay kế hoạch 

thực hiện thông qua những bằng chứng/bài học thực địa. 

- Thay đổi căn bản chiến lược truyền thông, trong đó chuyển trọng tâm từ 

truyền thông truyền thống sang truyền thông thay đổi hành vi của các nhóm đối 

tượng đích. Điều này có nghĩa các can thiệp truyền thông phải đồng thời đạt 

được các mục tiêu: thuyết phục về lý trí (bằng chứng xác thực), đồng cảm về 

cảm xúc (tôn trọng các giá trị văn hóa) và thúc đẩy quyết tâm thay đổi hành vi. 

- Khuyến khích các sáng kiến thúc đẩy sự tương tác liên ngành, đa lĩnh 

vực với sự tham gia rộng rãi của các đối tác liên quan. Chẳng hạn, giữa phát 

triển vùng dược liệu, bảo tồn các giá trị truyền thống trong chăm sóc sức khỏe 

(các phương pháp điều trị cổ truyền) với phát triển kinh tế hộ gia đình, du lịch 

khám phá… 
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 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, THÚC ĐẨY NÔNG HỘ THAM GIA LIÊN KẾT 

CHUỖI ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 

 

Để có thể cạnh tranh trên thị trường nông sản cần khối lượng hàng hóa 

lớn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn nội địa hoặc quốc tế. Đây là những điều mà 

một hộ nông dân cá thể không thể làm được. Do đó, cần có sự liên kết giữa các 

nông hộ trong HTX và sau đó liên kết chuỗi với các doanh nghiệp để đưa nông 

sản ra thị trường (đặc biệt là thị trường quốc tế) và tăng giá trị cho chuỗi sản 

xuất nông nghiệp. Để thực hiện liên kết, các hộ nông dân phải có được sự thống 

nhất cao, “hành động tập thể” để thực hiện quy trình sản xuất chung với quy mô 

đủ lớn. Quy trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản của nông dân được thực hiện 

trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường về khối lượng cung ứng, chất 

lượng hàng hóa, mẫu mã, khối lượng đóng gói… Ngoài ra, trong thời đại công 

nghệ 4.0, muốn phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững, cần áp dụng tiến 

bộ khoa học và công nghệ (công nghệ cao) vào tất cả các khâu của quy trình sản 

xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.  

Kết quả hoạt động của HTX những năm qua đã chứng minh được vai trò 

tổ chức kinh tế tập thể và sự cần thiết trong liên kết sản xuất, ứng dụng công 

nghệ cao, mở ra hướng đi mới nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp ổn định và 

bền vững. Đến hết tháng 6/2019, cả nước có 14.451 HTX và 40 liên hiệp HTX 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với hơn 3,7 triệu thành viên HTX nông 

nghiệp. Có 49,47% HTX là các hợp tác xã hoạt động tổng hợp. Số còn lại 

(50,53%) là các hợp tác xã chuyên ngành, lớn nhất là các hợp tác xã hoạt động 

trong lĩnh vực trồng trọt, tiếp đó là chăn nuôi, thủy sản, thấp nhất là diêm 

nghiệp. Trong đó 55% HTX hoạt động có hiệu quả. 

Các loại hình HTX trong ngành nông nghiệp phát triển ngày càng đa dạng 

như: HTX kinh doanh tổng hợp, HTX chuyên ngành ứng dụng công nghệ cao và 

liên kết gắn với chuỗi giá trị. Số lượng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng 

công nghệ cao ngày càng tăng, dần trở thành phương thức tổ chức sản xuất phổ biến 

để tăng trưởng quy mô, hiệu quả, phát triển bền vững ở khu vực nông nghiệp. 

1. Chủ chƣơng, chính sách hỗ trợ nông hộ liên kết chuỗi để phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao 

a) Chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

Nhằm góp phần thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong 

nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg 

ngày 17/12/2012 phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
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nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. 

Từ đó, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển 

và giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả 

sản xuất. Ngành nông nghiệp xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao là xu hướng chủ đạo và tất yếu trong xu thế hội nhập, là giải pháp 

mạnh, hiệu quả trong cơ cấu lại nông nghiệp. Cũng theo Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP đã quy định việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ quốc gia, cấp tỉnh và kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ để 

hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đổi mới, ứng dụng công nghệ, nhưng 

theo tổng hợp của các địa phương chưa có HTX được hỗ trợ. 

Ngoài ra nhiều địa phương đã vận dụng các chính sách hiện hành để hỗ 

trợ cho HTX, như: Xây dựng thương hiệu, logo, truy xuất nguồn gốc cho các sản 

phẩm nông nghiệp; xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm; tổ chức 

tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất; hỗ trợ chứng nhận tiêu 

chuẩn chất lượng; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và các công trình hạ tầng 

phục vụ sản xuất kinh doanh của các HTX. 

Theo báo cáo của các tỉnh, trong 04 năm qua, cả 02 vùng đã bố trí 4,8 tỷ 

đồng để hỗ trợ các HTX nông nghiệp. Trong đó hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 

chiếm 51,78%; ngân sách địa phương chiếm 38,28% và nguồn hỗ trợ khác 

chiếm 9,94%. 

b) Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với hợp tác 

xã nông nghiệp: Ngoài Nghị định số 98/2018/NĐ-CP (thay thế Quyết định số 

62/2013/QĐ-TTg), do tiêu chí xây dựng của huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đều quy định trên địa bàn huyện, 

xã phải có ít nhất một chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nên các địa 

phương đã bố trí kinh phí để tập trung hỗ trợ. Nhiều địa phương đã xây dựng Đề 

án, kế hoạch để triển khai thực hiện. Các địa phương còn kết hợp các chính sách, 

dự án triển khai trên địa bàn để thực hiện hỗ trợ các HTX nông nghiệp, như: Dự 

án ACP, VnSAT và dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm 

(LIFSAP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 

Theo báo cáo của các tỉnh, trong 04 năm qua các HTX nông nghiệp ở 02 vùng 

được hỗ trợ 3,25 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ từ ngân sách địa phương chiếm 98,16%. 

2. Thực trạng liên kết nông hộ trong các HTX nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao  

Hiện nay, cả nước có 3.390 HTX tham gia liên kết gắn với chuỗi giá trị, 

áp dụng công nghệ cao. Hiệu quả, lợi ích mang lại cho thành viên tăng lên so 

với trước đó như: Chi phí đầu vào thấp hơn 08 - 12%, chất lượng sản phẩm cao 

hơn, doanh thu tăng gấp 2 lần, thu nhập của thành viên tăng 36% do chi phí đầu 

vào giảm, giá bán sản phẩm tăng; lan tỏa mô hình HTX kiểu mới trong cộng 
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đồng dân cư; nâng cao nhận thức của cấp ủy và chính quyền địa phương, thu hút 

doanh nghiệp đầu tư, liên kết với HTX. 

a) Số lượng hợp tác xã ứng dụng CNC trong sản xuất: Hiện cả nước có 

tổng số 520 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, trong đó các HTX 

trồng trọt, lâm nghiệp chiếm 85,49%, các HTX chăn nuôi chiếm 9,33% và các 

HTX thủy sản chiếm 5,18%. Các lĩnh vực sản xuất của HTX ứng dụng công 

nghệ cao phổ biến là sản xuất rau, trái cây, an toàn; sản xuất giống cây trồng; 

sản xuất hoa, làm nấm; chăn nuôi gà, lợn, bò sữa, nuôi trồng thủy sản; chế biến 

và bảo quản các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, số lượng HTX nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao ở cả 02 vùng là 115 HTX (vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ là 33 HTX; vùng Tây Nguyên là 82 HTX).  

b) Loại hình công nghệ cao ứng dụng trong các hợp tác xã 

Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT xác 

định tiêu chí ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, bao gồm 04 loại: (i) 

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; (ii) Kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo 

quản; (iii) Công nghệ tự động hóa; (iv) Công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp. 

Theo tiêu chí này, 520 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao sẽ được 

phân loại như sau: 

- 75,24% số HTX áp dụng kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản, bao 

gồm các loại như: Ứng dụng kỹ thuật canh tác không dùng đất (thủy canh, trồng 

cây trên giá thể, màng dinh dưỡng); ứng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ 

giọt có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động; ứng dụng công nghệ nhà kính, 

nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động; ứng dụng 

công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); công nghệ 

sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản an toàn theo VietGAP; ứng dụng công 

nghệ nuôi thâm canh, nuôi siêu thâm canh thủy sản; ứng dụng công nghệ xử lý 

môi trường trong nuôi trồng thủy sản. 

- 14,8% số HTX áp dụng công nghệ tự động hóa, bao gồm các loại: Công 

nghệ tự động hóa trong tưới tiêu, kết hợp dinh dưỡng trong canh tác cây trồng 

quy mô hàng hóa; công nghệ tự động hóa, bán tự động trong quá trình chăn nuôi 

quy mô công nghiệp; 

- 8,5% số HTX áp dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tập trung 

chủ yếu vào ứng dụng công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào; ứng dụng 

công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp 

và môi trường (phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật, chế 

phẩm xử lý môi trường). 

- 1,46% số HTX áp dụng công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp. 



100 

 

c) Hiệu quả ứng dụng công nghệ cao của các HTX nông nghiệp 

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp giúp nông dân chủ động trong 

sản xuất, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết và khí hậu, tiết kiệm các chi phí như: 

Nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra một lượng sản phẩm lớn, năng suất 

cao, chất lượng tốt và có thể cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp trái vụ có giá 

bán cao hơn và do đó đạt lợi nhuận cao hơn. Hiệu quả của việc ứng dụng CNC 

trong sản xuất của các HTX là rất rõ ràng: HTX nho Evergreen (tỉnh Ninh Thuận) 

đã áp dụng kỹ thuật bao trái bằng túi ny lông trên diện tích 100 ha. Năm 2017, 

HTX nông nghiệp Lâm San đã xuất khẩu 800 tấn sản phẩm hồ tiêu an toàn thông 

qua Công ty nông nghiệp Lâm San sang thị trường Châu Âu. HTX Công bằng 

Thuận An ứng dụng công nghệ cao giúp giá bán cà phê tăng 9.000 đồng/kg.   

3. Đánh giá chung 

a) Kết quả đạt được 

- Việc liên kết các nông hộ trong HTX theo chuỗi giá trị, ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao đã diễn ra phổ biến ở cả 02 vùng. Đa số các tỉnh đều đã 

xuất hiện các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả. 

- Nhận thức của các HTX về sự cần thiết áp dụng công nghệ cao trong sản 

xuất đã có sự thay đổi. Công nghệ cao được áp dụng nhiều trong kỹ thuật canh 

tác, nuôi trồng, công nghệ tự động hóa và đặc biệt là công nghệ sinh học trong 

nông nghiệp. 

- Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp làm giảm sự lệ thuộc 

vào rủi ro về thời tiết; hạn chế sử dụng hóa chất phòng, trị bệnh; ổn định chất 

lượng sản phẩm; tăng năng lực cạnh tranh thị trường cho sản phẩm; tăng nhanh 

giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

- Một số tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư phát và có các chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(Lâm Đồng,....).  

b) Tồn tại, hạn chế 

- Các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của 

HTX còn nhỏ lẻ, phân tán và chậm nhân ra diện rộng. Mới chỉ có 520/14.451 

HTX, bằng 3,6% số HTX nông nghiệp hiện nay ứng dụng CNC vào sản xuất. 

- Hàm lượng công nghệ chưa cao, rất ít các mô hình ứng dụng công nghệ 

cao đồng bộ, đa số các mô hình chỉ áp dụng công nghệ cao một khâu hay một 

công đoạn của sản xuất. 

- Liên kết chuyển giao công nghệ cao giữa HTX và doanh nghiệp trong 

chuỗi giá trị nông sản còn yếu. Hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị 

trường cho các sản phẩm nông sản công nghệ cao còn mờ nhạt. 
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- Sự liên kết trong sản xuất, kinh doanh giữa thành viên với HTX và các 

thành viên với nhau còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ. 

4. Định hƣớng phát triển các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao tại các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

Đối với các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Quyết định 

số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/11/2017 về phê duyệt Kế 

hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, việc liên kết nông hộ trong các HTX 

nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao theo định hướng sau:  

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Ứng dụng công nghệ cao phát triển các 

loại cây trồng chịu hạn và các cây đặc sản của vùng, chăn nuôi đại gia súc và gia 

cầm ở địa bàn phù hợp..., phát triển vùng nguyên liệu gỗ; phát triển nuôi trồng 

thủy sản nước lợ (ở các khu vực cửa sông, ven biển), nuôi trồng thủy sản nước 

ngọt (ở các lòng hồ thủy lợi, thủy điện) sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 

EuroGAP.... Thực hiện các giải pháp tưới tiết kiệm, bảo đảm nước cho các vùng 

khô hạn. 

- Vùng Tây Nguyên: Ứng dụng công nghệ cao phát triển các loại cây công 

nghiệp chủ lực; vùng hoa, rau tập trung, công nghệ cao; phát triển chăn nuôi gà, 

lợn, bò sữa và bò thịt theo mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao. Phát triển 

nuôi thủy sản (trên các hồ chứa lưu vực sông, suối) với các đối tượng nuôi 

truyền thống và các loài cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao. 

5. Giải pháp 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HTX: Phổ 

biến các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, mô hình liên kết theo chuỗi giữa 

HTX với doanh nghiệp gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản xuất khẩu để tạo 

chuyển biến trong nhận thức của cán bộ các cấp và người dân về vai trò, tổ chức, 

vận hành của HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012.  

b) Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các HTX 

nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên bố trí các nguồn lực để hỗ trợ, khuyến khích, tạo 

điều kiện cho các HTX ứng dụng công nghệ cao đồng bộ cả quá trình sản xuất, 

chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch; ưu tiên các vùng sản xuất hàng hóa 

tập trung; các xã có sản phẩm chủ lực mang lợi thế cạnh tranh theo đề án OCOP. 

c) Khuyến khích các cơ quan nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp liên kết 

với HTX nông nghiệp để chuyển giao công nghệ cho HTX, nghiên cứu sản 

phẩm mới, khuyến khích xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản, đa dạng 

hoá sản phẩm, hạ giá thành, tạo sức cạnh tranh. 

d) Tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở 

rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, do HTX là một mô hình đặc thù 

nên các tổ chức tín dụng cần tạo thuận lợi và có cơ chế linh hoạt về thủ tục vay 
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vốn cho các HTX, cho phép được dùng tài sản làm thế chấp có nguồn gốc hình 

thành từ vốn vay hoặc được vay vốn bằng tín chấp, vay vốn theo dự án sản xuất, 

kinh doanh. Hiện nay, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP đã quy định rõ cơ chế cho 

vay liên kết, vay theo chuỗi, cần đẩy mạnh triển khai trong thực tế. 

đ) Tăng cường hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ HTX 

để phát triển sản xuất, chế biến và tiếp cận với thị trường. Tiếp tục thực hiện thí 

điểm thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật cho HTX theo Thông tư số 340/2016/TT-

BTC của Bộ Tài chính để thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

e) Hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm 

nông nghiệp phù hợp với trình độ hiện tại của kinh tế HTX. Thường xuyên tổ 

chức các diễn đàn, hội nghị xúc tiến thương mại để giới thiệu, quảng bá các sản 

phẩm để các nhà khoa học - hợp tác xã - doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, ký kết 

các hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản và kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia liên kết chuỗi giá trị nông sản. 

g) Triển khai đầy đủ ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

đối với chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông 

nghiệp theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 

h) Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là 

của hệ thống Liên minh Hợp tác xã trong công tác vận động, giúp đỡ phát triển 

HTX nông nghiệp./. 
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 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

GIẢI PHÁP KẾT NỐI DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ TIÊU THỤ  

SẢN PHẨM CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ, LÀNG NGHỀ  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

 

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là vấn đề có vị trí và tầm quan 

trọng chiến lược trong sự phát triển của nước ta. Ngày 05/8/2008, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW nhằm phát triển 

toàn diện nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

người nông dân. Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26, nêu rõ nhiệm vụ của các Bộ, 

ngành, địa phương. Trong đó, có việc tập trung xây dựng thể chế, chính sách, 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; ưu tiên phân bổ 

nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho 

nông nghiệp, nông thôn; tổ chức sản xuất nông nghiệp đổi mới mạnh mẽ phù 

hợp hơn cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn và nâng cao 

tính cạnh tranh; đặc biệt là hình thành các chuỗi giá trị từ chế biến, bảo quản, 

bao tiêu sản phẩm. 

Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu trí quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 491/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, một 

số văn bản tiếp theo được Thủ tướng Chính phủ ban hành, như: Quyết định số 

176/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 

02/02/2010 phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 về việc phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định 

số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (thay thế Quyết định số 

800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012); 

Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt Chương trình Mỗi xã một 

sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP), triển khai trên phạm vi cả nước, đây là 

một giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới với trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển 

sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương 

theo chuỗi giá trị... 
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Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã trở thành 

phong trào của cả nước; các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới được xác 

định rõ trong Nghị quyết đại hội Đảng các cấp từ tỉnh đến huyện, xã. Việc triển 

khai xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đã đạt kết quả khá toàn diện: 

Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện; thúc đẩy hoạt động văn hóa 

và phát triển kinh tế - xã hội; gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao trình độ dân trí 

và chất lượng hệ thống giáo dục cơ sở; thành lập và củng cố các hợp tác xã 

(HTX), câu lạc bộ khuyến nông, tổ tín dụng, tổ vay vốn, tổ hợp tác, trang trại sản 

xuất; giúp người dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm qua việc giao lưu, chia sẻ 

kinh nghiệm và cùng hợp tác sản xuất, từ đó đã tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng, 

chủ lực của các địa phương. Tuy nhiên, việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ 

trong nước và thị trường xuất khẩu gắn với nhiệm vụ trọng tâm là phải gia tăng 

được giá trị, quảng bá được thương hiệu, khẳng định và nâng cao chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương lên tầm 

quốc gia, toàn cầu, ngoài việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản 

xuất thì việc tìm kiếm các giải pháp kết nối doanh nghiệp (DN) hỗ trợ tiêu thụ sản 

phẩm của các HTX, làng nghề trong chuỗi cung ứng hiện nay là rất cần thiết, do 

những DN này đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi tham gia các chuỗi cung ứng 

nông lâm thủy sản, cụ thể: 

Mắt xích tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm: Chuỗi cung ứng có thể hiểu 

là dòng chảy và sự di chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối 

cùng, các quy trình có thể bao gồm sản xuất, bảo quản, chế biến, phân phối, bán 

lẻ, giao hàng... Theo nghĩa rộng hơn, chuỗi cung ứng bao gồm, phát triển sản 

phẩm mới, tiếp thị, vận hành, phân phối, tài chính và dịch vụ khách hàng. Chuỗi 

cung ứng sản phẩm của các HTX, làng nghề kết nối ba lĩnh vực chính: Nông 

nghiệp, công nghiệp chế biến và các ngành phân phối (bán buôn và bán lẻ). 

Hiện nay, trong các lĩnh vực này đều có sự tham gia của các DN để tạo thành 

chuỗi cung ứng khép kín, hoạt động hiệu quả, phân chia lợi ích cân bằng từ nhà 

sản xuất đến khâu phân phối, bán lẻ, khách hàng trong chuỗi cung ứng. 

Cầu nối HTX, làng nghề phát triển các mối quan hệ với các bạn hàng: Là 

cầu nối giữa HTX, làng nghề với khách hàng, hoặc giữa các DN, HTX, làng 

nghề với nhau trong cùng một hệ thống sản xuất, phân phối sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu, tiến hành chào hàng, ký kết hợp đồng và thúc đẩy các mối quan hệ 

hợp tác hai bên cùng có lợi, đẩy mạnh sự lưu thông, phân phối hàng hóa. 

Giúp sản phẩm của các HTX, làng nghề chiếm lĩnh thị trường hiệu quả và 

tiết kiệm chi phí: DN có khả năng, kỹ năng thực hiện các hoạt động XTTM, tiếp 

thị, PR để chiếm lĩnh thị trường đồng thời cho nhiều loại sản phẩm, cho nhiều nhà 

sản xuất, giúp đảm bảo được chuỗi cung ứng sản phẩm của các HTX, làng nghề 

từ khâu sản xuất tới tay người tiêu dùng, kết nối cung cầu, đảm bảo sản phẩm 

được tiêu thụ đúng thị trường, đối tượng, thời gian, số lượng, chủng loại và cung 
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cấp thông tin dự báo thị trường để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, 

kinh doanh cho các HTX, làng nghề trong thời gian tiếp theo. Qua đó, các thông 

tin sản phẩm sẽ được thông tin tới thị trường giúp tạo niềm tin và sẵn sàng mua 

của người tiêu dùng, từ đó giúp sản phẩm của các HTX, làng nghề chiếm lĩnh và 

mở rộng thị trường, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các hoạt động phát triển 

thị trường riêng lẻ, thiếu bài bản do từng HTX, làng nghề tự thực hiện. 

Làm cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các HTX, làng nghề trở nên dễ 

dàng hơn, nâng cao giá trị và tạo lợi thế cạnh tranh: Trong bối cảnh tự do hoá 

thương mại hiện nay, khi mà hàng hoá dịch vụ được chào bán trên thị trường rất 

dồi dào và phong phú thì hàng hoá và dịch vụ dù tốt và rẻ đến mấy nhưng nếu 

không được người tiêu dùng biết đến thì cũng không thể bán được. Qua việc 

tham gia chuỗi cung ứng, với năng lực về quản trị hệ thống, kỹ năng khai thác 

và phát triển các kỹ thuật XTTM, xây dựng thương hiệu, phân tích, dự báo 

thông tin thị trường, DN có thể tạo ra được những lợi thế về giá bán, đưa hàng 

vào đúng kênh phân phối và quyết định lập các kênh phân phối hợp lý, từ đó làm 

cho việc bán hàng dễ dàng hơn, nâng cao giá trị và năng động hơn. 

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển: DN thu hút đầu tư, nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện phát triển quy mô sản xuất, phát triển trang 

trại, tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả, giá trị cho sản phẩm của HTX, làng nghề. Đặc biệt, khi các DN 

tham gia chuỗi cung ứng liên kết với nhau, trong đó công nghiệp, dịch vụ sản 

xuất nông nghiệp tại địa bàn nông thôn sẽ tạo việc làm, thu nhập cho lao động 

và tạo ra cơ hội chuyển lao động nông nghiệp sang các ngành nghề phi nông 

nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng đời sống người lao động, thay đổi tập quán 

canh tác, nâng cao trình độ của người nông dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Ngoài ra, DN còn có nhiều vai trò khác khi tham gia vào các chuỗi cung 

ứng nói chung và chuỗi cung ứng ứng sản phẩm của các HTX, làng nghề nói 

riêng. Trong đó có thể khẳng định, DN tiêu thụ là mắt xích quan trọng không thể 

tách rời trong các chuỗi cung ứng này.  

Những năm gần đây, hoạt động của DN đã có bước phát triển đột biến, 

góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực 

vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trưởng 

kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có 

hiệu quả các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo...  

Năm 2018, DN trong lĩnh vực nông nghiệp tăng mạnh với 9.235 DN, 

trong đó thành lập mới là 2.200 DN. Bên cạnh sự đầu tư, phát triển của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số tập đoàn, DN lớn đã đẩy mạnh đầu tư vào 

nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Nafoods, TH, 
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Dabaco Việt Nam, Masan, Lavifood, Doveco... Công nghiệp chế biến, bảo quản 

nông sản, công nghiệp phụ trợ đã từng bước nâng cao năng lực. Chỉ tính riêng 

năm 2018, đã có 16 nhà máy chế biến rau quả, thịt lợn, gia cầm hiện đại với 

tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng được khởi công và đưa vào hoạt động.  

Số HTX, trang trại nông nghiệp tiếp tục tăng lên và dần thích nghi với cơ 

chế thị trường. Trong đó, số HTX nông nghiệp thành lập mới năm 2018 là 1.935 

HTX. Hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm HTX, làng 

nghề theo chuỗi giá trị đã trở nên phổ biến với 6.800 mô hình. 

Với số lượng DN, HTX tăng về số lượng, nhiều mô hình sản xuất mới 

được hình thành, các DN lớn đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đã góp 

phần nâng cao chất lượng, sản lượng, mẫu mã và đa dạng các mặt hàng. Tuy 

nhiên, do nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới ngày càng đòi hỏi sản 

phẩm nông, lâm, thủy sản phải có chất lượng cao hơn, không những về vệ sinh 

an toàn thực phẩm mà còn đảm bảo về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, 

cùng với đó là xu hướng toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại đang diễn ra 

ngày càng mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt là “Cách mạng công nghiệp 4.0” đang 

diễn ra tại nhiều nước đang tác động đến sự tăng trưởng bền vững của thương 

mại sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới với 

các Chính phủ trong việc tham gia hoạch định các chiến lược thương mại cho 

hàng nông, lâm, thủy sản. Nhiều quốc gia chú trọng mở rộng hoạt động XTTM 

trên phạm vi quốc tế để trợ giúp, thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế, vì vậy 

sẽ tạo ra sự gia tăng về áp lực cạnh tranh trong việc quảng bá, tiêu thụ hàng hóa 

với quy mô toàn cầu: cạnh tranh với các DN trong nước, cạnh tranh với DN tại 

nước xuất khẩu, cạnh tranh với các DN cùng xuất khẩu vào một thị trường, cạnh 

tranh với các loại sản phẩm thay thế... điều này đã tạo ra nhiều khó khăn, thách 

thức trong việc duy trì và phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho sản 

phẩm của các HTX, làng nghề Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân của thực trạng 

này là do HTX, làng nghề nước ta vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập như: 

Sản xuất nhỏ lẻ, năng suất và khả năng cạnh tranh chưa cao, chưa bền vững; ứng 

dụng khoa học và công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất còn khiêm tốn; chưa 

quan tâm đầu tư cho hoạt động phát triển thị trường; sản xuất không theo nhu 

cầu thị trường về thời gian, số lượng, chủng loại, mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng 

do thiếu và còn hạn chế trong việc thu thập, xử lý, trao đổi thông tin thị trường 

giữa các chủ thể tham gia chuỗi cung ứng nông sản; số lượng các DN lớn đóng 

vai trò dẫn dắt dòng chảy và sự di chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất đến người 

tiêu dùng còn ít, sự liên kết DN với HTX, làng nghề trong cùng một hệ thống từ 

sản xuất, chế biến đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm theo cả liên kết ngang và 

liên kết dọc còn ít và yếu.  

Do vậy, để phát triển sản xuất cho các HTX, làng nghề, từng bước nâng 

cao giá trị gia tăng, tạo ra cơ hội kinh doanh mới và thúc đẩy sự phát triển nông 

nghiệp bền vững, toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng 
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suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, gắn với phát triển công 

nghiệp, dịch vụ, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông 

thôn, hài hoà giữa các vùng, với vai trò kiến tạo của Nhà nước cùng với các địa 

phương, tổ chức, DN, HTX sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao cần quan tâm thực hiện một số vấn đề, giải pháp nhằm xây 

dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất - chế biến - thương mại, cụ thể: 

Thứ nhất: Nhà nước với vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính 

sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa quy mô 

lớn, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các 

khâu: Xây dựng thương hiệu, tín dụng, tập trung hỗ trợ thực hiện các hoạt động 

XTTM, quảng bá sản phẩm để mở rộng, phát triển thị trường trong nước và xuất 

khẩu. Nhà nước cũng cần có nhiều hơn nữa những chính sách đẩy mạnh thu hút 

đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ công tác đào 

tạo nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản trị, nâng cao chất lượng đào 

tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề để cung ứng lực lượng lao động chất lượng cao. 

Trong đó, cần đổi mới phương pháp đào tạo nghề, đào tạo phải gắn với nhu cầu, 

đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, tập trung vào đào tạo năng lực thực 

hành, kỹ năng, kỹ thuật cốt lõi và các kỹ năng mềm để thích ứng và phát huy 

trong môi trường công nghệ hiện đại trong nông nghiệp. 

Thứ hai, Nhà nước cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý 

thông thoáng, ổn định và minh bạch, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của người 

nông dân, lợi ích của nhà đầu tư, lợi ích chung của toàn bộ nền kinh tế để chính 

sách về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp có tính khả thi, bền vững và có hiệu 

quả thực chất, từ đó thu hút được đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo 

khâu chế biến và bao tiêu sản phẩm, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, 

công nghệ cao. Hiện nay, ruộng đất vẫn còn rất manh mún nên dẫn đến hiện 

trạng sản xuất nông nghiệp thời gian qua phổ biến dựa trên sản xuất nông hộ quy 

mô nhỏ, thiếu liên kết đã dẫn đến nhiều hệ lụy: Khó khăn trong thực hiện cơ giới 

hóa, hiện đại hóa, chăm sóc, thu hoạch, chế biến; hạn chế khả năng tiếp cận vốn, 

ứng dụng khoa học và công nghệ, quản trị, ứng dụng quy trình công nghệ tiên 

tiến, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.   

Thứ ba, Nhà nước có chính sách riêng, cân đối nguồn ngân sách ưu tiên hỗ 

trợ cho các DN tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng thực hiện 

các hoạt động XTTM, nhằm phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng đối với 

sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các HTX, làng nghề. Việc ưu 

tiên hỗ trợ XTTM cho các DN này sẽ khuyến khích các DN tham gia phát triển 

các mô hình liên kết sản xuất với khối lượng lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, phát 

triển bền vững các mặt hàng chất lượng cao, khối lượng cung ứng lớn. 

Thứ tư, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các công cụ điều hành 

chính sách tiền tệ (tái cấp vốn và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc) nhằm hỗ trợ vốn 
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cho các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn. Chỉ đạo các 

tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn 

nói chung và tích cực triển khai các chương trình tín dụng đặc thù như: Cho vay 

nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, cho vay hỗ trợ giảm tổn thất 

trong nông nghiệp... Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các chương trình cho vay; tích 

cực triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tham gia chuỗi 

cung ứng để cùng với chính quyền các địa phương trực tiếp tháo gỡ đồng bộ 

những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng với khách hàng, nhằm tăng 

tính liên kết trong các mô hình liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, hạn chế tình 

trạng dư thừa sản phẩm nông nghiệp ảnh hưởng tới thu nhập của người sản xuất; 

tăng giá trị cho vay và nới lỏng thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân 

hàng, do hiện nay đầu tư cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi 

hỏi vốn lớn, tuy nhiên các doanh nghiệp chưa có nguồn lực tài chính tốt, chưa 

thực sự sẵn sàng tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một 

cách bài bản, chưa có phương án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

hiệu quả và phương án trả nợ vay chưa khả thi, thị trường tiêu thụ không ổn 

định... đã tạo tâm lý e ngại khi đầu tư vốn tín dụng, cũng như việc tích cực tham 

gia vào chuỗi giá trị của các bên liên quan. 

 Thứ năm, các HTX, làng nghề phải phối hợp với các DN để nắm bắt quy 

trình sản xuất ổn định, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ thuật tay nghề cho nông 

dân đáp ứng yêu cầu tham gia vào các quy trình sản xuất mới, ứng dụng công 

nghệ cao, thường xuyên kiểm soát các nông hộ để đảm bảo sự tuân thủ các quy 

trình kỹ thuật, kế hoạch sản xuất để đáp ứng đúng số lượng, chất lượng, thời 

gian cung ứng sản phẩm cho các DN chế biến, tiêu thụ. Hơn lúc nào hết, DN 

phải dẫn đầu giúp HTX, làng nghề, nông dân cập nhật khoa học kỹ thuật, nhất là 

tìm ra giống cây, con mới năng suất cao, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của từng thị 

loại trường. 

Thứ sáu, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng trên 

nguyên tắc mối quan hệ rõ ràng, chặt chẽ và hài hòa lợi ích giữa các bên trong 

hợp đồng, các điều khoản trong hợp đồng phải quy định rõ ràng, chặt chẽ, có 

mức giá cố định và biện pháp chế tài cụ thể để đảm bảo sự tuân thủ hợp đồng 

của các bên liên quan. Phương thức hợp đồng cần phải phù hợp với điều kiện và 

từng loại sản phẩm, hoàn cảnh cụ thể. Hợp đồng nên có những điều khoản mang 

tính ưu đãi để tạo động lực thu hút cả hai bên tham gia hợp đồng, như: các điều 

khoản về giá cả và thanh toán. Đặc biệt, với mỗi HTX, làng nghề cần tập trung 

tìm giải pháp và hành động cụ thể để nâng cao vai trò của mình trong việc liên 

kết tổ chức sản xuất và đại diện cho nông dân để thỏa thuận và ký kết hợp đồng 

sản xuất, do đây là tổ chức của nông dân có tư cách pháp nhân cao nhất và có 

khả năng ký hợp đồng nông nghiệp. 
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Thứ bảy, HTX, làng nghề và các DN tiêu thụ, DN tham gia chuỗi cung 

ứng thường xuyên trao đổi để cung cấp thông tin dự báo sớm về sản xuất, thị 

trường, để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phòng 

tránh rủi ro, đưa ra những điều chỉnh kịp thời về số lượng, chất lượng, thời gian 

cung ứng... đáp ứng tình hình mới, đảm bảo được chuỗi cung ứng sản phẩm từ 

khâu sản xuất tới tay người tiêu dùng được thông suốt và đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu của khách hàng. Việc thu thập, xử lý thông tin thị trường cần thông qua các 

kênh chính thống, có chất lượng, như: Các cơ quan thương mại ở Trung ương và 

địa phương, các cơ quan thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, các hiệp hội 

DN, ngành hàng được kết nối vào hệ thống liên kết, trao đổi thông tin thị trường 

quốc gia. Điều này đặc biệt quan trọng với các hợp đồng liên kết, hợp tác dài 

hạn, do nhu cầu và thị trường tiêu thụ nông sản biến động nhanh, nhiều yếu tố 

ảnh hưởng, tác động, như: Xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, nguồn cung 

mới, sản lượng phụ thuộc vào mùa vụ... 

Thứ tám, HTX, làng nghề với sự hỗ trợ của các địa phương cần chủ động 

phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu theo 03 trục sản phẩm: Nhóm sản 

phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm là 

đặc sản địa phương theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm chủ lực cấp địa phương, tạo 

việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Phối hợp với DN chế 

biến, tiêu thụ để thu hút hợp tác công - tư hỗ trợ các HTX, làng nghề xây dựng 

và nhân rộng mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao theo hướng nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, mẫu mã, giá thành hợp lý, 

truy xuất được nguồn gốc xuất xứ để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Trong 

quá trình triển khai, các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ các 

HTX, làng nghề và các DN tham gia chuỗi cung ứng thực hiện các hoạt động 

phát triển thị trường, hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất 

định. Triển khai tích cực, khai thác hiệu quả cơ hội của các Hiệp định tự do 

thương mại đem lại. Đồng thời, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong 

nước; tiêu thụ kịp thời nông sản cho người dân, khắc phục tình trạng dư thừa, 

giá giảm gây thiệt hại cho người sản xuất. 

Thứ chín, Bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam mặc dù đã được triển khai khá 

đồng bộ và quyết liệt từ năm 2011, các cơ chế chính sách đã ban hành thực hiện 

khá đầy đủ, tạo điều kiện cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức triển khai 

thực hiện, nhưng bảo hiểm nông nghiệp vẫn bộc lộ không ít những khó khăn, 

hạn chế cần sớm được khắc phục. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm cần chủ động 

trong việc thiết kế sản phẩm, lựa chọn địa bàn, khai thác giám định; đào tạo, tập 

huấn đội ngũ cán bộ về quy trình quản lý rủi ro, giám định tổn thất, giải quyết 

bồi thường. Các doanh nghiệp, HTX, làng nghề, hộ nông dân đối tượng tham gia 

bảo hiểm cần hạn chế dựa vào việc khai thác nguồn lực tự nhiên như: đất đai, 

nước; quan tâm đầu tư một cách căn cơ, ứng dụng khoa học công nghệ, hoặc đầu 
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tư thiết bị hiện đại, chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng; liên kết chặt chẽ giữa 

các doanh nghiệp với các nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất 

để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị ngành 

hàng, giảm rủi ro, từ đó sẽ tạo được sự yên tâm và sẵn sàng tham gia chuỗi cung 

ứng, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, làng nghề. 

Các giải pháp trên nếu được quan tâm thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy các 

DN tiệu thụ tăng cường kết nối với các HTX, làng nghề sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, từ đó hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, đặc biệt là tại khu vực nông 

thôn; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý theo mô hình “ly nông, 

bất ly hương” (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn 

những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam./. 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 

GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP  

GẮN VỚI THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ĐỂ NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, TĂNG THU NHẬP CHO NGƢỜI DÂN 

 

Quảng Nam là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ; có diện tích lớn (10.574 km
2
), dân số đông (1.493.785 người); có điều 

kiện tự nhiên, văn hóa và sinh học đa dạng; có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá 

phong phú với rừng, biển, đảo và là nơi có vị trí địa lý thuận lợi để kết nối với 

các tỉnh, thành phố khác của cả nước, khu vực Đông Nam Á và ra thế giới; có 

tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, nổi bật với hai di sản văn hóa thế giới 

(đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn), cùng với đó là khu dự trữ sinh quyển 

thế giới Cù Lao Chàm. Đường bờ biển dài 125 km, với nhiều bãi tắm đẹp trải 

đều khắp, như: bãi tắm Hà My, Cửa Đại, Bình Minh, Tam Thanh, Kỳ Hà, Bãi 

Rạng...; với hàng trăm di tích và danh thắng, những giá trị văn hóa phi vật thể 

đặc trưng của cư dân vùng biển, đồng bằng, miền núi… đó là nguồn tài nguyên 

phong phú để khai thác, phát triển ngành du lịch. Vì có những điều kiện thuận 

lợi trên, ngành du lịch của tỉnh đã có sự tăng trưởng mạnh trong những năm qua, 

với mức tăng bình quân tổng lượt khách tham quan, lưu trú giai đoạn 2008-2018 

là 11,72%/năm; năm 2018, Quảng Nam đón hơn 6,5 triệu lượt khách đến tham 

quan, lưu trú (trong đó khách quốc tế đạt 3,8 triệu lượt), doanh thu từ hoạt động 

du lịch đạt gần 5.000 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch đạt trên 11.000 tỷ đồng. 

Những năm gần đây, cùng với xu hướng phát triển du lịch trên thế giới 

với việc mở rộng sản phẩm du lịch khác ngoài các sản phẩm truyền thống, du 

lịch Quảng Nam đã có sự chuyển dịch sang một số loại hình mới, mang chất 

xanh, tôn trọng các yếu tố tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Với điều 

kiện diện tích đất nông, lâm nghiệp lớn (trên 219.645 ha đất sản xuất nông 

nghiệp; 667.349 ha đất lâm nghiệp) và hệ sinh thái đa dạng với nhiều chủng 

loại, trong đó, có nhiều loại quý hiếm như: cây dược liệu, hương liệu, các loại 

cây bản địa có giá trị khác; bên cạnh đó, nhiều làng nghề, làng nghề truyền 

thống đã và đang được khôi phục, nên Quảng Nam thích hợp để triển khai các 

dự án về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du 

lịch cộng đồng. 

Một số sản phẩm nông nghiệp, nông thôn gắn với hoạt động du lịch đã được 

hình thành, phát triển trong thời gian qua, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực: 

Thực tế hiện nay, các sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với hoạt động 

tham quan, trải nghiệm ở các làng quê, làng nghề, nông thôn của tỉnh đã được 

nhiều địa phương quan tâm, triển khai đưa vào hoạt động như: Chương trình trải 

nghiệm các hoạt động nghề nông như ở Làng rau Trà Quế, Làng rau Thanh 
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Đông, Làng gốm Thanh Hà, Làng chài, tham quan rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm 

Thanh (Tp. Hội An); làng Triêm Tây (thị xã Điện Bàn); làng trái cây Đại Bình 

(huyện Nông Sơn); làng cổ Lộc Yên (huyện Tiên Phước); làng bích họa Tam 

Thanh (Tp. Tam Kỳ)… Những địa chỉ du lịch này đã giúp du khách được trải 

nghiệm, được hoà cùng vào cuộc sống thực tế sản xuất của người nông dân, họ 

được cày bừa, cuốc đất, trồng rau, bón phân, gánh nước tưới cây, được thưởng 

thức các sản phẩm tươi sạch, được chèo thuyền, đánh bắt cá như những ngư dân, 

được nghỉ dưỡng trong các cơ sở lưu trú nằm giữa đồng quê, sông nước ở vùng 

nông thôn… Tại nơi đây, du khách còn được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của 

làng nghề; hiểu về nếp ăn, nếp ở, việc truyền nghề, dạy nghề, tham gia các ngày 

lễ hội của làng nghề… Sản phẩm du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp là loại 

hình mới ở Quảng Nam, bước đầu mang lại hiệu quả, tạo được thiện cảm lớn với 

du khách, nhất là du khách đến từ Châu Âu, Đông Bắc Á. Trong đó, làng rau Trà 

Quế là sản phẩm du lịch nông nghiệp thu hút khách Quảng Nam trong hơn 10 

năm qua; hằng năm, nơi đây đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, lưu 

trú và trải nghiệm. 

 Du lịch nông nghiệp, nông thôn hiện nay còn được xây dựng và phát 

triển tại các huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh với các chương trình tham 

quan, tìm hiểu văn hóa, cuộc sống của người đồng bào dân tộc thiểu số, du 

khách tham gia biểu diễn văn nghệ cùng người dân tộc sở tại, xem trình diễn âm 

nhạc truyền thống, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm truyền 

thống. Đây là những sản phẩm du lịch có sự kết hợp giữa du lịch nông nghiệp, 

du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa, mang đến nét độc đáo mới cho du lịch 

Quảng Nam, các điểm đến như: Quần thể Pơ mu có trên 1.200 cây “độc nhất, vô 

nhị” (cây lớn có đường kính 2-2,5m, cao trên 30m, được Hội Bảo vệ thiên nhiên 

và môi trường công nhận là cây di sản); làng du lịch Pơning (huyện Tây Giang), 

làng du lịch Bhohoong (huyện Đông Giang); làng du lịch cộng đồng Cơtu 

(huyện Nam Giang)… Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành 

Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quy định một số chính 

sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi Quảng Nam, với mục tiêu đến năm 2025 

có 21 điểm du lịch ở 09 huyện miền núi của tỉnh.   

Có thể nói, phát triển sản xuất nông nghiệp để thu hút khách du lịch trải 

nghiệm ở nông thôn bước đầu đem lại hiệu quả cả về kinh tế, xã hội lẫn môi 

trường ở Quảng Nam, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông 

thôn thông qua việc tạo thu nhập trực tiếp từ sản phẩm nông nghiệp, cũng như từ 

việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho du khách; bên cạnh đó, du lịch nông 

nghiệp, nông thôn còn giúp nâng cao ý thức trong xây dựng môi trường, văn 

hóa, cảnh quan văn minh, xanh, sạch, đẹp hơn ở nông thôn. Du lịch nông 

nghiệp, nông thôn đã làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch hiện có, thúc 

đẩy sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới ở địa phương. 
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Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, một sản phẩm” (OCOP), tỉnh Quảng 

Nam đang tích cực triển khai rộng rãi trên toàn bộ 18 huyện, thị xã, thành phố. 

Năm 2018, đã đánh giá, phân hạng được 25 sản phẩm đạt 3-4 sao; năm 2019, sẽ 

có trên 100 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên; nhiều địa phương đã tổ chức các 

hội chợ và xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP. 

Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn kết nối với Chương trình OCOP sẽ 

tương tác, thúc đẩy nhau cùng phát triển, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn, 

nâng cao hiệu quả của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.   

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, phát triển du lịch gắn với 

nông nghiệp, nông thôn ở Quảng Nam còn một số khó khăn, hạn chế, như: 

- Chưa có quy hoạch du lịch nông nghiệp, nông thôn; sự phối hợp, kết 

hợp trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành, trong đó 

giữa ngành Nông nghiệp và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn chưa đồng 

bộ, thiếu liên kết chặt chẽ… vì vậy, việc khai thác tiềm năng, thế mạnh trong 

lĩnh vực này đang còn hạn chế (chủ yếu là mới chỉ tập trung ở thành phố Hội An 

và các vùng phụ cận).   

 - Đây là loại hình mới nên nhận thức của người dân ở nhiều nơi còn hạn 

chế, chưa thấy được hiệu quả trong đầu tư khai thác giá trị sản xuất nông nghiệp 

trong việc gắn kết với phát triển du lịch. Chưa xem đây là một hoạt động có thể 

mang lại nguồn thu nhập chính ở nông thôn. Người nông dân chủ yếu là sản xuất 

nông nghiệp, chưa quen việc làm du lịch; vì vậy, yêu cầu chung về quản lý, tổ chức 

dịch vụ, kỹ năng, nghiệp vụ giao tiếp, trình độ ngoại ngữ... còn chưa đáp ứng. 

- Sản phẩm du lịch từ nông nghiệp nhìn chung vẫn còn thiếu tính độc đáo, 

chuyên nghiệp, thiếu đổi mới, một số sản phẩm có sự trùng lặp, đơn điệu do cùng 

khai thác một loại hình sản phẩm. Nguyên nhân là do phát triển còn mang tính 

phong trào, tự phát, nhỏ lẻ, thiếu định hướng, thiếu sự trợ giúp kịp thời của các 

đơn vị quản lý nhà nước, sự hợp tác, liên kết của các đơn vị kinh doanh du lịch. 

- Sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, các sản phẩm OCOP chưa nhiều; 

bao bì, mẫu mã sản phẩm, hàng hóa đa số còn chưa hấp dẫn, chưa tạo được lòng tin 

của du khách, nhất là về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm còn chưa đáp ứng. 

-  Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, hạ tầng tại các điểm du lịch nông 

nghiệp chưa phát triển, chưa hoàn thiện, nhất là các công trình hạ tầng về vệ 

sinh, môi trường, cấp thoát nước, xử lý rác thải… còn chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ 

thống các trung tâm, dịch vụ đi kèm còn ít, phát triển thiếu đồng bộ. Nhiều khu 

du lịch sinh thái dịch vụ còn nghèo nàn, chất lượng thấp, mới đáp ứng nhu cầu 

của du khách ở mức đơn giản.  

-  Sự hợp tác, kết nối, phối hợp của các doanh nghiệp lữ hành với các 

điểm du lịch nông nghiệp thời gian qua còn nhiều hạn chế. Công tác xúc tiến, 

quảng bá chưa được đầu tư đúng mức, thiếu chiều sâu. Việc chia sẻ lợi ích cho 
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người dân trực tiếp sản xuất chưa được các doanh nghiệp kinh doanh du lịch 

quan tâm thích đáng. 

Một số giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp gắn thu hút khách du 

lịch trải nghiệm tại Quảng Nam trong thời gian tới: 

- Về công tác quản lý nhà nước: 

+ Tiếp tục khẳng định việc đẩy mạnh, gia tăng giá trị trong sản xuất nông 

nghiệp, sản phẩm làng nghề nông thôn, thông qua việc gắn kết với các hoạt động 

phát triển du lịch trải nghiệm là một hướng đi tất yếu trong xây dựng nông thôn 

mới. Do đó, phải tăng cường sự phối hợp, kết hợp giữa cấp, các ngành trong 

công tác chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, nhất là sự phối hợp, gắn kết giữa ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Rà soát, quy hoạch, xác định, lựa chọn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 

để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả có thể kết hợp với phát 

triển du lịch để làm mô hình điểm điển hình. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản 

lý, hướng dẫn để tránh sự trùng lặp, đơn điệu về sản phẩm, khai thác dựa quá 

nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, làm ảnh hưởng đến môi trường. 

+ Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ cụ thể để phát 

triển loại hình này trong thời gian tới, chú ý chính sách hỗ trợ, lồng ghép đầu tư, 

hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng sản xuất, hạ tầng phát triển du lịch, đào tạo nguồn 

nhân lực sản xuất nông nghiệp kết hợp với làm du lịch. Trước mắt, ưu tiên, đầu 

tư nguồn lực để tập trung thực hiện một số cơ chế, chính sách, đề án mà Quảng 

Nam đã ban hành như: Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi; phát triển du lịch phía 

Nam tỉnh; hỗ trợ phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch;  phát triển làng nghề 

truyền thống gắn với du lịch; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; triển khai 

thực hiện tốt các kế hoạch về xúc tiến du lịch, đào tạo bồi dưỡng lao động du 

lịch. Lồng ghép, thực hiện tốt chính sách về tín dụng; chính sách thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ môi trường; hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp… 

- Đẩy mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa các bên trong phát triển sản phẩm du 

lịch nông nghiệp (nông dân, doanh nghiệp lữ hành, địa phương, cơ quan quản lý 

du lịch, nông nghiệp…). Tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của các công ty lữ 

hành trong việc kết nối với các chủ thể hoạt động du lịch nông nghiệp, đưa du 

khách đến tham quan, lưu trú, mua sản phẩm nông nghiệp. Cần chú ý chia sẻ hài 

hòa lợi ích các bên tham gia, nhất là chia sẻ lợi ích đối với người nông dân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp phục vụ du lịch; phát huy vai trò phối hợp liên ngành nông 

nghiệp - du lịch, cần xây dựng chương trình chung về phát triển du lịch nông 

nghiệp, nông thôn; tổ chức xây dựng, hoàn chỉnh bản đồ du lịch nông nghiệp. 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, quảng bá về sản phẩm 

nông nghiệp gắn với du lịch. Chú ý truyền thông, thông tin về lợi ích, hiệu quả 
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kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với 

phát triển du lịch, tạo nhận thức mạnh mẽ trong nhân dân. Quảng bá, giới thiệu 

các sản phẩm hiện có, các sản phẩm mới đến với cộng đồng du khách trong 

nước và quốc tế. 

- Đối với phát triển sản xuất nông nghiệp để thu hút khách du lịch trải 

nghiệm tại Quảng Nam trong thời gian tới: 

+ Trước mắt, ưu tiên phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền 

thống gắn với du lịch trải nghiệm, nhằm khai thác các giá trị văn hóa truyền 

thống lâu đời, dân dã trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân ở 

nông thôn; các hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, nhằm 

khai thác giá trị trong việc tìm hiểu quy trình, phương thức sản xuất mới với 

những yêu cầu, ràng buộc khắt khe về kỹ thuật sản xuất; đẩy mạnh thực hiện các 

dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch. 

Đề án OCOP Quảng Nam khẳng định dịch vụ du lịch nông thôn - Nhóm 

sản phẩm thứ 6 này có vai trò dẫn dắt và quyết định đến sự phát triển của 05 

nhóm sản phẩm còn lại của Đề án, vì du lịch nông thôn tạo ra lợi nhuận kép (lợi 

nhuận tự thân của sản phẩm du lịch và lợi nhuận từ các sản phẩm nông nghiệp, 

phi nông nghiệp do du lịch mang lại). Vì vậy, trong Đề án OCOP, Quảng Nam 

dự kiến sẽ xây dựng, hình thành trục Văn hóa - Nông dược (nông nghiệp và 

dược liệu) xuất phát từ các làng nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp đi từ Hội 

An - đến du lịch sinh thái biển (có cả làng Bích hoạ) xã Tam Thanh, thành phố 

Tam Kỳ - nối tiếp du lịch sinh thái công trình đại thuỷ nông Phú Ninh, đi đến 

công viên nông - dược Tiên Phước (có Làng cổ Lộc Yên và nhà lưu niệm cụ 

Huỳnh Thúc Kháng), dẫn đến Trà My - nơi có các làng du lịch truyền thống 

cộng đồng của đồng bào dân tộc M’Nông, Ca Dong, Xê Đăng, gắn với sản phẩm 

sâm Ngọc Linh, quế Trà My nổi tiếng, cùng nhiều loại dược liệu quý hiếm khác 

(kết nối vùng với tỉnh Kon Tum khi điều kiện cho phép). 

+ Phát triển các tour đưa khách du lịch đến các vùng nông thôn đã và đang 

thực hiện phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở tỉnh Quảng 

Nam, với tên gọi “Về với miền quê đáng sống”. Hiện nay, Quảng Nam có trên 57 

khu đã được công nhận. Mục đích nhằm khai thác các giá trị trong không gian 

sống thanh bình, cảnh quan môi trường hiền hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp với vườn 

đã và đang được chỉnh trang, gọn gàng sạch sẽ, những hàng rào cây xanh, hoa 

được trồng, cắt tỉa đẹp mắt, kỳ vọng sẽ gắn kết được du lịch với nông thôn mới. 

Các tour này sẽ chú trọng phát triển các dịch vụ kèm theo như ăn uống, nghỉ ngơi, 

lưu trú, sinh hoạt tại nhà dân để tăng nguồn thu cho cư dân nông thôn./. 
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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

 

GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP  

GẮN VỚI THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ĐỂ NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, TĂNG THU NHẬP CHO NGƢỜI DÂN 

 

Đắk Lắk là tỉnh miền núi có vị trí địa lý ở trung tâm của vùng Tây 

Nguyên; diện tích tự nhiên 13.125,37 km²; dân số trên 1,9 triệu người. Toàn tỉnh 

có 13 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; có 184 xã, phường, thị trấn. Vùng nông 

thôn có 152 xã, với diện tích chiếm 97,6% diện tích toàn tỉnh, với gần 309.000 

hộ, 1.335.000 khẩu, chiếm 79,3% tổng số hộ, 77,2% số khẩu toàn tỉnh. Nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh.   

Toàn tỉnh hiện có 47 dân tộc anh em sinh sống gồm: dân tộc Kinh chiếm 

gần 70%; các dân tộc thiểu số chiếm hơn 30% dân số toàn tỉnh, trong đó Đồng 

bào Êđê, M’nông và J’rai là các dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm hơn 50%, còn các 

dân tộc thiểu số ở các tỉnh khác di cư đến như: Tày, Nùng, Mường, Dao, Thái và 

Mông và một số dân tộc ít người như Cơ Ho, X’Tiêng, Khơ Mú, Phủ Lá, Mạ, 

Giấy, La Hủ, Lự, Chút... Mỗi dân tộc thiểu số có những kinh nghiệm sản xuất, 

những nét văn hoá truyền thống, những phương thức sinh kế đặc trưng, góp phần 

tạo nên nét đặc sắc riêng cho Đắk Lắk. Đặc biệt là văn hoá truyền thống của các 

dân tộc Ê Đê, M'Nông, Gia Rai… với những lễ hội cồng chiêng, đua voi; kiến 

trúc nhà sàn, nhà rông; các nhạc cụ lâu đời nổi tiếng như các bộ cồng chiêng, đàn 

đá, đàn T’rưng; các bản trường ca Tây Nguyên... là những sản phẩm văn hoá vật 

thể và phi vật thể quý giá, trong đó “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây 

Nguyên” đã được tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tất cả các truyền thống văn hóa tốt đẹp 

của các dân tộc tạo nên sự đa dạng, phong phú về văn hóa của tỉnh. 

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk còn được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài 

nguyên đất, nước, khí hậu ôn hòa… thích hợp cho việc phát triển sản xuất nhiều 

loại cây trồng, vật nuôi; nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (với trên 80% diện tích là 

đất nông nghiệp); Đắk Lắk là tỉnh có sở hữu nền sản xuất sinh thái nông nghiệp 

gắn với truyền thống văn hóa người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, có lợi thế 

lớn để vừa phát triển nông nghiệp, vừa phát triển du lịch. Hai ngành nông 

nghiệp và du lịch này có mối quan hệ hữu cơ, tương hỗ lẫn nhau. Tiềm năng 

nông nghiệp đa dạng, phong phú các chủng loại sản phẩm như: cà phê, tiêu, 

đồng lúa, vườn cây trái, rừng sinh thái… là tiền đề, nền móng hỗ trợ tích cực để 

du lịch của tỉnh phát triển theo hướng du lịch sinh thái xanh, sạch, trải nghiệm, 

gần gũi với môi trường thiên nhiên. Ngược lại, phát triển du lịch dựa trên tài 
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nguyên nông nghiệp cũng làm tăng thêm giá trị các sản phẩm nông nghiệp, góp 

phần ổn định đời sống nông dân vùng nông thôn, qua đó bảo tồn, phát huy được 

các giá trị tự nhiên, văn hóa truyền thống vùng miền, bản sắc dân tộc… 

Đắk Lắk là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp, có 

nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Du lịch là một thế mạnh của tỉnh, 

thường xuyên tổ chức chương trình tham quan du lịch như: Du lịch sinh thái, du 

lịch (văn hóa) cộng đồng, du lịch mạo hiểm, nghiên cứu khoa học, nghỉ dưỡng 

tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; các hoạt động cưỡi voi, du 

thuyền vượt sông Sêrêpôk, hồ Lắk, thăm buôn làng, thăm rừng nguyên sinh; tổ 

chức các chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng, tìm hiểu các giá trị văn hóa 

truyền thống của người Êđê, M’nông… đặc biệt là chương trình du lịch trải 

nghiệm, tìm hiểu quy trình sản xuất và chế biến cà phê. Chỉ trong năm 2018 lĩnh 

vực du lịch đã gặt hái được nhiều thành công, tổng lượt khách du lịch đạt trên 

812.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 76.000 lượt khách, khách 

trong nước ước đạt 736.000 lượt khách. Doanh thu ước đạt 761 tỷ đồng... Hàng 

năm, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động du lịch, lễ hội, xúc tiến, quảng 

bá, kích cầu du lịch, như: Hội mừng lúa mới của đồng bào Xê Đăng ở huyện Cư 

M'gar, chương trình trải nghiệm vào các dịp lễ tại Bảo tàng tỉnh, hay Bảo tàng 

Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột vừa chính thức mở cửa đón khách…; quảng 

bá kêu gọi đầu tư thông qua việc tham gia các sự kiện du lịch như Ngày hội Du 

lịch thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động của năm Du lịch quốc gia tại các 

tỉnh, thành phố trong cả nước… 

Trong những năm qua, được quan tâm đầu tư, hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhất là tại thành phố Buôn Ma 

Thuột đã xây dựng được nhiều mô hình nông nghiệp đặc trưng có giá trị kinh tế 

cao, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập. Có 

thể kể đến những mô hình nông nghiệp tiêu biểu như: Làng nai Cư Êbur (quy mô 

trên 2.100 con); làng thỏ Ea Tu (trên 6.000 con); cà phê chồn Kiên Cường 

(phường Tân Tiến); các sản phẩm bơ trái DAKADO, Trịnh Mười; Câu lạc bộ cá 

lăng Hòa Phú (đang xây dựng thương hiệu); hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông 

ở buôn Tơng Jú, xã Ea Kao; làng hoa cây kiểng Hòa Phú (đã có chủ trương của 

tỉnh về xây dựng làng nghề); trang trại nhân giống hoa phong lan bằng công 

nghệ sinh học nuôi cấy mô tại xã Hòa Khánh; các trang trại nấm dược liệu; mô 

hình vườn thanh long Cư Êbur (trên 120 ha); hồ tiêu trĩu hạt xã Hòa Thuận 

(năng suất 5-6 tấn/ha); na trồng xen cà phê tại Cư Êbur (diện tích 30 ha); các 

HTX rau VietGAP cùng nhiều trang trại trồng trọt, chăn nuôi công nghiệp quy 

mô nhỏ và vừa đang phát triển… Trong đó, một số sản phẩm đặc trưng đã khẳng 

định thương hiệu như: cà phê Kiên Cường (đặc biệt cà phê chồn) là sản phẩm 

thường xuyên được đặt hàng từ các nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hàn 

Quốc, Đan Mạch, Trung Quốc, kể cả Nhật Bản là quốc gia khó tính về chất 

lượng cũng đã chấp nhận sản phẩm cà phê chồn Kiên Cường; các sản phẩm bồi 
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bổ sức khỏe từ thương hiệu “nhung nai Cư Êbur” đã được cả nước biết đến 

thông qua rượu nhung nai, rượu mật ong nhung nai, nhung nai sấy khô, nhung 

nai tươi, khô nai… Đặc biệt, các giống hoa phong lan nhân giống từ công nghệ 

sinh học ở Hòa Khánh đã được cung cấp đến nhiều tỉnh trong cả nước, kể cả 

thành phố hoa Đà Lạt cũng là khách hàng của sản phẩm này. Các loại trái cây 

như bơ, sầu riêng đặc sản, thanh long… đã có mặt tại các siêu thị lớn cả nước. 

Những sản phẩm đặc trưng đã và đang mang lại nguồn thu nhập cao cho nông 

dân, góp phần tăng tỷ trọng giá trị kinh tế hằng năm của địa phương khi giá cả 

cây chủ lực (cà phê) nhiều năm qua không ổn định. Tại huyện Buôn Ðôn có 

nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác, phát triển cả hai loại hình du lịch: Du lịch 

sinh thái và du lịch văn hóa. Ẩm thực Buôn Đôn như cơm lam, gà nướng là 

những món ăn dân dã nay đã trở thành món đặc sản mà du khách không thể 

không thưởng thức khi đến với Buôn Đôn, do vậy người dân ở các xã của huyện 

đã phát triển mạnh các mô hình chăn nuôi gà thả vườn để cung cấp cho các nhà 

hàng, khu, điểm du lịch phục vụ du khách đến tham quan. Đặc biệt, các Hợp tác 

xã sản xuất nông nghiệp cũng đang từng bước hoàn thiện sản xuất, đầu tư cơ bản 

để khai thác theo hướng vừa sản xuất nông nghiệp vừa kết hợp du lịch, trải 

nghiệm miệt vườn như: Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Sêrêpốk 3, trang trại 

cà phê sinh thái Hưng Định… Hơn nữa, các Công ty du lịch, nhà hàng, khách 

sạn cũng đang có hướng liên kết phát triển các điểm du lịch gắn với cộng đồng, 

nông nghiệp, văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên như: Khu du 

lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam; điểm du lịch sinh thái Troh Bư; điểm 

du lịch thác Bảy Nhánh; điểm du lịch Đầu nguồn; Trung tâm du lịch Buôn Đôn; 

khu du lịch Hồ Lắk... 

Các mô hình nông nghiệp nói trên đã thu hút một lượng lớn khách đến 

tham quan hằng năm. Hầu hết du khách đều ngỡ ngàng thích thú trước những 

sản phẩm “cây nhà lá vườn” của tỉnh. Bên cạnh việc tìm hiểu về quy trình, kỹ 

thuật sản xuất, trồng trọt, du khách nào cũng sẵn sàng mua các sản phẩm này về 

sử dụng và làm quà cho người thân. Qua đó cho thấy phát triển du lịch sinh thái 

nông nghiệp từ những mô hình nông nghiệp nói trên là việc hoàn toàn có thể 

làm được ở tỉnh Đắk Lắk. 

Trước sức ép của đô thị hóa, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu… Việc 

phát sinh thay đổi gia tăng nhu cầu tham gia du lịch của xã hội theo hướng gần 

gũi với thiên nhiên, môi trường sinh thái, văn hóa vùng miền là cơ hội, nhưng 

đồng thời cũng là thách thức lớn đối với tỉnh Đắk Lắk do du lịch nông nghiệp là 

lĩnh vực còn khá mới mẻ, đòi hỏi phải có điều chỉnh, chính sách phù hợp không 

rập khuôn để tạo động lực, sự năng động cho các mô hình du lịch. Trong khi đó, 

hầu hết các hoạt động du lịch nông nghiệp vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, đơn 

điệu, trùng lặp; sản phẩm chưa thật sự hấp dẫn và chưa được chú trọng về 

thương hiệu, nguồn gốc truy xuất; người nông dân vốn chỉ quen với sản xuất 

nông nghiệp mà chưa có đủ các kỹ năng phục vụ du lịch. Phần lớn sản phẩm 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B3n_%C4%83n_d%C3%A2n_d%C3%A3&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_s%E1%BA%A3n
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mới chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống, trải nghiệm của du 

khách ở mức đơn giản mà chưa tận dụng được hết lợi thế để thu hút du khách 

cũng như tăng khả năng chi tiêu từ du khách thông qua hoạt động khai thác các 

dịch vụ bổ trợ khác. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ tại nhiều 

điểm du lịch nông nghiệp cũng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, nhiều nơi thậm chí 

còn chỉ đang là ý tưởng, tính liên kết giữa điểm đến với các doanh nghiệp lữ 

hành còn hạn chế, dẫn tới khả năng thu hút khách không cao. Ðây là những 

thách thức mà du lịch nông nghiệp bắt buộc phải vượt qua nếu muốn loại hình 

du lịch trải nghiệm này thành công. 

Tóm lại, để kết hợp giữa phát triển sản xuất gắn với thu hút khách du lịch 

trải nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và 

để Đắk Lắk ngày càng phát triển, sớm trở thành một trong những tỉnh trọng 

điểm về phát triển du lịch trong cả nước, xứng đáng với lợi thế về điều kiện tự 

nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa lịch sử, cũng như sự kỳ vọng của đồng 

bào các dân tộc trong tỉnh về phát triển sản xuất gắn với thu hút khách du lịch, 

còn rất nhiều việc phải tiếp tục triển khai, trước mắt, tỉnh xác định một số giải 

pháp chính sau:  

Một là, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du 

lịch, trong đó chú trọng các hoạt động du lịch nông nghiệp để thu hút các thành 

phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển du lịch; kêu gọi các 

doanh nghiệp có tiềm lực mạnh tham gia đầu tư, nhằm khai thác hiệu quả tài 

nguyên du lịch của tỉnh, nhất là tài nguyên thiên nhiên và lịch sử văn hóa, vì đây 

là điều kiện thuận lợi sẵn có cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch. Ưu tiên 

đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch và xây dựng 

sản phẩm du lịch mới như: Tham quan, ngắm cảnh (trên sông, hồ); du lịch mạo 

hiểm (leo núi, vượt thác ghềnh, thám hiểm hang động); dã ngoại trong rừng; du 

lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn… 

Hai là, xây dựng quy hoạch để phát triển các cơ sở du lịch nông nghiệp 

bảo đảm sự đa dạng về loại hình, đồng thời cũng sẽ giúp cho công tác quản lý 

tốt hơn. Việc phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp trên nền tảng phát triển 

nông nghiệp sạch, hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao cần được xác định sẽ là 

hướng đi chủ đạo. Ðể tránh các sản phẩm đơn điệu trùng lặp, cần xây dựng được 

mô hình và sản phẩm du lịch đặc thù, gắn với những tiềm năng, lợi thế tự nhiên, 

cũng như nét đặc sắc riêng về văn hóa, con người của từng địa phương, từng 

vùng miền, từng dân tộc, xác định được sản phẩm cốt lõi có tính khác biệt, khai 

thác các yếu tố điểm nhấn mang tính đặc trưng gắn với khai thác các yếu tố văn 

hóa truyền thống bằng các dịch vụ nhỏ gọn nhưng tinh tế, chuyên nghiệp, thân 

thiện, phù hợp quy mô nông nghiệp tại địa phương. 

Ba là, xây dựng và triển khai chương trình về phát triển du lịch nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; quy hoạch, định hướng và đầu tư phát 
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triển sản phẩm du lịch nông nghiệp; khai thác tối đa những đặc trưng của nền 

nông nghiệp kết hợp với giá trị văn hóa, góp phần đưa du lịch nông nghiệp phát 

triển đột phá, hiệu quả, bền vững. Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ tiếp cận vốn, 

công nghệ, đầu tư hạ tầng, bồi dưỡng tập huấn nhân lực; xây dựng và ban hành 

bộ tiêu chuẩn, xếp hạng, gắn sao cho các sản phẩm du lịch nông nghiệp chất 

lượng cao; đầu tư mẫu mã, công nghệ để đưa sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an 

toàn, chất lượng sản xuất ở địa phương thành hàng hóa phục vụ khách du lịch.  

Bốn là, tập trung đầu tư, khai thác có hiệu quả các tài nguyên du lịch hiện 

có hoặc đã đầu tư xây dựng có tính đặc thù của tỉnh. Cùng với việc tăng cường 

quản lý các lễ hội văn hoá, như: hội voi, hội cồng chiêng, lễ bỏ mả, lễ mừng lúa 

mới, lễ cúng bến nước, lễ cúng voi, lễ mừng nhà mới… để tạo điểm đến văn hóa 

cho du khách; cần khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống, như: dệt 

thổ cẩm, làm gốm, đan lát, mộc mỹ nghệ, điêu khắc, tạc tượng nhà mồ...; đồng 

thời, mở rộng về quy mô của các làng nghề hiện có, đặc biệt là nghề dệt thổ cẩm 

nhằm khôi phục nét văn hóa, bản sắc dân tộc của đồng bào và cung cấp sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ để bán cho du khách làm quà lưu niệm. Phát huy vai trò 

chủ thể của các chủ trang trại, doanh nghiệp, hộ nông dân trong tổ chức thực 

hiện mô hình du lịch nông nghiệp, có chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch nông 

nghiệp hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phục 

vụ du lịch... 

Năm là, xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến phát 

triển du lịch nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho 

người dân; đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong 

vùng và với các địa phương khác trong cả nước, liên kết quốc tế; hình thành các 

tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia; triển khai các hoạt động bảo 

đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và hỗ trợ khách du lịch… 

Sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức 

và người dân hiểu, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của ngành du lịch, nhất 

là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp trong phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương để phát triển ổn định, từng bước khẳng định uy tín, 

thương hiệu, sức hấp dẫn với du khách. 

Cùng với tiềm năng vốn có và cơ chế, chính sách ưu đãi thông thoáng, du 

lịch Đắk Lắk có triển vọng phát triển nhanh và vững chắc. Trong tương lai, Đắk 

Lắk sẽ được biết đến như một địa danh du lịch hấp dẫn và lý tưởng, là vùng đất 

có tiềm năng thu hút đầu tư và du lịch đầy hứa hẹn đối với du khách ở khắp mọi 

miền đất nước và quốc tế. Việc kết hợp giữa phát triển sản xuất nông nghiệp gắn 

với thu hút khách du lịch trải nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao 

thu nhập cho người dân sẽ đạt được những kết quả tốt khi triển khai đồng bộ các 

giải pháp trên./. 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

 

GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

GẮN VỚI THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ĐỂ NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƢỜI DÂN 

 

Bình Thuận là tỉnh nằm ở cực Nam vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, tiếp 

giáp với Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Biển Đông, với diện tích tự nhiên 

7.943,9 km
2
; dân số trung bình năm 2018 khoảng 1,36 triệu người, trong đó dân 

số nông nghiệp của tỉnh hiện vẫn chiếm tỷ trọng cao (60,7% so với dân số toàn 

tỉnh); cơ cấu lao động chủ yếu vẫn là lao động nông nghiệp, nông thôn, chiếm 

61,7%. Là tỉnh có cả vùng đồi núi, đồng bằng, ven biển và vùng lãnh hải rộng 

lớn, những tiểu vùng khí hậu đặc trưng là lợi thế để phát triển nông nghiệp toàn 

diện (nông, lâm, thuỷ sản, diêm nghiệp) với những sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao gắn với công 

nghiệp chế biến, năng suất, chất lượng cao; đồng thời, Bình Thuận cũng có 

nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch gắn với phát triển sản xuất nông 

nghiệp bền vững. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là gắn 

với các sản phẩm đặc sản nông nghiệp, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ đặc trưng 

của mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 

2030 (Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 17/6/2019), làm cơ sở để thu hút du 

khách đến trải nghiệm, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương. 

Phát triển du lịch nông nghiệp phục vụ du khách chủ yếu dựa trên nền 

tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện nay có nhiều khái niệm, nhưng 

luôn có 04 nội dung chính: Kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp; thu hút du 

khách đến tham quan các hoạt động liên quan đến nông nghiệp; tăng thu nhập 

cho nông dân; tạo cho du khách cơ hội giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và 

tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Trong 

định hướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, du lịch sinh thái gắn với 

nông nghiệp, nông thôn luôn được xác định là 01 trong 05 dòng sản phẩm chủ 

đạo. Những năm trở lại đây, sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp là điểm 

nhấn thu hút, thúc đẩy tăng trưởng du khách, có những sản phẩm du lịch mang 

đặc trưng văn hóa nông nghiệp của vùng miền, trải dài từ Bắc tới Nam, bước 

đầu đã thu hút được du khách trong và ngoài nước. Tại Quảng Nam, các hoạt 

động du lịch sinh thái nông nghiệp mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách. 

Thực tế, du lịch nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho nhiều địa 

phương, doanh nghiệp. Sự tham gia trực tiếp của bà con nông dân trong các hoạt 



126 

 

động du lịch nông nghiệp đã tạo nên sự phong phú, hấp dẫn của các sản phẩm 

du lịch, đồng thời đem lại thu nhập cao hơn cho bà con nông dân bên cạnh hoạt 

động nông nghiệp thuần túy.  

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (Khóa XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020 và Kế hoạch số 66-KH/TU 

ngày 07/7/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính 

trị (Khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đã xác 

định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, phải phát huy có hiệu quả các tiềm năng, 

lợi thế của địa phương, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường, 

giữ gìn cảnh quan và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phát triển du lịch 

phải gắn với cộng đồng dân cư… Chính vì vậy, việc gắn sản xuất nông nghiệp 

với phát triển du lịch là một hướng đi mới nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vốn 

có của tỉnh.  

Hiện nay, ngoài các sản phẩm du lịch cao cấp như: golf, du thuyền, nghỉ 

dưỡng biển, thể thao biển, thể thao địa hình… Tỉnh Bình Thuận đang phát triển 

các dòng sản phẩm du lịch chính là phát triển du lịch “xanh”, gắn hoạt động du 

lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát 

triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với lễ hội, tham quan và tìm hiểu cuộc sống 

cộng đồng dân cư, làng nghề truyền thống; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du 

lịch sinh thái rừng - thác - hồ - biển đảo, du lịch chinh phục thiên nhiên, du lịch 

mạo hiểm, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng kết hợp nghỉ tại nhà 

dân (homestay). Du lịch Bình Thuận đã định vị được thương hiệu du lịch Mũi 

Né trên bản đồ du lịch thế giới, các chỉ tiêu về du lịch không ngừng tăng lên qua 

các năm (lượng khách du lịch đến tỉnh từ năm 2017 đến nay tăng bình quân 

12,88%/năm, trong đó khách quốc tế tăng bình quân 13,92%/năm. Khách du 

lịch quốc tế đến Bình Thuận chiếm từ 11-12%, có cơ cấu khá ổn định. Tổng thu 

từ khách du lịch tăng bình quân 19,25%/năm. Bình quân công suất sử dụng 

phòng toàn tỉnh đạt khoảng 58-59%. năm 2017, GRDP du lịch đạt 8,51% trên 

tổng GRDP của tỉnh; năm 2018, GRDP du lịch ước đạt 9,86% trên tổng GRDP 

của tỉnh). Thị trường và tốc độ tăng trưởng khách du lịch ổn định là cơ sở để xây 

dựng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong đó gắn với mô hình du lịch 

nông nghiệp, nhằm tạo điều kiện để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du 

khách. Theo đó góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ 

cấu ngành nghề của tỉnh. 

Bình Thuận có diện tích đất nông nghiệp lớn, khí hậu, thổ nhưỡng phân 

bố khá đa dạng từ vùng đồng bằng ven biển đến các vùng cao tiếp giáp cao 

nguyên. Tỉnh Bình Thuận đã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

cao tại huyện Bắc Bình, quy mô khoảng 2.000 ha, với mục tiêu xây dựng một 

vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với hệ thống quản lý hiện đại, quy 

trình công nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn vệ sinh và đạt các tiêu chuẩn 

đăng ký chất lượng trong nước và quốc tế. Dự kiến các loại hình sản xuất công 
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nghệ cao sẽ áp dụng gồm: các loại cây trồng cạn có giá trị, thích nghi khô hạn 

(như: nhóm rau các loại, gia vị); nhóm dược liệu; thử nghiệm một số cây ăn quả 

nhiệt đới tưới ít nước… trước mắt để cung ứng cho thị trường nội địa và xuất 

khẩu, sau là gắn kết với phát triển du lịch bền vững. Tại các địa bàn khác như: 

Tuy Phong, Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc đã tổ chức du lịch 

đến các vườn cây ăn trái, cây công nghiệp; tổ chức các điểm du lịch sinh thái 

trên các đảo, xung quanh hồ thủy điện, thủy lợi.  

Thời gian qua, các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 

nhiều khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm thông qua các tour, tuyến, điểm 

du lịch như: Tour khám phá thác 9 tầng kết hợp tham quan vườn cây ăn trái ở 

thôn Đa Tro, xã Đa Mi; tour khám phá lòng hồ Hàm Thuận kết hợp tham quan 

các loại cây trồng trên các đảo của Lòng hồ Hàm Thuận; phát triển các điểm 

tham quan nhà vườn tại xã Đa Kai, huyện Tánh Linh; tham quan trải nghiệm 

hoạt động sản xuất thanh long, tại Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam; kết hợp 

tour tham quan thành phố và vườn trồng rau Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc; 

tham quan điểm du lịch sinh thái hồ Sông Lòng Sông, huyện Tuy Phong... Tuy 

nhiên, cũng như một số địa phương trên cả nước, sản phẩm du lịch sinh thái 

nông nghiệp ở Bình Thuận chưa đáp ứng được yêu cầu; việc phát triển du lịch 

nông nghiệp chủ yếu là tự phát, tại nhiều khu du lịch sinh thái, dịch vụ còn 

nghèo nàn, chất lượng thấp, mới đáp ứng nhu cầu của du khách ở mức đơn giản; 

cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ tại nhiều điểm du lịch sinh thái nông nghiệp 

chưa được quan tâm đầu tư; thiếu sự liên kết giữa người dân, doanh nghiệp du 

lịch, lữ hành du lịch và cơ quan nhà nước… 

Hiện nay, Bình Thuận tiếp tục triển khai mô hình “Trải nghiệm hoạt động 

sản xuất thanh long cùng người dân Hàm Thuận Nam” (Đề tài khoa học cấp tỉnh 

“Du lịch cộng đồng tỉnh Bình Thuận, mô hình và giải pháp phát triển trong giai 

đoạn tới”), với chương trình tham quan như: trải nghiệm hoạt động sản xuất 

thanh long, tham quan các vườn thanh long chong đèn, khám phá hoa thanh long 

nở, trải nghiệm sản xuất thanh long kết hợp thưởng thức ẩm thực chế biến từ 

thanh long; tổ chức các sản phẩm và dịch vụ đi kèm trong chương trình tham 

quan. Trên cơ sở mô hình này, tỉnh đã thông tin, giới thiệu sản phẩm du lịch 

nông nghiệp qua các kênh truyền thông, quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp 

trên các báo, đài trong và ngoài tỉnh, các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch 

trong và ngoài tỉnh để đưa khách đến tham quan, trải nghiệm.  

Tương lai, bên cạnh những khu tổ hợp du lịch cao cấp, Bình Thuận sẽ 

phát triển thêm sản phẩm khu nông thị du lịch kỹ thuật cao, tại đây sẽ phát triển 

những khu nông thị sinh thái, tạo ra những làng nông nghiệp trồng cây ăn trái, 

vùng trồng rau, củ, quả áp dụng công nghệ tưới Israel. Rải rác trong khu nông 

thị là các điểm dân cư và điểm cư trú ngắn ngày tại chỗ, nhằm phục vụ du khách 

muốn khám phá kỹ thuật canh nông. Đây là mô hình kinh tế kiểu mẫu về nông 

nghiệp, đô thị và nghỉ dưỡng tầm cỡ thế giới theo tiêu chuẩn nông thị sinh thái 



128 

 

ven biển, nhằm thu hút cho khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan 

nghỉ dưỡng.  

Mặt khác, du lịch nông nghiệp sinh thái đang dần trở thành một “món ăn 

lạ”, bên cạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch thể thao biển, du lịch 

văn hóa tâm linh, khám phá… vốn là những thế mạnh của du lịch Bình Thuận. 

Để phát triển loại hình du lịch này, trước mắt vận động các cá nhân, tổ chức sản 

xuất nông nghiệp, doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành, chính quyền địa 

phương tổ chức triển khai một số mô hình, mở các tour, tuyến, điểm du lịch như: 

- Tour khám phá cụm 3 thác, tham quan vườn cây ăn trái, các làng dân tộc 

Cờ Ho, Rắc lay ở thôn Đa Tro, xã Đa Mi; 

- Tour câu cá, khám phá lòng hồ Hàm Thuận kết hợp tham quan các loại 

cây trồng trên các đảo của lòng hồ Hàm Thuận; 

- Tour tham quan nhà vườn tại xã Đa Kai, huyện Tánh Linh; 

- Tour trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long, tại Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam; 

- City tour Phan Thiết và tham quan vườn trồng rau Phú Long; 

- Tour tham quan điểm du lịch sinh thái hồ Sông Lòng Sông; 

- Tour tham quan canh tác nông nghiệp kết hợp làng nghề gốm, gọ của bà 

con người Chăm tại xã Phan Thanh, Phan Hiệp, huyện Bắc Bình; 

 - Tour tham quan vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc 

Bình và dự án Du bai Việt Nam (khi 2 dự án trên hoàn thành đi vào hoạt động). 

Để xây dựng và phát triển thành công mô hình phát triển sản xuất 

nông nghiệp gắn với thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm, thời gian 

tới, tỉnh Bình Thuận tập trung một số giải pháp chủ yếu sau: 

Trước hết, phải xây dựng một chiến lược lâu dài, toàn diện, kết hợp giữa 

sản xuất nông nghiệp và du lịch dựa trên những nền tảng về tự nhiên, con người 

sẵn có và mục tiêu rõ ràng; trong đó, hai ngành nông nghiệp và du lịch cần phối 

hợp, gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà 

nông, nhà khoa học, doanh nghiệp lữ hành; phát triển các sản phẩm đặc sản 

nông nghiệp, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ đặc trưng của địa phương theo 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận.  

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư sản xuất nông nghiệp gắn với 

phát triển du lịch thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức ngoài 

nhà nước, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân ngoài nước 

tham gia đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp và tổ chức điều hành 
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hoạt động du lịch; đồng thời, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc tiếp cận 

các nguồn tín dụng ưu đãi.  

Triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các mô hình du lịch nông 

nghiệp được lựa chọn; khuyến khích nông dân tham gia mô hình. Đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học, công nghệ vào các khâu trong chuỗi sản xuất nông nghiệp, hoạt 

động du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đẩy mạnh công tác 

xúc tiến; đầu tư, hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về du lịch gắn với nông 

nghiệp, nông thôn gắn kết vào hệ thống dữ liệu, thông tin chung của cả nước.  

Việc khách du lịch cùng tham gia với người nông dân vào quy trình sản 

xuất, thu hoạch, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cũng là dịp để du khách thư 

giãn, giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và 

trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Người nông dân thông qua đó có cơ hội quảng 

bá sản phẩm nông nghiệp của mình, từ đó thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của 

họ cũng tăng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

một cách bền vững./. 
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UBND TỈNH GIA LAI 

 

GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

GẮN VỚI THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ĐỂ NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƢỜI DÂN 

  

Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách 

chủ yếu dựa vào nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, du lịch 

sinh thái, du lịch nông nghiệp đang được chú trọng phát triển, là xu hướng phổ 

biến của du lịch trong tương lai gần, bởi nhu cầu hòa điệu với thiên nhiên của con 

người chưa bao giờ được nói đến nhiều như hiện nay. Nhiều địa phương đã nắm 

bắt được xu thế và làm khá thành công. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà 

những vườn hoa, vườn dâu tây ở Đà Lạt, hoa tam giác mạch ở Hà Giang, cúc họa 

my ở Hà Nội, những miệt vườn trái cây ở miền Tây Nam bộ, những ruộng hoa 

hướng dương ở Nghệ An, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà 

Tĩnh… đã thu hút một lượng khách du lịch khá lớn và trở thành sự lựa chọn mới 

của nhiều người dân và khách quốc tế thích khám phá và gần gũi với thiên nhiên. 

Du lịch nông nghiệp còn là một trong những giải pháp tạo ra sản phẩm 

mới, tăng thời gian lưu trú của du khách. Thông qua du lịch nông nghiệp, các cơ 

quan quản lý nhà nước về du lịch và các công ty lữ hành nắm bắt được nhu cầu 

của du khách để hoàn thiện tạo sản phẩm độc đáo phục vụ du khách mà không 

phải tốn nhiều chi phí, khẳng định hiệu quả về lĩnh vực này tại địa phương. Các 

điểm du lịch nông nghiệp của tỉnh Gia Lai như: vườn chè Bàu Cạn, hoa dã quỳ 

núi lửa Chư Đăng Ya, đồi cỏ hồng Đak Đoa, Trang trại Trăng Non, điểm tham 

quan vườn hoa hướng dương tại Phường Hoa Lư, Tp. Pleiku…. đã và đang được 

biết đến ngày một rộng rãi, đem đến nhiều cơ hội kinh doanh, tăng thu nhập cho 

người dân địa phương. Do đó “Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với nông 

nghiệp bền vững” là việc làm rất cần thiết, quan trọng, có tính mới mẻ trong 

điều kiện hiện nay, phù hợp với xu thế thời đại. 

Nói đến du lịch nông nghiệp thì phải kết hợp được nhuần nhuyễn 2 yêu 

cầu của loại hình du lịch này, đó là phải có cơ sở nông nghiệp sạch, hình thành 

những vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, xây dựng mô hình phát triển sản xuất 

gắn với truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương thích hợp để du khách vừa 

thưởng ngoạn, vừa tham gia vào những công đoạn của sản xuất nông nghiệp. Du 

khách sẽ là cầu nối giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch nông nghiệp, họ tham 

gia như một thành tố tích cực trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và thưởng 

thức thành quả nông nghiệp. 

Gia Lai là nơi sở hữu tiềm năng du lịch hết sức độc đáo, mang đậm dấu ấn 

núi rừng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, những năm gần đây, cùng với 

việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì loại 
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hình du lịch nông nghiệp xuất hiện tại một số vùng nông thôn bước đầu mang lại 

hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Tuy nhiên, xét về tiềm năng du lịch nông nghiệp 

nội tại của tỉnh trong bối cảnh chung thì vẫn còn nhiều khó khăn thử thách cần 

có thời gian và chính sách phát triển trong thời gian tới. 

Gia Lai có rất nhiều thế mạnh về nông nghiệp so với các địa phương 

khác: Có những vườn rau, vườn hoa, những cánh đồng canh tác lúa và hoa màu, 

những rẫy, ruộng mía với diện tích lớn. Ngoài ra, còn có những loài cây đặc hữu 

mà không phải nơi nào cũng có như khoai lang Lệ Cần. Những vườn cao su, cà 

phê, điều, hồ tiêu, những nông trường cao su, những đồi chè hay những vườn 

cây ăn trái đặc trưng như bơ, sầu riêng,… chắc chắn sẽ có sức hút lớn đối với 

khách du lịch trong và ngoài nước. 

Hơn nữa, Gia Lai còn có nhiều lợi thế khác trong việc phát triển du lịch 

nông nghiệp. Đặc trưng thổ nhưỡng là đất đỏ bazan, khí hậu hai mùa dẫn đến 

những nét riêng trong sản xuất nông nghiệp khác với nhiều địa phương. Nông 

dân Gia Lai có truyền thống sản xuất nông nghiệp, với nhiều bản sắc văn hóa 

cùng những phương thức sản xuất đặc trưng sẽ mang đến cho nông nghiệp Gia 

Lai nét đa dạng, độc đáo. Những nét riêng này sẽ mang đến cho khách du lịch 

nhiều trải nghiệm thú vị, những kỷ niệm đáng nhớ. 

Trong 6 tháng năm 2019: tổng lượt khách đến Gia Lai ước đạt 435.400 

lượt, tăng 26,2% so với 6 tháng năm 2018, trong đó chủ yếu khách nội địa đạt 

427.600 lượt, tăng 26,3% so với 6 tháng năm 2018, khách quốc tế đạt 7.800 

lượt, tăng 19,3% so với 6 tháng năm 2018. Tổng thu từ du lịch đạt 154 tỷ đồng, 

tăng 16,1% so với 6 tháng năm 2018.  

Các cơ sở lưu trú đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, dịch vụ đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao của khách du lịch. Tính đến nay, hiện có 90 cơ sở lưu trú, với 

2.150 buồng; số khách sạn hạng 1-4 sao có 60 khách sạn, chiếm 66,7%. Hoạt 

động lữ hành còn non yếu hơn so với các tỉnh, với 10 doanh nghiệp lữ hành, 

trong đó 03 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 07 doanh nghiệp lữ hành nội địa.   

Trong năm 2018, tỉnh Gia Lai đã chú trọng tổ chức các sự kiện để xây 

dựng hình ảnh du lịch nông nghiệp, đặc biệt tổ chức thành công “Lễ hội hoa Dã 

quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh)”. Huyện Phú Thiện tổ chức Lễ cầu 

mưa của Yang Pơtao Apui thu hút khoảng 13.150 lượt khách tham quan.  

1. Tiềm năng, lợi thế của du lịch nông nghiệp hiện nay 

Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm, nhằm phục vụ 

sự trải nghiệm cho du khách chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. Về cơ bản, khi du lịch nông nghiệp phát triển, sẽ thúc đẩy kinh tế 

hộ gia đình nói riêng và kinh tế của địa phương nói chung cùng phát triển. Điều 

đáng ghi nhận nữa, đây còn là hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân, gắn 

sản xuất với du lịch, dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
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Khi người nông dân ở An Khê biết biến những cây sim, cây dâu da bản 

địa hoang dại của mình thành sản phẩm du lịch nông nghiệp thì họ lại đặt ra 

được thêm một tiêu chuẩn nữa của du lịch nông nghiệp: Đó là sản phẩm nông 

nghiệp gắn với văn hóa sở tại phải trở thành sản phẩm chủ đạo trong du lịch 

nông nghiệp. 

2. Một số giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới, hút khách du lịch trải nghiệm để nâng cao hiệu quả sản 

xuất, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân tỉnh Gia Lai 

Chú trọng quy hoạch phát triển du lịch nông nghiệp gắn với quy hoạch 

chung xây dựng của tỉnh, triển khai thực hiện Chương trình OCOP để phục vụ 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhằm tạo ra các sản phẩm đặc 

thù, độc đáo của các địa phương. Phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp trên 

nền tảng nông nghiệp sạch, hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao nhằm hạn chế 

nhược điểm từ quá trình đô thị hóa, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. 

Quan tâm xây dựng và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm phát 

triển du lịch ở nông thôn: chính sách liên quan đến phát triển hệ thống giao thông, 

kết cấu hạ tầng hệ thống điện, cấp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải nông 

thôn; hạ tầng du lịch, hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn, bãi đậu xe, trung tâm hướng 

dẫn, cung cấp thông tin du lịch, khu vực trưng bày các sản phẩm nông nghiệp. 

Hỗ trợ các hộ kinh doanh du lịch tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho phát triển 

du lịch: vay ngân hàng, từ các quỹ đầu tư, quỹ vốn từ các hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp… 

Tăng cường kết nối và phát huy vai trò của các công ty lữ hành và coi đây 

là một mắt xích trọng tâm trong việc hướng khách du lịch đến các điểm du lịch 

nông nghiệp của tỉnh. 

Quản lý, kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ: Việc quản lý chất lượng dịch 

vụ cần được thực hiện thông qua các tiêu chuẩn và cam kết bảo đảm chất lượng 

dịch vụ giữa nhà cung ứng dịch vụ với các doanh nghiệp lữ hành, không thể 

thiếu vai trò điều phối của cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và du lịch; 

đảm bảo điều kiện ăn nghỉ, đảm bảo sạch, đẹp, tiện ích, tạo cảm giác thoải mái 

cho du khách khi lưu trú. 

Về phát triển nguồn nhân lực du lịch: từng bước nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực cho hoạt động du lịch nông nghiệp thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng về 

ngôn ngữ, kỹ năng, thái độ phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện. 

Triển khai chương trình đào tạo du lịch cộng đồng: bắt đầu thực hiện 

trong từ năm 2018, trước mắt tập trung 02 điểm: làng Stơr (huyện Kbang) và 

làng Ốp (Pleiku), tại mỗi điểm trình tự theo các khoá học sau: 

- Tổ chức 01 khoá đào tạo viên cho 20 học viên (là cán bộ làm công tác 

du lịch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, huyện, thị xã, thành phố, trường 
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Trung cấp Văn hoá và Nghệ thuật) để tham gia chương trình đào tạo, hướng dẫn 

bà con tại điểm về các kỹ năng trong việc tham gia hoạt động du lịch. 

- Tổ chức 05 đợt bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch, tập trung các nội dung: 

tuyên truyền về du lịch cộng đồng, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đón tiếp khách, 

xây dựng kịch bản phục vụ khách của đội cồng chiêng, thành lập tổ quản lý du 

lịch cộng đồng của làng. Trong năm 2019 tiếp tục hỗ trợ các kỹ năng tiếp theo: 

kiến thức cơ bản về hình thành và vận hành homestay, tổ chức dịch vụ đón tiếp, 

phục vụ du lịch theo mô hình du lịch cộng đồng đảm bảo chia sẻ lợi ích cho 

cộng đồng từ hoạt động du lịch. 

Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm du lịch nông 

nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu đặc trưng. Tăng cường khai thác công 

nghệ thông tin, truyền thông hiện đại hiệu quả để quảng bá du lịch nông nghiệp 

trên cơ sở cốt lõi của sản phẩm nông nghiệp và nhu cầu của thị trường; đưa các 

sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn liền với địa danh để quảng bá tại các diễn 

đàn, hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại, nông nghiệp và du lịch. 

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, giới thiệu rộng rãi về hoạt động du lịch và 

mô hình, sản phẩm du lịch của địa phương bằng nhiều hình thức, trong đó chú 

trọng phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động hội 

thảo, triển lãm, hội chợ... Tích cực tổ chức các đợt tập huấn, hội thảo về hoạt 

động du lịch và mô hình du lịch các địa phương, Bộ, ngành tổ chức; tăng cường 

tổ chức tập huấn, hội thảo tại địa phương (kể cả quy mô cấp tỉnh, cấp huyện), 

nhằm trao đổi các kinh nghiệm, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các địa 

phương, của các nhà khoa học, các nhà xã hội học và các chuyên gia về văn hóa, 

lịch sử, du lịch để xây dựng, củng cố và phát triển mô hình du lịch, tổ chức hoạt 

động du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn hiệu quả và bền vững. Đẩy mạnh 

công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông 

thôn thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức ngoài nhà nước, hộ 

gia đình, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân ngoài nước tham gia đầu tư 

xây dựng mô hình và tổ chức điều hành hoạt động du lịch, đồng thời tạo thuận 

lợi cho các nhà đầu tư trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi. Thực hiện 

tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch, thực hiện chuẩn hóa 

nguồn nhân lực này từ kiến thức, kỹ năng về du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học, công nghệ vào các khâu trong chuỗi hoạt động du lịch; tăng cường đầu tư, 

hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn 

gắn kết vào hệ thống dữ liệu, thông tin chung của ngành du lịch cả nước. 

Với việc chú trọng phát triển và làm đúng cách, Gia Lai chắc chắn sẽ trở 

thành một địa phương mạnh, là một điểm đến về du lịch nông nghiệp. Du khách 

đến với Gia Lai sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như: hái cà phê, 

lấy mủ cao su, thu hoạch hồ tiêu ngay trên chính thủ phủ của những loại cây 

trồng này; du khách còn được cùng nông dân hái chè, trồng rau, thu hoạch mía, 
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thăm vườn sầu riêng, cùng đi bắt cá trên dòng sông Ba huyền thoại, chăn thả dê 

bò trên thảo nguyên bao la, cùng người nông dân đi cắt lúa rẫy, đi hái măng, thu 

hoạch bí đỏ, dưa hấu… 

Du khách đến Gia Lai đâu chỉ có thể tham quan các thắng cảnh, di tích 

nổi tiếng, thưởng thức các món đặc sản, khám phá các giá trị văn hóa đặc sắc. 

Nếu khai thác tốt tiềm năng to lớn về du lịch nông nghiệp, chắc chắc Gia Lai sẽ 

thu hút được nhiều du khách hơn và là một lựa chọn hàng đầu của khách du lịch. 

Không chỉ tham quan, khách du lịch còn được tìm hiểu, tham gia các lễ hội, sinh 

hoạt văn hóa, cộng đồng và các sự kiện đặc biệt của người dân bản địa như 

Festival cồng chiêng Tây Nguyên. 

Việc xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp là một hình thức xuất 

khẩu hàng hóa nông nghiệp tại chỗ rất hiệu quả và tiếp thị về hồ sơ xuất xứ sản 

phẩm, nhất là khi nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn đang là mối 

quan tâm của người dân trong giai đoạn hiện nay. 

Ngoài ra, tại các vườn cây ăn quả, các trang trại chăn nuôi nếu đưa vào 

khai thác theo hình thức giới thiệu mô hình chăn nuôi thân thiện, xây dựng các 

trò chơi, giải trí bằng chính các con vật nuôi và bán sản phẩm tự có từ trang trại 

sẽ được du khách quan tâm tham gia. 

Gia Lai phát triển loại hình du lịch này sẽ góp phần thay đổi bộ mặt nông 

thôn, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần cải thiện môi trường 

sinh thái. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các nông hộ, hợp tác xã và doanh 

nghiệp nông nghiệp liên kết xây dựng tour du lịch nhà vườn và phát huy hiệu 

quả chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mà tỉnh Gia 

Lai đang hướng tới. 

Để du lịch nói chung, du lịch nông nghiệp nói riêng phát triển tương xứng 

với tiềm năng, lợi thế, trong thời gian tới tỉnh sẽ triển khai các giải pháp sau: tập 

trung triển khai thực hiện tốt các chính sách của Trung ương; đồng thời, xây 

dựng cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh để phát triển du lịch nông nghiệp phục 

vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng … để 

khuyến khích đầu tư, tạo dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tiêu 

biểu, các mô hình du lịch quy mô nhỏ, vừa; đồng thời, hỗ trợ đào tạo nhân lực, 

nâng cao kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động du lịch cho các doanh nghiệp, tổ 

chức và hộ gia đình làm du lịch, quan tâm đến yếu tố chất lượng dịch vụ và giá 

cả của các dịch vụ; vấn đề vệ sinh môi trường ở nông thôn; vấn đề cung cấp dịch 

vụ để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của du khách, không phải theo xu hướng 

mình có cái gì, phục vụ cái đó./. 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY  

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

1. Thực trạng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nền nông nghiệp được áp dụng 

những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất như: Cơ giới hóa, tự động hóa, 

công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và các giống 

cây trồng, giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế 

cao trên một đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ. 

Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là phải tuân thủ quy 

trình sản xuất nghiêm ngặt, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nguồn lao động được đào tạo 

có chất lượng cao, có thị trường đầu ra ổn định nhưng có tính rủi ro cao… nên 

các doanh nghiệp còn ngần ngại trong đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là đầu tư ở 

một tỉnh ít thuận lợi về nông nghiệp như tỉnh Quảng Ngãi.  

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một xu hướng phát 

triển tất yếu của sản xuất nông nghiệp trong tương lai, bởi nó tạo ra sản phẩm có 

chất lượng, có giá trị gia tăng cao và bền vững cho môi trường. Vì vậy, đây là 

một trong những nội dung được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi đặc 

biệt quan tâm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

2. Kết quả bƣớc đầu 

- Về Quy khoạch khu nông nghiệp công nghệ cao: Đã được UBND tỉnh 

quy hoạch tại Khu kinh tế Dung Quất với diện tích khoảng 190 ha thuộc địa bàn 

xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn. Đây là một trong 22 khu nông nghiệp toàn quốc 

được ưu tiên đầu tư xây dựng theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 

của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại đơn vị tư vấn đang tiến hành lập Đề án để 

kêu gọi đầu tư. 

- Về thu hút đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Quyết định chủ 

trương đầu tư cho 18 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng 

ký 1.038 tỷ đồng, trong đó: Lĩnh vực trồng trọt có 05 dự án, lĩnh vực chăn nuôi 

11 dự án và 02 dự án tổng hợp. Diện tích sử dụng đất của các dự án trên 472 ha. 

Điển hình như dự án Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi, dự án Chuỗi nông 

nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức... Ngoài ra, hiện có một số doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh đang tiến hành khảo sát để tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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- Một số kết quả sản xuất nông sản an toàn, nông sản sạch: 

+ Đối với cây lúa: Công ty TNHH Khoa học và công nghệ Nông Tín sản 

xuất lúa hữu cơ với  diện tích 44 ha tại xã Hành Nhân và Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 200 tấn sản phẩm.  

+ Đối với cây rau: Đã giấy Chứng nhận VietGAP cho 02 cơ sở với tổng 

diện tích 15,22 ha, gồm: HTX sản xuất, kinh doanh và dịch vụ RAT Sông Trà; 

Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao QNASAFE. Đã cấp giấy Chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 06 tổ chức và 04 cá nhân với tổng diện tích 

sản xuất 6,5 ha (theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT). 

- Đối với công tác giống: 

+ Về chăn nuôi: Thành công lớn nhất đối với tỉnh Quảng Ngãi trước hết là 

công tác lai tạo đàn bò: Giống địa phương đã được cải tạo bằng phương pháp 

thụ tinh nhân tạo từ các giống bò Zebu, bò chuyên thịt có năng suất và chất 

lượng cao như: Giống bò Charolais, Droughmaster, bò BBB…. Đến cuối năm 

2018 đã đạt tỷ lệ bò lai trên 70% so với tổng đàn. Chương trình lai tạo đàn bò đã 

đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi. Hiện 

tại chăn nuôi bò lai vỗ béo đã trở thành một nghề cho thu nhập khá ở một số xã: 

Nghĩa Dũng (Tp. Quảng Ngãi), Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành), Tịnh Trà 

(huyện Sơn Tịnh), Phổ An (huyện Đức Phổ)... 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển khai 02 dự án cải tạo đàn trâu thịt ở các 

huyện miền núi: Tại huyện Ba Tơ, đầu tư 30 trâu đực giống, đã tạo ra được 

1.500 nghé lai có trọng lượng cao hơn 30% so với nghé giống địa phương với tỷ 

lệ sống >95%. Tại huyện Sơn Hà, đã đầu tư 14 trâu đực giống, có 495 trâu nghé 

được sinh ra có thể chất khỏe, ngoại hình đẹp.  

Để tiếp tục cải tạo đàn trâu theo hướng thịt nhằm nâng cao thu nhập cho 

người dân, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch cải tạo đàn trâu ở các huyện miền 

núi theo hướng thịt giai đoạn 2016-2020 và đang triển khai thực hiện. 

+ Về trồng trọt:  

Ứng dụng chế phấm sinh học EM, EMZ để ủ phân hữu cơ, phân hữu cơ 

Humic..., sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học như thuốc trừ sâu có hoạt chất 

abamectin, thuốc thảo mộc với hoạt chất từ cây khổ sâm, cây thuốc cá, các chế 

phẩm trừ bệnh có hoạt chất Validamycin, Streptomycin… để phòng trừ sâu bệnh 

cho cây trồng. 

Ứng dụng tưới phun mưa tiết kiệm nước: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 

hơn 10 ha rau sạch, hơn 100 ha hành, tỏi (Lý Sơn, Bình Sơn) đang áp dụng công 

nghệ tưới tiết kiệm nước bằng biện pháp tưới phun mưa. Đây là phương pháp 

tưới hiệu quả, được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nhân rộng. 
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+ Về lâm nghiệp: Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín đã 

thành công sản xuất cây keo giống theo phương pháp nuôi cấy mô, mỗi năm cung 

cấp cho thị trường khoảng 1-1,5 triệu cây giống, người dân ở nhiều địa phương đã 

sử dụng giống nuôi cấy mô để sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng.  

+ Về thủy sản: Để khai thác tốt lợi thế tỉnh ven biển đối với nuôi trồng 

thủy sản nước ngọt, nước lợ và trên biển, tỉnh đang tổ chức thực hiện một số đề 

tài nghiên cứu sinh sản và nuôi thử nghiệm một số giống thủy sản nước ngọt, 

nước lợ như: Cá bống, hải sâm..., nuôi trên biển như: Cá bớp, nhum sọ…Hy 

vọng với sự thành công của các đề tài nghiên cứu sẽ mở ra một hướng sản xuất 

mới tăng thu nhập cho người dân.  

3. Những hạn chế, khó khăn 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc ứng dụng công nghệ cao 

vào sản xuất nông nghiệp tại Quảng Ngãi còn những hạn chế, khó khăn cần 

được tháo gỡ, đó là: 

- Tình trạng sản xuất manh mún, phân tán ở nông hộ là một trong những 

cản trở lớn cho việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. 

- Nguồn nhân lực có chất lượng cao ở nông thôn rất hạn chế, chưa đáp 

ứng được nhu cầu cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Tình trạng lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan trong 

một thời gian dài cùng với chất thải từ các khu công nghiệp, khu dân cư làm cho 

đất và nước ở một số nơi bị ô nhiễm, muốn khắc phục phải mất nhiều thời gian 

và kinh phí. 

- Rất ít doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao do tính rủi ro cao, mối liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, nông 

dân chưa chặt chẽ, thiếu bền vững. 

- Nhà nước chưa có những chính sách đặc thù để hỗ trợ cho doanh nghiệp 

về tín dụng (ứng dụng công nghệ cao cần rất nhiều vốn), về hỗ trợ xây dựng cơ 

sở hạ tầng, về tích tụ ruộng đất, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, chính 

sách đảm bảo sự minh bạch về quy chuẩn chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

công nghệ cao.  

4. Định hƣớng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, mở đường cho việc triển khai nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng 

Ngãi đề ra một số định hướng và giải pháp như sau: 

a) Định hướng 
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- Về trồng trọt: Chọn giống chất lượng cao (lúa, cây ăn trái, rau sạch, hoa 

lan, cây kiểng) trình diễn và sản xuất bằng việc ứng dụng công nghệ sinh học 

(nhà kính, nhà lưới, nhà màng, thủy canh, màng dinh dưỡng…) để tạo ra sản 

phẩm độc đáo, đặc sắc, giàu hàm lượng công nghệ, mang tính sáng tạo cao. 

- Về chăn nuôi: Trình diễn nuôi heo siêu nạc, gà vịt siêu thịt, siêu trứng 

trong mô hình VAC và mô hình nuôi công nghiệp. 

- Về thủy sản: Sản xuất giống và trình diễn mô hình nuôi ứng dụng công 

nghệ cao an toàn sinh học đối với một số chủng loại cá nước ngọt: Tôm càng xanh, 

cá sặc rằn, thát lát, rô phi đơn tính dòng gift và thủy đặc sản (cá sấu, trăn, rắn,…). 

- Trình diễn và sản xuất giống nấm, nghiên cứu ứng dụng và sản xuất các 

chế phẩm vi sinh phục vụ xử lý ao, ruộng nuôi thủy sản, điều hòa sinh trưởng 

cây trồng vật nuôi. 

- Về dịch vụ: Cung cấp chuyển giao công nghệ giống mới, sản phẩm mới 

chất lượng cao; tham quan du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; tổ chức hội nghị, hội 

thảo, triển lãm, giới thiệu và bán sản phẩm công nghệ cao; tổ chức hoạt động du 

lịch nông nghiệp nông thôn. 

b) Giải pháp thực hiện 

- Về Quy hoạch, tích tụ đất đai: 

Cần lập quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng 

phát huy lợi thế của từng vùng, địa phương, ưu tiên đầu tư cho các sản phẩm có 

giá trị kinh tế cao. 

Rà soát lại quỹ đất rừng phòng hộ ít xung yếu để chuyển mục đích sản 

xuất nông lâm nghiệp, hình thành quỹ đất tập trung, xây dựng thành những cánh 

đồng lớn, đưa cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 

- Về hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho doanh nghiệp và nông dân: 

Ưu tiên đầu tư xây dựng mô hình, công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 

giao khoa học công nghệ, định hướng giúp doanh nghiệp và nông dân sản xuất 

theo yêu cầu thị trường và coi trọng xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản. 

- Về xây dựng đồng bộ các chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp công nghệ cao: Rà soát lại các chính sách hiện có, trên cơ sở đó 

điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các chính sách để hỗ trợ, thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó ưu tiên cho 

các chính sách như: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách về tích tụ ruộng 

đất, chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho 

các doanh nghiệp./. 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY  

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

  

1. Những vấn đề đặt ra về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (CNC) 

thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) 

Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự 

nhiên là 3.358 km
2
,
  
gồm 07 đơn vị hành chính (01 thành phố và 06 huyện); khu vực 

nông thôn có diện tích 3.237 km
2
, gồm 47 xã /256 thôn, trong đó có 11 xã ven biển.  

Trong thời gian qua, với việc phát huy sức mạnh từ nội lực, sự hỗ trợ của 

Trung ương và các nhà tài trợ quốc tế, Tỉnh có những bước phát triển trên tất cả 

các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, nông nghiệp phát triển khá toàn 

diện và và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: trồng trọt, 

chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, phát triển nông thôn. Cơ cấu sản 

xuất chuyển dịch theo hướng tích cực; bước đầu hình thành các vùng sản xuất 

sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực tập trung theo quy hoạch với những 

ngành hàng có lợi thế, như: thủy sản và con giống thủy sản, sản xuất giống cây 

lương thực, cây ăn quả; xuất hiện nhiều mô hình liên kết với doanh nghiệp từ 

sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị trong một số ngành hàng, như: giống thủy 

sản và giống cây trồng. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được củng 

cố. Khoa học, công nghệ và cơ giới được áp dụng trong sản xuất, bảo quản, chế 

biến. Thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện.  

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận còn tồn tại một số hạn 

chế cơ bản: (1) Tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành chủ yếu nhờ tăng sản 

lượng, giá trị gia tăng còn hạn chế. Tăng sản lượng chủ yếu là do đóng góp của 

mở rộng diện tích/tổng đàn đóng vai trò lớn, đóng góp của tăng năng suất còn 

hạn chế; (2) Hình thức tổ chức sản xuất vẫn chủ yếu là hộ gia đình. Quy mô sản 

xuất nhỏ, manh mún và phân tán, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy 

mô lớn hoặc sản xuất hàng hóa quy mô lớn tiến triển chậm; (3) Chất lượng sản 

phẩm không đồng đều, chế biến còn hạn chế, giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị 

thấp; (4) Chuyển dịch cơ cấu nội ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn chậm; 

(5) Kinh tế hợp tác chậm phát triển. Liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm còn yếu, vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư và liên kết chuỗi giá trị 

nông nghiệp còn mờ nhạt; (6) Thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định, công 

tác phát triển thị trường còn hạn chế; (7) Vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm 

bảo, bảo quản sau thu hoạch và chế biến còn hạn chế; (8) Tình trạng ô nhiễm 
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môi trường trong sản xuất nông nghiệp có xu hướng tăng lên; (9) Năng lực thích 

ứng với hạn hán, lũ lụt và hoang mạc hóa còn hạn chế. 

Do đặc thù về vị trí địa lý và địa hình, Ninh Thuận có khí hậu khô hạn 

nhất cả nước. Điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc trưng là 

khô, nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh từ 670 - 1.827 mm. Nhiệt độ trung bình năm 

27
o
c. Khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9 - tháng 11; mùa khô 

từ tháng 12 - tháng 8 năm sau. Trong những năm gần đây, Ninh Thuận chịu ảnh 

hưởng lớn của các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: hạn hán, hoang mạc hóa, 

khô nóng, bão, mưa lớn gây lũ, ngập lụt... Biến đổi khí hậu đã tác động xấu đến 

chất lượng nguồn nước, làm suy giảm nguồn nước của các sông, gây xâm nhập 

mặn ở một số vùng cửa sông, ven biển, đồng thời mưa lớn kết hợp với nhiệt độ 

tăng cao làm tăng nguy cơ sạt lở đất và gây áp lực lớn lên các hồ chứa; tác động 

tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

Để giải quyết những vấn đề trên và thúc đẩy phát triển sản xuất nông 

nghiệp CNC ứng phó với BĐKH, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 10/10/2016 về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân 

rộng CNC vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với ứng phó BĐKH đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 về Đề án cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắn với ứng phó BĐKH đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030. 

2. Thực trạng ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp  

Việc hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

CNC làm hạt nhân để thúc đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện 

đại là một định hướng chiến lược đúng đắn về phát triển nông nghiệp, đồng thời 

cũng là xu thế tất yếu của một nền nông nghiệp sạch, hiệu quả cao và bền vững. 

Thời gian qua đã có một số cơ sở, doanh nghiệp đầu tư thí điểm một số mô hình 

sản xuất giống cây, con có năng suất cao, chất lượng tốt, rau an toàn VietGAP,... 

áp dụng theo hướng ứng dụng nông nghiệp CNC đem lại hiệu quả rõ rệt; bước 

đầu hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trong sản xuất, 

như: Vùng sản xuất giống thủy sản chất lượng cao và vùng nuôi tôm trên cát (An 

Hải); vùng sản xuất rau an toàn phường Văn Hải (Phan Rang - Tháp Chàm); 

vùng sản xuất nho an toàn, vùng nho rượu chế biến rượu vang… Một số sản 

phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh hiện đang tiếp cận ứng dụng nông nghiệp 

CNC để phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa. 

Một số lĩnh vực CNC đã được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp trong 

thời gian qua: 

a) Về nghiên cứu lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC:  
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- Nghiên cứu sản xuất giống cây trồng: Viện Nghiên cứu bông và phát 

triển nông nghiệp Nha Hố đã nghiên cứu chọn tạo, nhân giống thành công giống 

nho ăn tươi NH01-152; Công ty CP giống cây trồng Nha Hố đã sản xuất, cung 

ứng được các loại giống bắp lai, lúa (tháng 5/2017 giống lúa mới Chế biến 3988 

của Công ty là giống chống chịu được sâu bệnh, thích ứng với điều kiện khô hạn 

tại Ninh Thuận và cho năng suất cao, đã công nhận và đang được Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đưa vào danh mục các giống mới được sản xuất và kinh doanh 

tại Việt Nam). 

- Nghiên cứu kỹ thuật canh tác, chế biến và sản xuất vật tư nông 

nghiệp: Nghiên cứu thành công quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152; 

hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật dùng để 

phân giải rác thải và nâng cao chất lượng phân compost; đang nghiên cứu, hoàn 

thiện công nghệ sản xuất giá thể hữu cơ phục vụ sản xuất rau sạch tại tỉnh. 

b) Về ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng CNC vào sản xuất nông nghiệp: 

- Ứng dụng, chuyển giao CNC trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, 

giống thủy sản: Trung tâm giống Hải sản cấp I của tỉnh đã nghiên cứu, tiếp nhận 

chuyển giao và làm chủ công nghệ, sản xuất thành công ở quy mô thương mại 

các loại giống thủy sản như: ghẹ xanh, cua xanh, hàu Thái Bình Dương, cá bớp, 

cá chim vây vàng, cá mú, tôm thẻ chân trắng; hầu hết các cơ sở sản xuất tôm 

giống trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ vi sinh vào quy trình sản xuất, 

tạo ra sản phẩm tôm giống chất lượng cao, sạch bệnh; 

- Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, khai thác: Công 

nghệ tưới tiết kiệm nước đã được ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng trên địa bàn 

toàn tỉnh với tổng diện tích 979,21 ha, cho các loại cây trồng như: Mía, cây ăn 

quả (Nho, Táo, Mãng cầu,...), cỏ chăn nuôi, cây rau màu các loại (rau ăn lá, ớt, 

hành, măng tây,...). Đặc biệt, mô hình sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp 

năng lượng cho hệ thống tưới tiết kiệm (súng phun mưa) trên cây mía (bảo đảm 

tưới suốt vụ) với quy mô 300 ha tại xã Quảng Sơn cho năng suất mía 80 tấn/ha 

(tăng 33% so với tưới truyền thống).  

Đã ứng dụng công nghệ thâm canh, sản xuất an toàn theo VietGAP trên 

tôm nuôi thương phẩm, trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; trên nhóm cây đặc 

thù
49

 và ứng dụng công nghệ khai thác thủy sản
50

. 

                                              
49

 Ứng dụng quy trình VietGAP đối với tôm nuôi trên cát với qui mô 14 ha và ứng dụng công 
nghệ Semi Biofloc (quy trình nuôi tôm sinh học) trong nuôi thương phẩm tôm sú, tôm thẻ chân trắng 
với qui mô 78 ha. Hiện nay, công nghệ nuôi tôm thương phẩm trên vùng cát hầu hết theo quy trình 
ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng máy cho tôm ăn tự động, lót bạt HDPE nền đáy chống rò rỉ 
nước; 

Liên minh (nhóm cùng sở thích) nuôi dê, cừu có ứng dụng công nghệ vi sinh trong chế biến 
thức ăn và xử lý môi trường chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh; Một số 
trang trại áp dụng công nghệ nuôi heo khép kín, trong nhà lạnh, hạn chế tối đa dịch bệnh, ô nhiễm môi 
trường, sản phẩm heo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 
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- Về công nghệ bảo quản, chế biến nông, thủy sản: Một số doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư đổi mới đồng bộ hóa thiết bị, công nghệ tạo 

sản phẩm chất lượng cao như: Dây chuyền sản xuất đồng bộ Carageenan của 

Công ty cổ phần rau câu Sơn Hải; dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ cây Lô 

hội (Nha Đam) của Công ty cổ ơhần thực phẩm Cánh Đồng Việt; Công ty 

TNHH xây dựng-thương mại và sản xuất Nam Thành ứng dụng chế phẩm vi 

sinh vật với sản phẩm phân compost; Doanh nghiệp nho Ba Mọi, Thái Thuận 

ứng dụng hiệu quả công nghệ bảo quản nho, chế biến vang nho; Công ty TNHH 

Linh Đan đã thành công trong việc chế biến trà măng tây, ứng dụng công nghệ 

sinh học bảo quản măng tây tươi đến 20 ngày, hiện đang ứng dụng công nghệ 

sấy lạnh, công nghệ ly trích hoạt chất, sấy phun trong chế biến tạo nhiều sản 

phẩm giá trị cao, như: nước uống măng tây xanh, trà túi lọc măng tây, bột chứa 

các chất chống oxy hóa từ măng tây. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ hiện đang làm chủ các công nghệ chế biến các sản phẩm 

thực phẩm từ rong sụn, sản xuất hoạt chất Azadirachtin limonoid, sản xuất phôi 

nấm các loại theo đơn đặt hàng trong và ngoài tỉnh. 

- Với chính sách sách thu hút, khuyến khích đầu tư của tỉnh, nhiều doanh 

nghiệp đã đầu tư CNC vào sản xuất nông nghiệp như:  

+ Dự án nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ 

sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát thải khí nhà kính của Viện Khoa học và Thủy 

lợi Việt Nam tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, với quy mô 34,89 ha, đã trồng 

4,5 ha bưởi da xanh (1.350 cây), 3,82 ha sầu riêng (680 cây) và trồng 1.000 m
2
 

dưa lưới trong nhà lưới nhà kính (bước đầu thu hoạch được 5 tấn dưa). 

+ Dự án phát triển dược liệu, cây ăn quả chất lượng cao Nitatech tại xã 

Phước Tiến: Đã đầu tư xây dựng hàng rào, hệ thống đường giao thông nội đồng, 

hệ thống điện; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tạo nguồn nước (trạm bơm, bể trữ 

nước, đường ống chính); các hệ thống thiết bị, hệ thống tưới nhỏ giọt cho 12 ha 

bưởi da xanh (đồng bộ: hệ thống quan trắc khí hậu, sensor đo độ ẩm đất, hệ 

thống điều khiển tưới, bón phân tự động qua Smarphone). Công ty đang quy 

hoạch và liên kết đầu tư mô hình nhà lưới trồng các loại nấm giá trị cao như nấm 

hương/shitake, nấm linh chi, hoa lan... trong nhà lưới để xuất khẩu. Kết hợp sử 

                                                                                                                                             
 Trên nhóm cây đặc thù: Diện tích sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP là 281 ha/1.270 ha 
(chiếm 22% diện tích nho toàn tỉnh) Sản xuất táo an toàn, sử dụng bẫy bả sinh học phòng trừ ruồi đục 
quả kết hợp với phun thuốc khi cần thiết, với quy mô 71,7ha. Toàn tỉnh có khoảng 162,5/5.887 ha sản 
xuất rau an toàn. Mô hình thí điểm cánh đồng lớn sản xuất lúa giống (quy mô 56 ha), mô hình cánh 
đồng lớn sản xuất mía, kết hợp ứng dụng công nghệ cao đã và đang triển khai trong năm 2017 với diện 
tích 100 ha. 

50
 Nhiều tàu cá công suất lớn đã đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị dò ngang trên tàu để phục vụ 

dò tìm cá trong quá trình khai thác trên biển. Việc ứng dụng thiết bị, công nghệ khai thác này đã nâng 
cao năng suất đánh bắt so với tàu không gắn thiết bị dò ngang từ 150-200%. 
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dụng mái nhà lưới để lắp tấm pin năng lượng mặt trời áp mái để sử dụng hiệu 

quả năng lượng sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

+ Trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC kết hợp với sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ của Danh nghiệp Tiên Tiến tại xã An Hải, huyện Ninh 

Phước, với 20 ha, chuyên sản xuất các loại rau sạch, đạt tiêu chuẩn hữu cơ 

(măng tây xanh, rau, củ quả các loại,…) cung cấp cho thị trường trong và ngoài 

nước; cung cấp nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Bên cạnh đó, 

trạng trại còn nuôi bò sinh sản và trùn quế để cung cấp phân hữu cơ cho trồng 

trọt theo quy trình khép kín. 

+ Dự án trồng lan cấy mô trong nhà lưới ứng dụng CNC, với diện tích 2,6 

ha tại xã Quảng Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Quảng Sơn 1,6 ha; Lâm 

Sơn 01 ha). 

+ Dự án phát triển vùng nguyên liệu nho rượu của Công ty TNHH Ladora 

Farm Ninh Thuận, với diện tích 25ha tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.  

+ Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao Nhị Hà của Công ty TNHH 

Long Vân Ninh Thuận tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam.  

+ Dự án sản xuất, kinh doanh tôm giống, tôm bố mẹ công nghệ cao của 

Công ty TNHH Việc Úc-Ninh Phước, với diện tích 30 ha tại xã Phước Dinh, 

huyện Thuận Nam và xã An Hải, huyện Ninh Phước. Ngoài ra, một số Công ty, 

Tập đoàn có quy mô lớn như: Công ty TNHH giống thủy sản Minh Phú, Công ty 

cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, công ty TNHH Uni-Pressident Việt Nam, 

Công ty Grobest &Imei Việt Nam, Công ty TNHH Việt Úc ... đã đầu tư trang 

thiết bị hiện đại, đồng bộ từ quy trình chăm sóc, cho sinh sản tôm bố mẹ đến 

hoạt động ương nuôi ấu trùng, sản xuất thức ăn, đóng gói và vận chuyển; đầu tư 

trang bị máy móc thiết bị như máy PCR, phòng nuôi cấy vi sinh… 

Tóm lại, việc nghiên cứu, ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh chỉ mới bước đầu, ở quy mô nhỏ lẻ, chưa đóng vai trò trung tâm cho 

hoạt động ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tỉnh chưa 

hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, vì  vậy, hầu 

như không có các chủ thể đóng vai trò tiên phong, đầu tàu trong ứng dụng CNC 

vào sản xuất nông nghiệp.  

 2. Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp CNC ứng phó 

với BĐKH  

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, 

các địa phương tiếp tục triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, 

nhân rộng công nghệ, đặc biệt là CNC vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; xúc tiến phát triển các mô hình CNC, công nghệ hữu cơ trong nông nghiệp; 
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đẩy mạnh thu hút kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh 

vực trồng trọt CNC, công nghệ hữu cơ; xây dựng chính sách thu hút, sử dụng 

nhân lực CNC trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao năng lực cán bộ hoạt động 

trong lĩnh vực KH&CN và sản xuất nông nghiệp CNC. 

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các 

giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp CNC ứng phó với 

BĐKH gồm: 

 - Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền; thực hiện việc phân quyền, phân trách nhiệm cho các cấp, các ngành, xác 

định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo ứng dụng 

và chuyển giao, nhân rộng CNC vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực 

quản lý của ngành, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nghiên cứu, ứng dụng 

và chuyển giao, nhân rộng CNC vào sản xuất nông nghiệp với nội dung thiết 

thực, phù hợp đến cán bộ, đảng viên, đến cộng đồng và người dân, nhất là người 

dân khu vực nông thôn, tạo sự thống nhất, chỉ đạo tập trung góp phần thực hiện 

có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

- Hai là, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai tốt các nhiệm 

vụ phát triển nông nghiệp CNC theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 

của Chính phủ (về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh 

Thuận phát triển KT-XH, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-

2023), cụ thể: (1) Trình bổ sung khu nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Ninh 

Thuận vào quy hoạch chung cả nước (theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 

04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ) để tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương đầu 

tư kết cấu hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng CNC; đồng thời, tổ chức xúc tiến, 

mời gọi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư dự án 

NNCNC trên địa bàn tỉnh; (2) Nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ để phát 

triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh 

vực nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thành các sản phẩm có 

chất lượng tốt (tập trung ứng dụng, nhân rộng CNC vào sản xuất nông nghiệp 

và chế biến sâu để đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm đặc thù của 

tỉnh), quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường, phục vụ tiêu thụ trong nước 

và xuất khẩu. 

- Ba là, ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học công nghệ mới, CNC gắn 

với đào tạo nghề cho nông dân trong sản xuất, chế biến, bảo quản. Do điều kiện 

sinh thái của Ninh Thuận, để biến vùng đất thiếu nước, khô hạn thành vùng sản 

xuất trồng trọt có giá trị gia tăng cao, cần đẩy nhanh ứng dụng CNC vào sản 

xuất, trong đó công nghệ trung tâm là tưới nước tiết kiệm và phát triển, ứng 

dụng các giống cây trồng mới chịu hạn, chịu nóng theo các quy trình canh tác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-575-qd-ttg-2015-quy-hoach-khu-vung-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-2020-2030-273222.aspx
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tổng hợp “giảm vật tư đầu vào, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm tạo ra (quản 

lý dinh dưỡng tổng hợp - ICM, quản lý dịch hại tổng hợp - IPM, 1 phải 5 giảm ở 

canh tác lúa, qui trình VietGAP, Global GAP, quy trình nông sản hữu cơ)”. 

- Bốn là, tổ chức lại sản xuất theo hướng thu hút đầu tư của doanh nghiệp 

tư nhân làm hạt nhân trung tâm, liên kết với các tổ chức hợp tác của nông dân 

trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất 

hàng hóa tập trung (lúa, ngô, nho, táo, tỏi, rau đậu…), ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật, CNC và công nghệ thích ứng với BĐKH gắn với công nghiệp chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm.  

- Năm là, nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng, thử nghiệm các loài 

cây trồng mới để thích ứng với điều kiện BĐKH của Ninh Thuận. Chú trọng mở 

rộng diện tích được cơ giới hóa trong khâu thu hoạch, đặc biệt thu hoạch lúa, 

phát triển ứng dụng công nghệ sau thu hoạch như sơ chế, bảo quản, chế biến. 

Ứng dụng bản đồ số hóa trong quản lý cây trồng. Các doanh nghiệp hoặc trang 

trại có thể ứng dụng CNC đồng bộ, các nông hộ có liên kết theo vùng ứng dụng 

CNC ở mức độ phù hợp. 

- Sáu là, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo địa bàn tỉnh (cụ thể hóa Nghị định 

số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, trình HĐND tỉnh thông qua) 

để thu hút các doanh nghiệp lớn có tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn, nhất là các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; làm đầu tàu để 

xây dựng mối liên doanh, liên kết với HTX, THT, hộ dân, nhằm phát triển bền 

vững chuỗi giá trị sản phẩm đặc thù, có giá trị và lợi thế cạnh tranh của tỉnh. 

- Bảy là, tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong nghiên 

cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng CNC vào sản xuất nông nghiệp. Chủ 

động mở rộng liên kết, hợp tác với các viện, các trường, các cơ sở nghiên cứu 

trong nước và quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao các tiến bộ khoa 

học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; đồng thời, xác định, lựa chọn tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, quy trình sản xuất và cây trồng, vật nuôi phù hợp nhất với điều kiện 

thực tiễn của tỉnh.  Phát huy tính hiệu quả của sự liên kết 4 nhà: Nhà nước - nhà 

khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông để tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ 

giữa các khâu nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất, chế biến và bao tiêu cho các 

sản phẩm khoa học công nghệ; đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ ứng dụng 

trong sản xuất và đi vào đời sống nhanh nhất, đồng thời đảm bảo thị trường tiêu 

thụ nông sản hàng hóa./. 
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UBND TỈNH KON TUM 

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

1. Tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Kon Tum 

Kon Tum là tỉnh miền núi, nằm ở cực Bắc Tây nguyên, có vị trí chiến 

lược về giao thương kinh tế với các thị trường lớn trong và ngoài nước và có lợi 

thế so sánh về điều kiện tự nhiên về khí hậu và đất đai để phát triển phát triển đa 

dạng các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao, đặc biệt là ở 2 tiểu 

vùng khí hậu Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Tổng diện tích đất tự nhiên 

của tỉnh là 967.418,38 ha, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 266.174,73 ha; 

đất trồng cây hàng năm: 148.854,42 ha (đất trồng lúa: 17.989 ha, đất trồng cây 

hàng năm khác: 130.865,41 ha); đất trồng cây lâu năm: 117.320,31 ha; đất lâm 

nghiệp có rừng 607.541,64 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 679,57 ha; Đất nông 

nghiệp khác 69,32 ha. 

Với vùng Đông Trường Sơn trên địa bàn các huyện Đăk Glei, Tu Mơ 

Rông và Kon Plông có lợi thế đặc thù về điều kiện khí hậu mát quanh năm phù 

hợp để định hướng phát triển sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, các loài dược liệu, rau 

hoa xứ lạnh, cà phê catimor, nuôi cá nước lạnh, bò sữa, dê sữa... Trong đó, 

huyện Kon Plông là một trong ba vùng kinh tế động lực và là cửa ngõ phía Đông 

của tỉnh, có Quốc lộ 24 đi qua, tiếp giáp với các tỉnh đồng bằng Trung bộ nên 

thuận lợi cho việc giao thương tiêu thụ sản phẩm và hợp tác khoa học công 

nghệ, hiện nay huyện Kon Plông đã phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tại xã Đăk Long với quy mô 170ha. Đối với vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao phát triển Sâm Ngọc Linh, cà phê chè đã được định hướng 

phát triển tại huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông.  

Với vùng Tây Trường Sơn trên địa bàn các huyện, thành phố còn lại, định 

hướng và phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực như cao su, cà phê vối, 

mía, sắn, hồ tiêu, chăn nuôi đại gia súc... Đây là vùng nơi tập trung đông dân cư, 

có cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, trình độ 

dân trí cao, có kinh nghiệm phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi và trồng rau 

hoa. Hiện nay, huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum đang thành lập Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, quy mô từ 100-

200 ha/khu và đang dần hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao thích ứng với biến đổi khí hậu, quy mô trên 1.000 ha/vùng. 
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Trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum còn gặp nhiều khó 

khăn, các cơ chế chính sách do Trung ương ban hành
(51)

 đã giúp địa phương phát 

huy những lợi thế so sánh về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tiềm năng của tỉnh 

trong việc thu hút đầu tư và ứng dụng những kết quả nghiên cứu về phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao để phát triển nền nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Năm 2016, tỉnh Kon Tum đã ban hành Đề án nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, đã ban hành 

nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sau 03 năm thực 

hiện, kết quả đạt được như sau:  

- Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen với quy 

mô 170 ha bước đầu cho kết quả khả quan
(52)
; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch dồn 

đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
(53)
, đến nay, đã hình thành một số cánh 

đồng lớn như: Cánh đồng sản xuất mía công nghệ cao (30 ha) tại xã Ia Chim, 

thành phố Kon Tum; cánh đồng lớn sản xuất lúa thơm (32 ha) tại xã Đăk La, 

huyện Đăk Hà; cánh đồng trồng ngô lấy thân (82,8ha) tại huyện Kon Plông,..  

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học trong 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến đã có chuyển 

biến tích cực và đạt một số kết quả nhất định, các đề tài, dự án đã tập trung 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô hom để sản xuất một số giống cây trồng 

(chuối, dâu tây, các loại lan rừng, lan Hồ điệp, địa lan, trúc phật bà, thạch học 

tía, lan giả hạc), các loại giống dược liệu (sâm dây, lan kim tuyến, đương quy,...) 

tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và Trung tâm ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã sản xuất meo giống và nuôi trồng các 

                                              
(51)

 Quyết định 575/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình mục tiêu ứng phó với 

biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 là tiền đề để tỉnh Kon Tum hợp tác, thu hút đầu tư và 

phát huy những kết quả về nghiên cứu, ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 
(52)

 Đã xây dựng và triển khai các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ công tác nghiên cứu và 

chọn giống để nhằm rút ra quy trình sản xuât tốt nhất để chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân như: Mô hình 

trồng cà chua Úc, Hà Lan diện tích 350 m
2
; Dâu tây Nhật bản diện tích 300 m

2
; trồng thử nghiệm giống dưa leo 

bao tử, ớt chuông các loại diện tích 1.000 m
2
; nhân rộng mô hình phát triển Lan kim tuyến khoảng 100.000 cây, 

sâm dây 50.000 cây; Ngoài ra đang phối hợp với các tổ chức, các nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu các loại 

giống cây trồng như: Hoa ly ly, 1 số loại cây dược liệu,... 

(53)
 Đã thành lập Ban tổ chức thực hiện kế hoạch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; hướng dẫn chi tiết thực hiện dồn 

đổi, tích tụ đất nông nghiệp, lâm nghiệp (trình tự, nghiệp vụ chuyên môn, lập hợp đồng mẫu về thuê quyền sử 

dụng đất và cho thuê lại quyền sử dụng đất,...) tại các huyện, thành phố. Đến nay, tổng diện tích đăng ký thực 

hiện đồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp, lâm nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” đạt 4.522 ha; trong đó, diện tích 

dồn đổi là 4.732 ha, diện tích tích tụ là 560 ha. 
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loại nấm ăn, nấm dược liệu
(54)

... Trong lĩnh vực giống thủy sản, một số doanh 

nghiệp đã tiếp nhận quy trình công nghệ ươm ấp cá giống nước ngọt để phục vụ 

sản xuất, qua đó đã cung cấp được một phần nguồn giống có năng suất, chất 

lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất trên địa bàn tỉnh.   

- Đã tiếp nhận các quy trình công nghệ nhân giống In vitro và quy trình kỹ 

thuật trồng, chăm sóc các loại cây: Lan Hồ điệp, hoa Đồng tiền, hoa Cúc, hoa 

Lily, cây Kim Tuyến,.. chủ động nguồn giống hoa có chất lượng cao, đáp ứng 

nhu cầu sản xuất hoa tại địa bàn tỉnh và các vùng lân cận; làm chủ được các quy 

trình nhân giống, sản xuất một số sản phẩm như: Quy trình nhân giống Sâm dây; 

quy trình nhân giống cây Kim tuyến; quy trình sản xuất chế phẩm sinh học đa 

chức năng; quy trình nhân giống và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo… phù hợp 

với điều kiện địa phương
(55)

.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các mô hình ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp như: Khâu tự động điều chỉnh 

ánh sáng, độ ẩm, hệ thống tưới tiết kiệm, máy gieo hạt..; nhân giống bằng 

phương pháp giâm hom, nuôi cấy mô... mang lại hiệu quả cao tại Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, huyện Kon Plông, thành phố Kon 

Tum và huyện Đăk Hà; triển khai các mô hình trình diễn ứng dụng các chế 

phẩm sinh học trong xử lý phụ phẩm hữu cơ làm phân bón, cải tạo đất, sử dụng 

trong canh tác cây trồng để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng; ứng dụng 

công nghệ vi sinh làm giá thể hữu cơ; các mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình 

sản xuất dược liệu ứng dụng công nghệ cao đã được các địa phương, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai nhân rộng. Tại Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Măng Đen đã thu hút được các doanh nghiệp
(56)

 đăng ký đầu tư, 

với kinh phí 70 tỷ đồng. Triển khai hợp tác với các tổ chức
(57)

 trong công tác 

phối hợp, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.  

Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đã có những bước tiến đáng kể, một 

vài lĩnh vực đã tiếp cận được trình độ công nghệ sinh học của cả nước, đặc biệt 

trong trong lĩnh vực giống cây trồng đã chọn tạo để đưa vào sản xuất các giống 

cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng sâu bệnh và phù 

hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương, như: Sâm Ngọc Linh, Sâm dây, Lan 

Kim tuyến, các loại hoa cúc, đồng tiền, phong lan, địa lan, cây công nghiệp ngắn 

và dài ngày như mía, cà phê, chuối... Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và 

                                              
(54)

 Năm 2017 sản xuất 5.000 cây lan Kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô; hơn 1000 cây lan rừng các loại; 

khảo nghiệm giống cúc mới (cúc nhật lùn); sản xuất 2.000 cây dâu tây nuôi cấy mô...  

(55) 
Qua đó đơn vị đã hỗ trợ và xây dựng được 04ha mô hình cây sâm dây; trồng thử nghiệm cây Kim Tuyến và 

hỗ trợ người dân 40.000 cây giống; hỗ trợ người dân sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phế phụ phẩm làm phân 

bón với quy mô trên 80 tấn, sản xuất được trên 10kg nấm đông trùng hạ thảo khô... Qua đánh giá nhiều mô hình 

đã được bà con nông dân và doanh nghiệp áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh và đang dần mở rộng quy mô 

sản xuất; Sản xuất hơn 1,5 tấn phế phẩm vi sinh; 6 kg khô và 2000 bình phôi nấm Đông Trùng Hạ thảo. 
(56)

 Công ty cổ phần dược liệu Mê Kông, Công ty 4 Ways (Australia), Công ty InterGreen Măng Đen, Công ty Solavia 
(57)

 Công ty cổ phần xây dựng 47, Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen, Công ty TNHH Việt Sáng - 

ViFram, các tổ chức tin dụng, các trường đại học 
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nuôi trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu..., qua đó đã chuyển giao nhân rộng 

trong sản xuất tại doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh.  

- Một số sản phẩm chủ lực và ngành kinh tế mũi nhọn đã được chọn tạo và 

sản xuất các giống cây trồng đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển sản phẩm rau, 

hoa xứ lạnh, cây dược liệu; ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng 

cao năng suất chất lượng, ổn định nguồn nguyên liệu cho chế biến cà phê, sắn, cao 

su...; nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu.  

- Trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm chủ lực: Đã và đang triển khai 

nghiên cứu, sản xuất “Nước giải khát sâm dây” đóng lon và “cao sâm dây” từ 

nguồn nguyên liệu của địa phương tại Công ty TNHH Thái Hòa Kon Tum (đến 

nay Công ty đã bán ra thị trường: 6.015 lon nước giải khát và 923 lọ cao sâm 

dây); nghiên cứu, sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại 

huyện Đăk Hà tại Công ty TNHH MTV Nguyên Huy Hùng...; đồng thời, Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Quảng Nam đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” dùng cho sản phẩm 

sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký chỉ dẫn địa lý, trong đó mở rộng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm 

củ của Kon Tum lên 09 khu vực địa lý
(58)

. Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, 

sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ giữa UBND tỉnh Kon 

Tum và UBND tỉnh Quảng Nam
(59)

; Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum; phê duyệt 02 dự án “Xây 

dựng chỉ dẫn địa lý Đăk Hà cho sản phẩm cà phê Đăk Hà”; Nhãn hiệu chứng 

nhận sâm “Ngọc Linh Kon Tum”. Hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn UBND huyện 

Kon Plông đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm trên địa bàn 

huyện và 29 tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu, giải pháp hữu ích và sáng chế 

trên địa bàn tỉnh.  

- Về sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Xây dựng mô hình thử nghiệm, nhân 

rộng về nông nghiệp hữu cơ để khuyến khích, vận động người dân tham gia sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ; xây dựng Đề án nông nghiệp hữu cơ (dự kiến ban 

hành trong quý IV/2019); xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ (dự kiến liên kết nông dân với Công ty TNHH SXTMDV 

Hương Đất tổ chức sản xuất rau hữu cơ). Kết quả, bước đầu đã có Công ty 

TNHH SXTMDV Hương Đất tổ chức sản xuất được 1,8 ha rau các loại theo tiêu 

chuẩn hữu cơ, sản lượng 102 tấn/năm, sẽ tổ chức mở rộng khoảng 02 ha trong 

thời gian tới; Tập đoàn Vingroup - Công ty CP VinEco Kon Tum đang đầu tư 

xây dựng Dự án phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco theo hướng sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ, quy mô 511,23 ha; Dự án xây dựng vùng sản xuất rau hữu 

                                              
58

 Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16 tháng 8 năm 2016 và  Quyết định số 2465/QĐ-SHTT ngày 30 tháng 7 

năm 2018 của Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. 
59

 Quy chế số 376/QCPH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
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cơ cho Nico Nico Yasai đang triển khai thực hiện sản xuất rau hữu cơ theo tiêu 

chuẩn của Nhật, quy mô: 01 ha; Tổ hợp tác 1/5, phường Thắng lợi, thành phố 

Kon tum sản xuất rau an toàn. 

- Đến nay người dân đã dần thay đổi nhận thức, tích cực đầu tư nguồn lực để 

nhân rộng và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến 

đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh. Diện tích sản xuất các loại cây trồng theo hướng 

an toàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu ngày càng 

được mở rộng quy mô, tăng về số lượng và chất lượng
(60)

; các tiến bộ kỹ thuật, 

công nghệ mới bước đầu đã được ứng dụng trong sản xuất chăn nuôi
(61)
; đã hình 

thành các cửa hàng bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi an toàn, sạch bệnh. 

Trong những năm gần đây, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí 

hậu nên ở những địa bàn không chủ động nước tưới và thiếu nước tưới đã bị hạn 

hán làm ảnh hưởng, gây thiệt hại diện tích lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh, đặc 

biệt vụ đông xuân 2015-2016 có 228 ha lúa không gieo cấy được do thiếu nước; 

diện tích đã gieo cấy bị thiệt hại do hạn hán 1.319,6 ha với giá trị thiệt hại ước 

tính cho người sản xuất lúa gần 37 tỷ đồng. UBND tỉnh đã ban hành Đề án 

chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới 

vụ đông xuân
(62)

. Kết quả, sau 02 năm thực hiện Đề án, tổng diện tích đất lúa 

chuyển đổi sang trồng cây khác: 1.031,36 ha (trong đó: chuyển đổi sang trồng 

sắn: 573,64 ha; chuyển đổi sang trồng ngô: 156,6 ha; cây rau, đậu, cỏ...: 

301,12 ha). Các diện tích chuyển đổi sang trồng sắn cho năng suất bình quân 

232 tạ/ha, lợi nhuận bình quân khoảng 20-30 triệu/ha; các diện tích chuyển đổi 

sang trồng cây ngô cho năng suất bình quân 40 tạ/ha, lợi nhuận khoảng 10-15 

triệu đồng/ha, cao hơn so với trồng lúa. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất lúa đã góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân trong điều 

kiện thiếu nước không thể tổ chức sản xuất lúa truyền thống. 

                                              
(60)  
Đến nay, người dân đã nhân rộng và phát triển được khoảng gần 50 ha sản xuất rau và 14 ha trồng cây ăn trái 

(cam, bơ, bưởi, thanh long ruột đỏ) theo tiêu chuẩn VietGAP, có ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, tự 

động; hơn 1.000 ha sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, RFA, Faitrade.; diện tích cây trồng cạn được tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước: 7.051,7 ha. Ngoài ra, có một số dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp tại huyện Kon Plông 

đã áp dụng quy trình thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Viet Gap, hữu cơ, ứng dụng công 

nghệ cao (như nhà màng, hệ thống tưới,…),...., hiện nay có khoảng 118 ha sản xuất các sản phẩm rau, củ, quả 

các loại như: bí nhật, bắp sú, cà chua bi, dâu tây, cà rốt, khoai tây, súp lơ, xà lách,…. và có khoảng 200ha phát 

triển các loại cây ăn quả như: Cam, Bưởi, Chanh, Bơ, Chuối,.... Công ty CP Đường Kon Tum ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất mía, nâng năng suất mía lên 80-100 tấn/ha;..... 

(61)
 Như: công nghệ chuồng trại khép kín với hệ thống làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn và 

nước uống tự động; xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường bằng công nghệ khí sinh học (biogas); sử dụng 

các chế phẩm vi sinh trong công nghệ xử lý đệm lót sinh học ở một số trang trại, gia trại chăn nuôi; Đến nay đã 

có 10 trang trại nuôi heo khép kín; 26 hộ chăn nuôi gia cầm tập trung có quy mô tối thiểu là từ 200 con gia cầm. 

Ngoài ra có hàng nghìn hộ gia đình chăn nuôi sử dụng hầm biogas; Tổ chức thụ tinh nhân tạo cho 2.288 con bò cái 

(Trong đó bò cái có chửa là 2.024 con; bò đang theo dõi 28 con) và luỹ kế bê con sinh ra từ 2016 đến nay là: 

1.507 con bê lai; hình thành 01 trại chăn nuôi dê ứng dụng công nghệ cao với quy mô chăn nuôi gần 10.000 

con;... 

(62)
 Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 
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3. Những vấn đề đặt ra trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum 

Thích ứng biến đổi khí hậu là việc điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên 

hoặc hoạt động của con người để ứng phó với các tác động hiện tại hoặc tác 

động dự kiến do khí hậu nhằm giảm bớt rủi ro. Nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao là nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, kết hợp nhiều yếu tố 

tổng hòa như giống, công nghệ canh tác, tưới tiêu, trình độ nông dân... tạo ra sản 

phẩm nông nghiệp chất lượng và hiệu quả cao. Thực tiễn cho thấy, muốn làm tốt 

nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu cần nhiều yếu tố: Cơ 

chế, chính sách sát thực tế, khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham 

gia; vốn, đất, nguồn nhân lực, công nghệ ... Tuy nhiên, trên thực tế việc thúc đẩy 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum đã và đang gặp nhiều khó khăn, cụ thể như sau: 

- Một là, việc sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn là sản xuất quy mô nhỏ, 

phân tán, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất chưa cao; mức độ ứng dụng 

công nghệ cao còn hạn chế nên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh còn thấp; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi còn chậm; việc ứng 

dụng công nghệ thông tin, tự động hóa sản xuất, công nghệ sinh học, quy trình 

canh tác tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm nông 

sản chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm còn ít; việc xây dựng thương hiệu, 

nhãn mác bao bì, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao còn yếu và hạn chế, việc hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm còn yếu; nguồn lực đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia 

đình vào sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.  

- Hai là, vốn đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rất lớn, trong 

khi điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh khó khăn, nguồn thu ngân sách hạn chế nên 

việc đầu tư hạ tầng vùng quy hoạch phát triển rau hoa còn hạn chế nên chưa thu 

hút được nhiều các dự án đầu tư; nguồn nhân lực chuyên sâu về nông nghiệp công 

nghệ cao còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. 

- Ba là, Kon Tum có địa hình dốc và bị chia cắt nhiều nên khó khăn trong 

việc tích tụ ruộng đất thành cánh đồng lớn để phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao; người nông dân còn bị ảnh hưởng kiểu sản xuất truyền thống, 

chưa có kiến thức về ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là thích ứng với biến đổi 

khí hậu, sản xuất chưa định hướng theo thị trường, do đó ít quan tâm đến chủng 

loại sản phẩm và chất lượng sản phẩm thị trường cần; thời tiết khí hậu biến đổi 

liên tục gây nhiều thiệt hại cho người sản xuất. 

- Bốn là, các địa phương chậm triển khai và áp dụng các chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh, hiện nay mới hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới... tại Khu nông 



155 

 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; do đó việc thu hút đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn còn rất khiêm tốn 

so với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công nghiệp chế biến nông sản, nhất là 

công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch chưa cao, sản 

phẩm chế biến sâu còn hạn chế; 

- Năm là, việc rà soát, xây dựng và hình thành các khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao tại những địa bàn có điều kiện thuận lợi chưa chú trọng; 

chậm khuyến khích và thu hút đầu tư phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ 

cao, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cơ sở hỗ trợ 

sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

- Sáu là, chưa có sự phối hợp đa lĩnh vực, đa ngành, đặc biệt là chưa có sự 

liên kết giữa công nghệ sinh học với các lĩnh vực công nghệ khác trong việc 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

- Bảy là, nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp ở các địa phương 

chưa đáp ứng nhu cầu về trình độ, tay nghề... nên không có tính chuyên nghiệp 

trong sản xuất; ứng dụng và nhận chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật 

trong sản xuất chưa sát với thực tế, còn ở mức độ thấp. Các nguồn lực, liên kết, 

hợp tác phát triển còn hạn chế, năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp 

thấp nhất so với các lĩnh vực khác. 

Tám là, việc xúc tiến thương mại, thị trường, thông tin, dịch vụ, tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và hành động của các hợp tác xã, tổ hợp tác chưa 

được quan tâm, chưa định hướng được sản xuất sản phẩm cụ thể, lúng túng 

trong xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Chín là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, quy mô sản xuất nông nghiệp 

nhỏ lẻ, manh mún, tự phát chạy theo phong trào và thiếu bền vững. Công 

nghiệp, dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp phát triển nhưng quy mô nhỏ, 

hiệu quả kinh doanh thấp, một số dự án triển khai đang còn chậm, ảnh hưởng rất 

lớn đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó còn thiếu các 

hoạt động sản xuất chế biến nông sản. 

4. Đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Thứ nhất: Cần xác định rõ vai trò trong việc phát triển nông nghiệp ứng 

dựng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu là do các doanh nghiệp, các 

hợp tác xã, các tổ hợp tác, các hộ nông dân thực hiện. Nhà nước có chủ trương 

hỗ trợ những nội dung như: Hỗ trợ về tín dụng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ 

công tác quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất giống cây trồng,… doanh 

nghiệp là đội ngũ tiên phong, đi đầu trong sản xuất nông nghiệp ứng dựng công 

nghệ cao; đặc biệt là các doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn đã áp dụng công 
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nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, hệ thống quản lý khoa học và xây dựng 

thương hiệu gắn với thị trường tiêu thụ. 

- Thứ hai: Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng 

hiệu quả quỹ đất; kiên quyết thu hồi diện tích đất đã giới thiệu thực hiện các dự 

án trên địa bàn nhưng nhà đầu tư chậm hoặc không triển khai thực hiện để thu 

hút các dự án tiềm năng. Rà soát, khảo sát diện tích đất nông nghiệp có diện tích 

lớn, thuận lợi, vận động dồn đổi, tích tụ đất để hình thành “cánh đồng lớn” thực 

hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; tập trung đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật (thủy lợi, điện, đường giao thông, các dịch vụ hỗ trợ, hỗ trợ hệ thống nhà 

màng, nhà kính, hệ thống tưới nước nhỏ giọt, thiết bị…). 

- Thứ ba: Tăng hiệu quả sử dụng đất đai, nâng cao giá trị cây trồng trên 

cùng một đơn vị diện tích canh tác, chuyển một số diện tích đất trồng lúa có 

năng suất thấp sang trồng một số loại cây khác có giá trị kinh tế cao, phát triển 

ngành trồng trọt theo hướng hình thành các cánh đồng mẫu lớn ứng dụng công 

nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu, gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản 

phẩm, thu hút các nhà đầu tư liên kết với người sản xuất theo chuỗi giá trị. 

- Thứ tư: Phải đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao và ứng dụng 

công nghệ cao trong nông nghiệp, nhất là các khâu chọn tạo giống, kỹ thuật 

canh tác, chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm 

bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc gia, như: tiêu chuẩn VietGAP, 

GlobalGAP... Tranh thủ sự trợ giúp của các nhà khoa học, doanh nghiệp, các tổ 

chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tế sản xuất; 

xúc tiến, phát triển thương mại gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở 

rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xây dựng liên kết chuỗi giá trị bền vững trong 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các mô hình sản xuất khảo nghiệm 

trong nông nghiệp làm cơ sở dữ liệu xây dựng quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn 

VietGAP, hữu cơ... nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

- Thứ năm: Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, trọng 

tâm là phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và các hình thức hợp tác, liên 

kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ 

toàn cầu. Đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo 

hướng chú trọng việc tổ chức nông dân sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, 

chất lượng bảo đảm gắn với chế biến và tiêu thụ. Khuyến khích và tạo điều kiện 

để người dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất 

nông nghiệp phù hợp với điều kiện và khả năng;  
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- Thứ sáu: Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học 

công nghệ, bao gồm cả công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch 

vụ của ngành. Đặc biệt, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và 

chuyển giao khoa học công nghệ nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây 

trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; bảo đảm an 

toàn vệ sinh thực phẩm; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ cao 

về lĩnh vực nông nghiệp, ưu tiên đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

nghiên cứu về nông, lâm nghiệp và thủy sản.  

- Thứ bảy: Tiếp tục huy động đa dạng và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nâng cấp hệ thống cơ 

sở hạ tầng; huy động các nguồn lực ngoài ngân sách (theo hình thức: PPP, tín 

dụng, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ quốc tế) và vận động đóng góp từ người 

dân; chú trọng đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, 

điện, nước sạch, thủy lợi); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Tập 

trung đầu tư và hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, như: Thủy lợi, điện, đường giao 

thông, các dịch vụ hỗ trợ, hỗ trợ hệ thống nhà màng, nhà kính, hệ thống tưới 

nước nhỏ giọt, thiết bị…  

- Thứ tám: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức 

chuyên môn cho cán bộ ngành nông nghiệp, khoa học và công nghệ để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tổ chức các đợt đi tham quan, học tập nghiên cứu mô 

hình về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số tỉnh, thành phố 

trong nước. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học 

kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm phát triển, nhân ra diện rộng các mô hình 

nông nghiệp công nghệ cao có hiệu quả bền vững. Mở rộng, tăng cường hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp. 

- Thứ chín: Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, bản tin về chủ trương 

và hiệu quả của việc triển khai thực hiện dồn đổi tích tụ đất nông nghiệp để xây 

dựng cánh đồng lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

gắn với tiêu thụ chế biến của các doanh nghiệp để thực hiện tuyên truyền thường 

xuyên cho nhân dân biết, hiểu và thực hiện. 

- Thứ mười: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận 

động quần chúng nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn xã 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ý thức thực hiện, chấp hành nghiêm 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chăn 

nuôi, sản xuất, kinh doanh trang trại có quy mô nhỏ. Phát động các phong trào 

sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn bảo vệ môi trường, nông nghiệp hữu 

cơ, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng kế hoạch và dự kiến 

các cây trồng có khả năng thích ứng với sự biến đổi khí hậu trong tương lai./. 
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

  

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT  

NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

I. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP CNC 

Đắk Nông là tỉnh nối liền các tỉnh Tây Nguyên với Tp. Hồ Chí Minh và các 

tỉnh miền Đông Nam Bộ; có quốc lộ 28 nối liền Đắk Nông với Lâm Đồng, Bình 

Thuận và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Ngoài ra, còn có 130 km đường 

biên giới với nước bạn Cam Pu Chia. Vì vậy có thể mở rộng giao lưu với các tỉnh 

trong khu vực Tây nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Duyên hải Nam 

Trung Bộ và nước bạn Campuchia, là nguồn động lực để Đắk Nông thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, thuận tiện cho việc tiếp nhận các tiến bộ khoa học - kỹ thuật 

và tiêu thụ nông sản, nhất là sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC. 

Là vùng có tiềm năng về đất (395.431 ha đất đỏ bazan, chiếm 60,71% 

diện tích đất tự nhiên), khí hậu mát mẻ, tài nguyên nước phong phú, điều kiện 

địa hình có nhiều khả năng xây dựng hồ, đập… là cơ hội để mở rộng, thâm canh 

vào sản xuất cũng như phát triển ngành nghề nông thôn.... Quy mô đất còn lớn, 

có đủ điều kiện để thành lập các vùng sản xuất quy mô lớn, có thế mạnh về phát 

triển nông nghiệp với những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có giá trị xuất 

khẩu cao như: cà phê, cao su, hồ tiêu, điều cây ăn quả ... Do đó, được sự quan 

tâm đầu tư từ các doanh nghiệp và nhà nước sẽ tạo bước đột phá quan trọng có 

tính chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và ngành 

nông nghiệp nói riêng. 

Hiện nay, dân số của tỉnh khoảng 630.000 người (tăng 254.000 người so 

với thời điểm thành lập năm 2004), 80% dân cư sống ở vùng nông thôn; mật độ 

dân số thấp, nguồn lao động trẻ chiếm trên 50% dân số, Đắk Nông đang ở thời 

kỳ dân số vàng là cơ hội để thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế có lợi thế. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những mô hình sản xuất, 

kinh doanh nông nghiệp đạt hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội và môi trường, là 

cơ sở để tổng kết và nhân rộng, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tỉnh đã xác 

định được một số hệ thống cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng tập trung đầu 

tư, thâm canh sản xuất hàng hóa; một số sản phẩm nông nghiệp đã có uy tín trên 

thị trường trong nước và quốc tế; một số giống cây trồng, vật nuôi có năng suất 

chất lượng tốt, hiệu quả sản xuất cao có khả năng nhân rộng trong sản xuất. 
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Phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC là xu thế tất yếu, là chủ trương lớn 

của Đảng và Nhà nước, là động lực để tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Thời kỳ phát triển mạnh như vũ bão của khoa học và công nghệ, đặc biệt 

là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Sự phát triển mạnh mẽ của thị 

trường công nghệ; hội nhập quốc tế sâu rộng, CNC trong nông nghiệp đang 

được phổ biến, ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nước và trên toàn thế 

giới, mang lại những kết quả đột phá về tăng nhanh năng suất, chất lượng, giá trị 

sản phẩm và lợi nhuận từ nông nghiệp ứng dụng CNC. Đây cũng là cơ hội để 

phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC đối với tỉnh Đắk Nông. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CNC 

Qua Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/04/2011 của 

Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2011 

đến nay, thực tế đã khẳng định sự cần thiết phải ứng dụng CNC trong sản xuất 

nông nghiệp. Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo tầng lớp 

nhân dân và doanh nghiệp triển khai thực hiện, thông qua việc thực hành các 

tiến bộ kỹ thuật - công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhận 

thức mới, cách làm mới trong nông nghiệp, nông thôn. Kết quả cụ thể: 

1. Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt 

Sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chiếm tỷ trọng lớn trong giá 

trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh (trên 88%). Diện tích trồng trọt của toàn tỉnh 

năm 2018 là 327.300 ha tăng 8.962 ha so với năm 2017 (318.338 ha). Trong đó: 

* Sản xuất cà phê: Cây Cà phê có tỷ trọng lớn trong cơ cấu sử dụng đất 

nông nghiệp của tỉnh chiếm 34,88% tổng diện tích đất nông nghiệp. Năm 2018 

diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh là 129.546 ha, tăng 53.600 ha so với năm 2010 

(75.946 ha). Các huyện có diện tích cà phê lớn là: Đắk Song (23.402 ha), Tuy 

Đức (18.860 ha), Đắk Mil (21.182 ha). Sản lượng cà phê tăng từ 138.521 tấn 

năm 2010 lên 280.974 tấn năm 2018, nguyên nhân sản lượng cà phê tăng là do 

diện tích cà phê tăng nhanh. Cà phê được trồng những ở khu vực thuận lợi, có 

nguồn nước tưới, trình độ thâm canh của các hộ cũng được tăng lên và đặc biệt 

là đã triển khai chương trình tái canh cây cà phê với nguồn giống có chất lượng 

tốt và cho năng suất cao. 

- Các giống cà phê cho năng suất cao như TR4, TRS1 được đưa vào sản 

xuất đại trà, thay thế dần các giống cũ năng suất thấp. Phương pháp cưa ghép cải 

tạo được áp dụng trên nhiều vườn cà phê già cỗi, vườn cà phê trái nhỏ, năng suất 

thấp. Dự án VnSAT và Dự án 3EM đã xây dựng các vườn giống cây đầu dòng 

và vườn nhân chồi cà phê vối với các giống TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, 

TR11, TR12 để phục vụ cho công tác sản xuất giống tại địa phương và phục vụ 

chương trình tái canh cà phê theo phương pháp cưa ghép cải tạo. 
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- Về công nghệ sản xuất đã và đang được áp dụng trong sản xuất cà phê 

tại địa phương: 

+ Công nghệ tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân qua nước cho cà phê 

được nhiều hộ áp dụng. Ứng dụng công nghệ này làm giảm từ 70-80% công lao 

động, giảm được 40% lượng nước tưới/ha, tăng hiệu quả kinh tế. Công nghệ tưới 

tiết kiệm đã được thực hiện ở các vườn cà phê của các hộ, trang trại ở các huyện 

Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức. Dự án VnSAT dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành 

hỗ trợ tưới tiết kiệm cho 700 ha diện tích tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. 

+ Công nghệ chế biến sau thu hoạch: Dự án 3EM đã triển khai các mô 

hình lò sấy nông sản với công suất sấy trung bình 7 tấn tươi/ngày; Dự án 

VnSAT đang tiến hành hỗ trợ công nghệ chế biến ướt quy mô nông hộ 08 lò, dự 

kiến đến năm 2020 hoàn thành hỗ trợ 15 lò theo kế hoạch.  

- Dự án VnSAT hỗ trợ nâng cấp vườn ươm giống cà phê cho tư nhân: đã 

hỗ trợ 09 vườn, đang tiến hành hỗ trợ 03 vườn và dự kiến đến 2020 hoàn thành 

công tác hỗ trợ 15 vườn; hỗ trợ khu nông nghiệp ứng dụng CNC 01 vườn ươm 

giống cây cà phê đầu dòng 0,4 ha và 0,7 ha vườn ươm giống cà phê. 

- Mô hình sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn chứng nhận: Từ năm 2012 đến 

nay, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với chính quyền địa 

phương, các Doanh nghiệp và đơn vị thu mua triển khai được 29.071 ha cho 256 

nhóm với 14.865 nông hộ tham gia.  

Hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn có 

chứng nhận cao hơn sản xuất đại trà từ 8,5 triệu đồng/ha đến 12,2 triệu đồng/ha.  

- Mô hình tái canh, ghép cải tạo cà phê: Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh 

đã tái canh được 13.374,85 ha; trong đó tái canh 11.691,45 ha, ghép cải tạo 

1.683,40 ha. Đến nay diện tích được thực hiện năm 2012 đã cho thu hoạch với 

năng suất trung bình từ 4-5 tấn/nhân/ha/năm, cá biệt có mô hình năng suất đạt 6-

7 tấn/ha/năm, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 2-4 tấn nhân/ha/năm. Riêng dự 

án VnSAT hỗ trợ thêm 1.152 ha diện tích cà phê tái canh với tổng vốn vay Ngân 

hàng WB thông qua các ngân hàng thương mại đã giải ngân hơn 239 tỷ đồng. 

Hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất cà phê tái canh, ghép cải tạo 

cao hơn so với đại trà khoảng 62.5 triệu đồng/ha, do năng suất cao hơn khoảng 

2,5 tấn/ha. Đồng thời, giải quyết vấn đề về diện tích cà phê đang ngày càng già 

hóa, ảnh hưởng đến sản lượng cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. 

* Sản xuất hồ tiêu: Diện tích hồ tiêu ở Đắk Nông tăng nhanh trong những 

năm gần đây, năm 2018 là 34.552 ha, tăng 27.425 ha so với năm 2010 (7.127 

ha). Hồ tiêu được phát triển ở tất cả các huyện, thị của tỉnh Đắk Nông, tập trung 

nhiều nhất là ở các huyện: Đắk Song (15.216 ha), Đăk R'lấp (5.682 ha). Sản 

lượng Hồ tiêu năm 2018 đạt 42.227 tấn. 
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Hiện nay, nhiều hộ nông dân đã áp dụng phương thức trồng hồ tiêu sạch 

theo hướng bền vững ở các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk R’lấp.  

Đối với cây tiêu, các công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, các chương 

trình quản lý dịch hại và cây trồng được áp dụng, nhằm nâng cao năng suất và 

hiệu quả kinh tế. Cụ thể như: Công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới gí cho cây hồ tiêu sử 

dụng vật tư, trang thiết bị của Isarel với công nghệ Natafim ở các huyện Đắk 

Song, Tuy Đức, Đắk R’lấp; Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM đã 

được áp dụng, cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm hồ tiêu.  

- Mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây hồ tiêu: Ứng dụng công nghệ tưới 

nước tiết kiệm kết hợp bón phân qua hệ thống tưới giảm được lượng nước tưới 

từ 15-20%; làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm được lượng phân bón 

từ 30-40% góp phần bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả sản xuất cho người trồng 

tiêu và hạn chế sự phát triển của sâu bệnh. 

Về hiệu quả kinh tế, mô hình tưới nước tiết kiệm kết hợp phân bón qua 

nước có lợi nhuận tăng từ 13- 20 triệu đồng/ha so với đối chứng là tưới nước, 

bón phân bình thường.  

- Mô hình áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây hồ 

tiêu: đã hạn chế được sự phát triển của bệnh vàng lá chết chậm và bệnh héo chết 

nhanh trên cây tiêu, cây sinh trưởng và phát triển khỏe hơn, tỷ lệ rụng quả thấp 

đồng thời giảm chi phí đầu tư so với sản xuất đại trà khoảng 20 triệu đồng/ha và 

tăng hiệu quả kinh tế từ 20-56 triệu đồng/ha. Đây là mô hình sản xuất hồ tiêu 

theo hướng GAP cần được khuyến cáo nhân rộng trong đại trà, góp phần bảo 

đảm năng suất và chất lượng hồ tiêu. 

* Cây ăn quả: Đắk Nông là tỉnh có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích 

hợp cho phát triển cây ăn quả. Chính vì vậy, trong những năm gần đây diện tích 

cây ăn quả liên tục tăng (từ 3.494 ha năm 2010 lên 7.186 ha năm 2018). Các 

loại cây ăn quả có quy mô khá lớn ở Đắk Nông, gồm: Bơ, Sầu riêng, Xoài,…  

Xu hướng phát triển trồng xen cây ăn quả như sầu riêng, bơ trong các 

vườn cà phê và hồ tiêu đang được người dân phát triển. Đây là hướng đi thích 

hợp vừa tạo cây che bóng cho cà phê, tiêu và vừa tăng khả năng bảo vệ, giữ ẩm 

cho đất, cần có những nghiên cứu thiết kế các mô hình thích hợp cho từng tiểu 

vùng để nhân rộng. 

Đã ứng dụng các giống mới, năng suất chất lượng cao trong sản xuất như 

trồng Cam Cara Cara không hạt, chuối La Ba huyện Đắk G’long, chanh không 

hạt ở Đắk R’lấp, mãng cầu xiêm ở Krông Nô, trồng bơ ghép, áp dụng các kỹ 

thuật canh tác trồng xoài trái vụ ở huyện Đắk Mil. Bên cạnh đó, trong quá trình 

sản xuất, các biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại quả đã được áp 

dụng như sử dụng bả protein được sản xuất từ men bia để phòng trừ ruồi đục 

quả trên cây rau và cây xoài ở các huyện Đắk Mil, Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa.   
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Ngoài giống cây ăn quả mới được đưa vào các địa bàn trong tỉnh, sản xuất 

theo tiêu chuẩn VietGAP đã được quan tâm bởi các hộ, trang trại, như: trồng sầu 

riêng, măng cụt VietGAP ở thị xã Gia Nghĩa; chanh dây, bơ Booth theo tiêu chuẩn 

VietGAP, trang trại Thiên Nhiên với 60 ha các loại chanh dây, rau, cam, quýt hữu cơ 

ở huyện Đắk G’long; xoài tập trung ở xã Đắk Gằn huyện Đắk Mil (gần 800 ha)…  

* Sản xuất lúa: Trong giai đoạn 2010-2018, diện tích trồng lúa của tỉnh 

khá ổn định, dao động trong khoảng 11.688-13.246 ha. Sản lượng lúa có chiều 

hướng tăng từ 62.532 tấn (năm 2010) lên 78.666 tấn (năm 2018), sản lượng lúa 

tăng nhờ áp dụng các giống lúa mới, có chất lượng cao, như các giống: AC5, 

TL6, LH12, HBO2, Nam Định 5, Thiên Ưu 8, VH1, Bắc ưu 903, Nhị ưu 838, 

Bio 404, TH 3-3, LC 25, HYT 100, HYT 108, Nghi Hương 2308 chiếm 70,2% 

trong vụ Đông xuân, 56% vụ Hè thu và tỷ lệ lúa lai chiếm 22,54%. 

Đã có nhiều tiến bộ kỹ thuật, biện pháp canh tác mới được áp dụng vào 

sản xuất lúa để tăng năng suất, chất lượng như: 3 giảm - 3 tăng (ICM), chương 

trình phòng chống dịch hại tổng hợp (IPM), áp dụng cơ giới hoá vào các khâu 

làm đất, cấy, thu hoạch… Sử dụng các chế phẩm sinh học cho phòng chống sâu 

bệnh hại, như sử dụng nấm xanh phòng trừ rầy nâu hại lúa ở các huyện Cư Jút, 

Krông Nô, Đắk Mil và Đắk Song. Thực hiện đưa cơ giới các khâu, tỷ lệ cơ giới 

hoá làm đất 70%, tưới cho cây trồng 60%. 

Việc ứng dụng các giống lúa lai TH3-3, lúa thuần RVT, HT01, VT 404, 

TL 06, B-TE1, LH 12, AC5... đã góp phần mở rộng diện tích lúa chất lượng, lúa 

hàng hoá của toàn tỉnh trong thời gian qua. Trong sản xuất lúa, tỷ lệ sử dụng 

giống tiến bộ kỹ thuật chiếm 70,2% vụ đông xuân, 56% vụ hè thu và lúa lai 

chiếm tỷ lệ 22,54%; một số huyện tỷ lệ lúa lai cao là các huyện Cư Jút, Krông 

Nô, và Đắk Mil. Bên cạnh đó, sử dụng các dòng lúa lai F1, lai hai dòng, ba 

dòng, như các giống Bắc ưu 903, Nhị ưu 838, Bio 404, TH 3-3, LC 25, HYT 

100, HYT 108 được đẩy mạnh, điển hình như áp dụng giống lúa lai Nghi Hương 

2308 trong sản xuất ở huyện Tuy Đức đã cho năng suất khá, hiệu quả cao. 

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo chất lượng an toàn vệ 

sinh thực phẩm đã được đẩy mạnh ở các huyện trồng lúa trọng điểm của tỉnh 

như ở huyện Krông Nô (Buôn Choah, Đức Xuyên), Cư Jút (Đắk Drông), Đắk 

Mil, Đắk G’long...  

* Cây rau đậu thực phẩm: Diện tích rau đậu gần như ổn định từ năm 

2010 đến 2018 với khoảng 10-13 ngàn ha/năm. Hiện nay đã hình thành một số 

vùng rau chuyên canh theo hướng hàng hóa quy mô lớn tại thị xã Gia Nghĩa, 

huyện Đắk Mil, huyện Cư Jút và huyện Đắk R’lấp. 

* Các mô hình ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh: Trong thời gian gần 

đây trên địa bàn tỉnh có 54 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng 
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CNC, trong đó: 

Nhà nước đầu tư xây dựng 02 mô hình với quy mô là 52 ha (sản xuất theo 

tiêu chuẩn GloBalGAP do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cư Jút thực hiện 

với quy mô 50 ha; mô hình tưới tiết kiệm nước theo công nghệ Israel do Trung 

tâm Khuyến nông, trạm khuyến nông huyện Cư Jút thực hiện với quy mô 02 ha); 

Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng nông nghiệp CNC vào sản 

xuất nông nghiệp như tự động hóa, nhà màng,VietGAP với quy mô 248 ha, trong 

đó: công nghệ tự động hóa là 25 ha, nhà màng là 500 m
2
, VietGAP là 223,5 ha. 

Các Hộ gia đình cũng ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp là 31 mô 

hình với diện tích là 1.155,2 ha, trong đó: 11 mô hình nhà màng trồng rau sạch 

với diện tích là 3,6 ha; 09 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với diện 

tích là 97 ha; 11 mô hình hệ thống tưới tiết kiệm với diện tích là 1.054,6 ha. 

2. Ứng dụng CNC trong lĩnh vực chăn nuôi 

* Chăn nuôi bò: Toàn tỉnh hiện có 33.455 con, tăng 10.428 con so với 

năm 2010. Tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc, tập trung phát triển đàn 

bò ở tỉnh Đắk Nông còn khá lớn, có thể phát triển thành ngành hàng bò thịt cung 

cấp cho thị trường trong nước.  

Chương trình cải thiện và nâng cao chất lượng bò thịt trên địa bàn đã 

được triển khai, bước đầu đã có hiệu quả nhất định: Nâng cao tầm vóc đàn bò, 

trọng lượng bê sinh ra tốt, đã phủ giống bò Brahman đỏ trên địa bàn 08 huyện, 

thị xã; đến hết tháng 12/2018, dự án đã lai tạo được 17.333 con bò lai Brahman 

đỏ. Đàn bò lai F1 Brahman có trọng lượng vượt trội và ngoại hình đẹp hơn hẳn 

đàn bò giống địa phương, mang lại giá thành cao và giá trị kinh tế cao hơn so 

với giống bò trước đây. Nhờ đó, đối với nhiều hộ gia đình, nguồn thu từ chăn 

nuôi bò đã trở thành nguồn thu nhập chính, giúp thoát nghèo bền vững. Dự án đã 

giải quyết được phần không nhỏ cho bài toán khó khăn về công tác giống vật 

nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đặc biệt đối với giống gia súc lớn.  

Hiện nay ngành nông nghiệp đang tham mưu triển khai Dự án Lai tạo thử 

nghiệm giống bò BBB trên nền đàn bò lai Zêbu (lai Brahman, lai Sindhi) thành 

đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn huyện Đắk Mil và huyện Đắk R’lấp. 

Hiện tỉnh có 01 Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao 

Quảng Phú 1 (giai đoạn 1) của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với 

tổng đàn 1.000 con phát triển tốt. Dự kiến giai đoạn 2026-2035, xây dựng 04 

vùng chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản ƯDCNC với diện tích 1.000 ha. Trong đó, 

giai đoạn 2026-2030, quy hoạch 03 vùng, diện tích đạt 700 ha; giai đoạn 2031-

2035, quy hoạch thêm 01 vùng với diện tích 300 ha. 

* Chăn nuôi lợn: Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 240.000 con, tăng 106.920 

con so với năm 2010 (133.080 con). Trong các năm gần đây, chăn nuôi heo phát 
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triển theo loại hình chăn nuôi gia trại, trang trại tập trung ở nhiều địa phương. Tốc độ 

tăng trưởng đàn heo từ năm 2010 đến năm 2018 tăng bình quân 13,3%/năm.  

Hiện nay việc chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đang thực hiện theo hình thức 

bán công nghiệp tập trung, chăn nuôi trang trại, gia trại theo quy trình an toàn sinh 

học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang có xu hướng tăng, chăn nuôi nhỏ lẻ 

hộ gia đình giảm dần. Tỷ lệ chăn nuôi lợn an toàn sinh học ngày càng cao.  

Nhiều giống chất lượng cao đã được nuôi trên địa bàn tỉnh như các giống 

lợn ngoại Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain. Ứng dụng tiến bộ KH CN để 

sản xuất giống và nuôi thương phẩm lợn 3, 4 máu ngoại cho kết quả tốt, đang 

được triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Song, Đắk 

R’lấp... Một số trang trại quy mô đã áp dụng các công nghệ chuồng trại, như 

chuồng kín, hệ thống máng cho ăn, uống tự động, xử lý sinh học (hầm biogas, 

đệm lót sinh học), hệ thống quạt mát, lạnh… đã thực hiện ở các huyện, như: Tuy 

Đức, Cư Jút, Đắk Song, Đắk R’lấp… 

Việc phát triển liên kết trong chuỗi giá trị gia súc trên địa bàn tỉnh chủ yếu 

tập trung ở sản phẩm heo thịt, hiện có tổng số trên 113 trại heo, trong đó có 41 

trại chăn nuôi heo liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam theo 

hình thức cung ứng con giống, vật tư và bao tiêu sản phẩm đầu ra; 02 HTX/18 

thành viên liên kết cùng chăn nuôi heo nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong chuỗi 

chăn nuôi về giá con giống, vật tư. 

3. Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh từ 915 ha vào năm 2010 tăng 

lên 1.532 ha vào năm 2018, mức tăng bình quân mỗi năm về diện tích nuôi trồng 

thủy sản của tỉnh là trên 77 ha/năm; tương ứng với tăng về diện tích là sản lượng 

thủy sản tăng từ 2.610 tấn (năm 2010) lên 5.352 tấn (năm 2018). 

Các công nghệ, tiến bộ về giống đã được áp dụng cho nuôi cá nước ngọt, 

nuôi lồng bè trên hồ, sông... Nuôi cá lồng, bè ở huyện Krông Nô; nuôi cá ao 

thâm canh có quy mô 5.000-10.000m
2
 phát triển ở Krông Nô. Cơ cấu giống thủy 

sản nuôi truyền thống trên địa bàn tỉnh: Cá trôi, cá trắm, chép (24%), rô phi đơn 

tính, diêu hồng (38%), thủy đặc sản cá lóc, bống tượng, cá lăng đuôi đỏ. 

Mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ xử lý môi trường bằng 

men vi sinh đối với nuôi cá diêu hồng, cá rô phi trong lồng trên hồ chứa và hồ tự 

nhiên ứng dụng công nghệ xử lý môi trường bằng men vi sinh, sau thời gian 

nuôi 5-6 tháng, năng suất thu được trung bình 0,8 tấn/lồng 50m
2
, lợi nhuận trung 

bình 14 triệu đồng/lồng, cao hơn so với nuôi đại trà là 6,0 triệu đồng/lồng.  

Đã xuất hiện một số mô hình phát triển thuỷ sản có hiệu quả trên địa bàn 

tỉnh, điển hình như Công ty TNHH MTV Sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao 

Nguyên Thành Phát đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, hiện có 09 ao với tổng diện 
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tích 2,0 ha, đối tượng nuôi chủ yếu cá Diêu hồng, Rô phi, Trắm, Chép, Bông lau 

trắng, Hải tượng, cá Chim trắng. Trong đó có 02 loại cá Bông lau trắng và Hải 

tượng phục vụ kinh doanh, du lịch trên địa bàn và thành phố Buôn Ma Thuột. 

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng quy trình nuôi VietGAP để 

hướng dẫn Công ty áp dụng nuôi. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT 

TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CNC  

Thứ nhất, phát triển NNƯDCNC cần nguồn vốn rất lớn để xây dựng kết 

cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nhân lực, tiêu thụ 

sản phẩm và nhất là nhập thiết bị, tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông chủ yếu sản xuất theo quy mô doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác rất ít, đa số 

quy mô hộ cá thể, không đủ khả năng để đầu tư phát triển NNƯDCNC trong khi 

đó việc tiếp cận các nguồn vốn vay của các doanh nghiệp, hộ nông dân gặp khó 

khăn bởi điều kiện cho vay ngặt nghèo, sản xuất nông nghiệp luôn trong tình 

trạng thiếu vốn. Mặt khác, nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao rất 

thấp. Do vậy, cần sớm thực hiện những quy định, luật lệ hỗ trợ đảm bảo tính khả 

thi của chính sách, cải cách môi trường đầu tư có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để thu 

hút đầu tư vào nông nghiệp.  

Thứ hai, nguồn nhân lực cho phát triển NNƯDCNC hiện đang thiếu về số 

lượng và yếu về chất lượng khiến cho phần lớn lao động trong nông nghiệp 

không đủ năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến, làm hạn chế việc tiếp cận và 

ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Mặt khác, việc đào tạo đội 

ngũ chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta còn nhiều bất cập: Nặng 

về lý thuyết, nội dung chưa bao trùm hết những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về 

NNƯDCNC, thiếu kiến thức hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, liên kết sản 

xuất, phát triển chuỗi giá trị, kinh doanh, thị trường, ứng dụng công nghệ thông 

tin... Để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và nâng chất nền 

nông nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, việc nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực khu vực nông thôn trở thành một yêu cầu cấp thiết. 

Thứ ba, để sản xuất NNƯDCNC cần phải có đất đai quy mô lớn, ở vị trí 

thuận lợi cho sản xuất và lưu thông. Tuy nhiên, hiện nay, nông nghiệp nước ta 

nói chung, Đắk Nông nói riêng có quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Quá trình tích tụ 

và tập trung đất đai còn chậm do quy định hạn điền và thời gian sử dụng đất còn 

bất cập, chưa tạo được động lực thu hút các nhà đầu tư; việc thuê, chuyển 

nhượng đất sản xuất nông nghiệp còn nhiều thủ tục gây phiền hà; việc cấp quyền 

sử dụng đất ở một số địa phương còn chậm gây khó khăn khi cho thuê, chuyển 

nhượng hoặc góp đất. Cần xây dựng cơ chế chính sách, quy trình phù hợp để 

đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập hợp đất đai cho phát triển NNƯDCNC.  

Thứ tư, hiện nay ở nước ta nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng, thị trường 

tiêu thụ sản phẩm NNƯDCNC còn hạn hẹp, các sản phẩm NNƯDCNC chủ yếu 
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được bán ở chợ, giá bán sản phẩm NNƯDCNC tương đương với các sản phẩm 

nông nghiệp truyền thống, chưa tương xứng với mức độ đầu tư, liên kết giữa sản 

xuất và tiêu thụ còn thiếu. Mặt khác, việc ƯDCNC vào sản xuất nông nghiệp thời 

gian qua ở nhiều địa phương còn mang tính phong trào, thiếu định tính, định lượng, 

việc xác định ngành, lĩnh vực để ƯDCNC chưa xuất phát từ nhu cầu thật sự của thị 

trường. Bởi vậy, cần có những nghiên cứu, đánh giá và dự báo thị trường, để từ đó 

xác định ngành hàng, sản phẩm cần phát triển của tỉnh để đầu tư quy trình, lựa chọn 

công nghệ phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc ổn định và mở rộng thị 

trường cũng là một vấn đề quan trọng trong phát triển NNƯDCNC. 

Thứ năm, tiềm lực cho phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp 

của tỉnh Đắk Nông còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, các thành 

tựu mới của khoa học công nghệ chưa được khai thác và ứng dụng kịp thời nhằm 

mang lại hiệu quả cao trong sản xuất và đời sống nhân dân. Tỉnh còn thiếu các 

đơn vị nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhân lực nghiên 

cứu, phát triển công nghệ còn ít về số lượng và yếu về chất lượng, còn ít các 

doanh nghiệp, khoa học, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này. Trên địa bàn 

tỉnh đã có Khu nông nghiệp công nghệ cao, tuy nhiên, vẫn chưa thể hiện được vai 

trò hàng đầu trong nghiên cứu, xây dựng, trình diễn các mô hình cây, con phù 

hợp. Thiếu sự liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp và thị 

trường. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ mới chỉ dừng lại ở mức thử 

nghiệm, chậm nhân ra diện rộng trong sản xuất và đời sống. Do đó, việc nâng cao 

nǎng lực nội sinh, xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh là 

một trong những vấn đề then chốt trong việc phát triển NNƯDCNC. 

Thứ sáu, các chương trình, chính sách liên quan đến phát triển NNƯDCNC 

của tỉnh Đắk Nông ban hành thời gian qua khá đúng đắn, đưa ra mục tiêu phát 

triển khá đầy đủ trên cơ sở các chương trình, chính sách của Trung ương, tuy 

nhiên, chỉ dừng lại ở mức định hướng, không sát với thực tế, chưa phù hợp và khó 

áp dụng với các đối đối tượng nông dân sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt 

các chính sách hỗ trợ về vốn vay có phạm vi và quy mô hộ trợ còn hạn hẹp. Một 

số chính sách còn quy định các thủ tục rườm rà, tiến độ giải quyết chậm như 

chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển NNƯDCNC, các chính sách liên quan đến 

đất đai. Các chính sách như: Đào tạo nhân lực nông nghiệp, bảo hiểm nông 

nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, quản lý thị trường, hỗ trợ nghiên cứu và chuyển giao 

khoa học công nghệ vào nông nghiệp... còn chưa sát với nhu cầu thực tế. Cần xây 

dựng các thể chế chính sách, pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn, hướng đến hỗ trợ phát triển NNƯDCNC. 
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Thứ bảy, nông dân sản xuất trên địa bàn tỉnh quen với tập quán, phương 

thức sản xuất truyền thống, nhận thức của người sản xuất về phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao còn hạn chế, nhiều hộ nông dân vẫn còn trông chờ vào sự 

hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động sản xuất để đáp ứng yêu cầu thị trường. 

IV. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP 

ỨNG DỤNG CNC TRONG THỜI GIAN TỚI 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 

06/9/2018 của UBND tỉnh) và Đề án Quy hoạch vùng Nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 

2035 (Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh). Cụ thể: 

1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao giá trị, hiệu quả, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị 

trường tiêu thụ quốc tế và trong nước nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của các 

sản phẩm ngành hàng và toàn ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông. 

- Xác định chủ thể tham gia các chuỗi giá trị sản phẩm trong nông nghiệp; 

các mối liên kết ngang, dọc trong mỗi chuỗi để xác định những khó khăn của 

từng khâu trong chuỗi, đề xuất chiến lược nâng cấp chuỗi nhằm tạo sự công 

bằng và khuyến khích các chủ thể tham gia chuỗi, góp phần nâng cao thu nhập, 

cải thiện nhanh đời sống nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở khai thác hợp lý và có hiệu 

quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực, kết quả nghiên cứu 

khoa học và công nghệ. Tận dụng tối đa lợi thế về khí hậu, đất đai và định 

hướng phát triển nông nghiệp, nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp theo nghị 

quyết của Đảng và chính sách của Chính phủ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật và công nghệ mới nhằm xây dựng nền nông nghiệp đa canh và phát triển 

bền vững với môi trường sinh thái; phát triển nông nghiệp theo hướng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần giải quyết việc làm, nâng hiệu quả kinh tế 

cho người sản xuất. 

- Các hoạt động tái cơ cấu phải đáp ứng mục tiêu chung về bảo vệ tài 

nguyên đất, bảo vệ môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Giai đoạn đến năm 2020: 

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6,2-7,7%/năm; trong đó, 

trồng trọt 5,8-7,3%/năm; chăn nuôi 7,6-10,4%/năm, dịch vụ nông nghiệp 11,9-

13,1%/năm; lâm nghiệp 1,7-1,9%/năm; thủy sản 17,5-18,7%/năm. 
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Đến năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực Nông nghiệp đạt 

98,4%; thủy sản là 1,3%; lĩnh vực lâm nghiệp đạt 0,3%. Cơ cấu trong ngành 

nông nghiệp như sau: trồng trọt chiếm 85,1%; chăn nuôi chiếm 9,8%; dịch vụ 

nông nghiệp 3,5%. 

- Bình quân GTSXNN/1ha đất SXNN đạt khoảng 140 triệu đồng. 

- Tỷ trọng lao động nông nghiệp đến năm 2020 giảm xuống dưới 60% so 

với tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế của tỉnh. 

- Đến năm 2020, mỗi ngành hàng chủ lực ở mỗi huyện, thị xã thành lập 

01 hợp tác xã làm đại diện để liên kết với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 

cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu có khoảng 50% sản phẩm hàng 

hoá nông nghiệp có thể truy xuất được nguồn gốc vào năm 2020. 

- Đến năm 2020, tỉnh sẽ hình thành 03 vùng nông nghiệp ƯDCNC với các 

loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh. Dự kiến, giá trị sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao đóng góp từ 7-10% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

- Đến năm 2020 luỹ kế thực hiện trồng mới trên 30.000 ha rừng, cải tạo, 

trồng bổ sung 7.000 ha rừng sản xuất, tiếp tục khoanh nuôi tái sinh trên 5.000 ha 

rừng phòng hộ; đảm bảo rừng sản xuất trên 80%, rừng phòng hộ 9-11% và rừng 

đặc dụng, 8-9% diện tích đất lâm nghiệp. 

- Thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo các chỉ tiêu mà 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đã đề ra. 

2.2. Tầm nhìn đến năm 2030: 

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5,4 - 5,6%/năm; trong đó, 

trồng trọt 4,0 - 4,2%/năm; chăn nuôi 13,3 - 13,9%/năm; dịch vụ nông nghiệp 5,4 - 

5,6%/năm; lâm nghiệp 2,6 - 2,7%/năm; thủy sản đạt mức tăng trưởng 7,5%/năm. 

Đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản xuất của các ngành là: Nông nghiệp 

97,8%; thủy sản 1,8%; lâm nghiệp 0,3%. Cơ cấu ngành nông nghiệp: Trồng trọt 

69,9%; chăn nuôi 22,9%; dịch vụ nông nghiệp 5,2%. 

Từ nay đến năm 2035, dự kiến quy hoạch 55 vùng đủ điều kiện để xây 

dựng đạt tiêu chí NNƯDCNC trên địa bàn tỉnh (08 huyện, thị xã Gia Nghĩa) với 

tổng diện tích khoảng 28.636 ha.  

V. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CNC 

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển 

bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 

1390/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh) và Đề án Quy hoạch vùng Nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định 
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hướng đến năm 2035 (Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND 

tỉnh) làm nền tảng phát triển ngành cho những năm tiếp theo. 

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế, mở rộng liên kết, 

hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi từ khâu sản xuất đến 

khâu tiêu thụ; mở rộng diện tích được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo các 

tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm. Tập trung phát triển và quản lý tốt 

các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón,… đạt chất lượng 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng, vật nuôi để ổn định sản xuất.  

- Phát triển mạnh chăn nuôi, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi gia 

súc ăn cỏ và một số con đặc sản của tỉnh; cùng với việc tiếp tục thực hiện 

chương trình sind hoá đàn bò, nạc hoá đàn lợn, nghiên cứu nhập ngoại một số 

giống bò phù hợp với điều kiện của tỉnh để phát triển đàn bò thịt chất lượng cao, 

đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Đẩy mạnh phát triển sản xuất thức ăn chăn nuôi; chấn 

chỉnh hoạt động giết mổ theo hướng tập trung, bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm và môi trường.    

- Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao; phát triển ngành chăn nuôi theo hướng trang trại với 

các cơ sở chăn nuôi tập trung, hiện đại, bền vững, an toàn dịch bệnh trên cơ sở 

áp dụng công nghệ tiên tiến, vừa tăng quy mô đàn, vừa tăng chiều sâu về chất 

lượng: thực hiện lai tạo, cải tạo giống vật nuôi, phát triển chuỗi giá trị từ khâu 

giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến, tiêu thụ, thị trường để nâng cao năng 

suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác ngăn chặn phá rừng, 

phát triển rừng bền vững theo nội dung Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 06/5/2013 

của tỉnh ủy Đắk Nông; thực hiện sắp xếp các Công ty lâm nghiệp theo nội dung 

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Quyết định 

686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xử lý đất rừng 

bị xâm canh, lấn chiếm trái phép tại các dự án nông lâm nghiệp, các Công ty lâm 

nghiệp...; đồng thời, sắp xếp ổn định dân di cư tự do; khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái, kết hợp xây dựng các khu công viên 

giải trí, trồng rừng hiệu quả, sản xuất giấy cao cấp, ván nhân tạo trực tiếp từ 

nguồn nguyên liệu của địa phương. 

- Tập trung bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện còn; chủ động ngăn 

chặn, bố trí lực lượng Kiểm lâm tăng cường về địa bàn xã; tham mưu chính 

quyền địa phuơng các cấp huy động lực lượng liên ngành chốt chặn, tuần tra, 

truy quét đột xuất, dài ngày tại các địa bàn trọng điểm, các điểm nóng về phá 

rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp 
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thời các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở. Rà soát, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng còn tồn đọng; 

- Nâng cao năng lực trình độ đội ngũ khuyến nông, tăng cường công tác 

chuyển giao, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã được thử nghiệm phù hợp với 

từng địa phương; xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực có lợi thế so sánh và 

cạnh tranh theo thứ tự ưu tiên, làm cơ sở xây dựng lộ trình chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng trong nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. 

- Từng bước giới thiệu hình thức cung cấp dịch vụ khuyến nông có thu, 

nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông để có thể đáp ứng nhu cầu và chất 

lượng dịch vụ cho mọi đối tượng nông dân, bao gồm những loại hình như: Đào 

tạo huấn luyện; cung cấp và tư vấn tiến bộ kỹ thuật, kinh doanh, chính sách, thị 

trường giá cả, vốn…; dịch vụ thú y, giống; dịch vụ công nghệ kỹ thuật cao; tư 

vấn về quản lý kinh tế trang trại; tư vấn về an toàn sinh học và dịch vụ dạy nghề.  

- Áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm nước để sử dụng có hiệu quả 

tài nguyên nước, tăng diện tích cây trồng được tưới và bảo vệ môi trường. Tiếp 

tục đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi nhằm phát triển cơ sở 

hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả.  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện hành liên 

quan đến khuyến khích, thu hút đầu tư; tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho 

các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia phát triển 

sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ thành lập các tổ hợp 

tác, hợp tác xã liên kết sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, dịch vụ nông 

nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông 

nghiệp, an toàn thực phẩm, sản phẩm nông lâm thủy sản, đảm bảo quyền lợi của 

người tiêu dùng; chủ động đánh giá, cung cấp kịp thời thông tin an toàn thực 

phẩm cho người tiêu dùng. 

- Xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, 

huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, tín dụng đầu tư trên 

địa bàn để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; quy hoạch chi tiết ở 

các xã, trước mắt tập trung quy hoạch chi tiết: Khu trung tâm, khu dân cư và khu 

sản xuất; lập đề án phát triển sản xuất trên địa bàn các xã; tập trung xây dựng, 

phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, cơ 

sở vật chất văn hóa, trạm y tế, trường học...; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và 

bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn 

giữ an ninh, trật tự xã hội. 

- Phát huy nguồn lực từ các nhà tài trợ cho các dự án ODA (phát triển cơ 

sở hạ tầng nông thôn, WB8, ADB 8, VnSAT…), triển khai xây dựng các công 

trình hạ tầng, các vườn giống, hỗ trợ các tổ chức nông dân, áp dụng công nghệ 
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tưới tiết kiệm, phục vụ cho sản xuất có hiệu quả và nâng chất lượng đời sống 

của nông dân./. 
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG  

CÔNG NGHỆ CAO GẮN VỚI LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ  

 

1. Tình hình chung 

Lâm Đồng là một tỉnh miền núi thuộc khu vực Nam Tây Nguyên. Tổng 

diện tích tự nhiên gần 01 triệu ha, dân số gần 1,3 triệu người; là tỉnh có nhiều 

tiềm năng, lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn nước, nguồn nhân lực và điều 

kiện khí hậu phù hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhất là 

những loại nông sản có ưu thế như rau, hoa cao cấp có nguồn gốc ôn đới và á 

nhiệt đới, cây công nghiệp dài ngày, bò sữa, cá nước lạnh. Tổng diện tích canh 

tác 278.154 ha, diện tích gieo trồng 383.098 ha (cây hàng năm 126.063 ha, cây 

lâu năm 256.294 ha). 

Để đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 11/11/2016 về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và 

hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. UBND tỉnh Lâm 

Đồng đã ban hành Kế hoạch số 756/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 để cụ thể hóa 

các mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của 

Tỉnh ủy; chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương thực hiện thông qua các 

chương trình, đề án của tỉnh (tái canh cà phê; nâng cao chất lượng giống cây 

trồng, vật nuôi; đề án nhận diện khoai tây; đề án phát triển bò sữa, bò thịt,…); 

trong đó, chương trình NNCNC là một trong những chương trình trọng tâm để 

thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng toàn 

diện, bền vững và hiện đại. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, từ việc phát triển sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao, các doanh nghiệp đã tiếp cận công nghệ hiện đại, tiến bộ kỹ thuật mới 

và thực hiện liên kết với người dân, tạo nên nhiều chuỗi nông sản có giá trị 

thương hiệu cao được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng như: rau, hoa, 

chè, cà phê, cá nước lạnh...., từ đó đã tạo bước đột phá trong ngành nông nghiệp 

của tỉnh, đưa diện tích ứng dụng công nghệ cao phát triển tăng nhanh như hệ 

thống nhà kính điều khiển tự động đồng bộ, công nghệ nuôi cấy mô, nuôi cấy 

đỉnh sinh trưởng, hệ thống máy phân loại sản phẩm; công nghệ IoT...  
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2. Kết quả đạt đƣợc  

2.1. Về quy mô và công nghệ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp CNC 

- Diện tích nông nghiệp ứng dụng CNC năm 2018 đạt 54.477 ha (chiếm 

19,5% diện tích canh tác, mục tiêu năm 2020 là 20%); tăng 26,4% so với năm 

2015. Trong đó, rau 19.700/20.650 ha canh tác (95,4%); hoa 3.800/4.021 ha 

canh tác (94,5%); cà phê 20.800/173.872 ha canh tác (12%); chè 6.335/12.698 

ha canh tác (49,9%); cây lúa 2.970/16.046 ha canh tác (18,5%); cây ăn quả 

300/5.180 ha canh tác (5,8%); cây đặc sản, dược liệu 210/430 ha canh tác 

(48,8%); cây khác 362 ha; bò sữa 19.800 con, đạt 39,6% (mục tiêu năm 2020 là 

50.000 con); hình thành liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sữa 

tươi ổn định trên 90% sản lượng. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt 370 triệu đồng/ha, chiếm 

35% giá trị sản xuất nông nghiệp (mục tiêu 2020 đạt 35-40%). Góp phần tăng 

giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 đạt 169 triệu đồng/ha, cao hơn 14,2% so 

với năm 2015. 

- Công nghệ cao được mở rộng về quy mô, địa bàn; đối tượng cây trồng, 

vật nuôi: Hiện nay, 12 huyện, thành phố đều đã ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất; đặc biệt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được lan tỏa đến bà con 

nông dân vùng đồng bào dân tộc với diện tích 1.695 ha, chiếm 3,1% diện tích 

CNC của tỉnh, gồm: 43 ha nhà kính; 07 ha nhà lưới; 1.645 ha tưới tự động và sử 

dụng màng phủ nông nghiệp. Các công nghệ dần được nghiên cứu, ứng dụng 

trên các loại cây trồng, vật nuôi mới với nhiều cách làm sáng tạo, cho hiệu quả 

cao. Diện tích nhà kính tăng lên 4.400 ha, tăng 1.352 ha so với năm 2015; có 50 

ha canh tác thủy canh hiện đại (tăng 30 ha so với năm 2015); tăng việc sử dụng 

lượng thuốc BVTV và chế phẩm sinh học hàng năm trên 15%, nhiều loại phân 

bón thế hệ mới (công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh...) được 

người dân ứng dụng trong canh tác cây trồng nâng cao chất lượng sản phẩm.  

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết với nông dân tạo 

sản phẩm chất lượng cao ngoài việc tạo giá trị sản phẩm gia tăng cao còn góp 

phần hình thành các vùng và khu sản xuất nông nghiệp CNC trên nhiều vùng, 

nhiều cây trồng: Đến nay, 19 vùng đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định 

(02 vùng đã được UBND tỉnh công nhận là vùng sản xuất NNCNC, gồm: Làng 

hoa Thái Phiên (tại phường 12, Tp. Đà Lạt, theo Quyết định số 1799/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2017) với quy mô 150 ha, chuyên sản xuất hoa cúc, hoa lily; Làng hoa 

Vạn Thành (tại phường 5, Tp. Đà Lạt, theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 

08/01/2019), quy mô 158 ha, chuyên sản xuất hoa hồng, cẩm chướng, đồng tiền.  

2.2. Liên kết sản xuất nông nghiệp CNC gia tăng giá trị sản phẩm 

- Toàn tỉnh hiện có 08 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp 

NNCNC, canh tác trên 385 ha, chủ yếu là rau, hoa; 05 doanh nghiệp, trang trại được 



175 

 

chứng nhận canh tác hữu cơ với diện tích 20 ha; 31 HTX, 59 trang trại sản xuất 

NNCNC và có 154/253 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất NNCNC.  

- Đến nay, toàn tỉnh có 125 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế 

biến đến tiêu thụ với sự tham gia của 75 doanh nghiệp; 40 HTX; 42 THT, cơ sở 

nhỏ lẻ và 14.325 hộ nông dân (trong đó có: 62 chuỗi rau, 04 chuỗi quả, 19 

chuỗi chè, 13 chuỗi cà phê, 05 chuỗi dược liệu, 05 chuỗi hoa, 04 chuỗi lúa, 01 

chuỗi mắc ca, 05 chuỗi heo, 03 chuỗi bò sữa, 02 chuỗi gà - trừng gà, 01 chuỗi 

cá tầm và 01 chuỗi chăn nuôi). Phần lớn nông dân liên kết với doanh nghiệp 

theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ và chế biến sản phẩm, có hợp đồng 

liên kết lâu dài. Sản lượng các sản phẩm được tiêu thụ qua hợp đồng gồm: rau 

2.177 hộ/2.585ha/184.126 tấn; hoa 255 hộ/131ha/27.566 ngàn cành; cà phê 

7.799 hộ/8.926ha/47.696 tấn; chè 305 hộ/1.663 ha/10.061 tấn; heo 641 

hộ/250.819 con/45.146 tấn thịt lợn hơi... (trong đó riêng đối với rau, củ, quả 

tươi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp tăng giá trị sản phẩm 20-25%).   

- Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ 

sản xuất đến tiêu thụ, trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được cấp các loại giấy 

chứng nhận an toàn thực phẩm trong tất cả các khâu từ sản xuất, sơ chế, chế 

biến, đóng gói đến tiêu thụ sản phẩm. Kết quả trên cho thấy việc ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất gắn với ổn định tiêu thụ nông sản thông qua xây dựng 

chuỗi liên kết là xu hướng tất yếu của thị trường. Từ các doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, hiện nhiều HTX tham gia vào quản lý, điều hành chuỗi; việc 

tham gia của các THT vào việc sản xuất tiêu thụ rau, thịt heo cũng chiếm một số 

lượng tương đối: chuỗi rau có 12 THT và chuỗi chăn nuôi heo là 19 THT tham 

gia. Từ các THT này, có thể phát triển, nâng cấp thành HTX hoặc doanh nghiệp 

trong thời gian tới. 

- Để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng diện tích 

được chứng nhận theo tiêu chuẩn an toàn, bền vững thì việc lồng ghép nguồn 

kinh phí từ các chương trình, đề án được UBND tỉnh phê duyệt như: Đề án 

“Phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ”, Đề án “Phát triển chăn nuôi bò sữa”; 

Đề án “Phát triển bò thịt cao sản”  để xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm đối với dâu tằm tơ, bò thịt, bò sữa... là rất cần thiết. Trong đó, 

tập trung vận động doanh nghiệp, nông dân tham gia làm thành viên của các 

chuỗi liên kết  theo từng khâu từ cung ứng vật tư đầu vào đến sản xuất và thu 

mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo các tiêu chuẩn, quy trình kỹ 

thuật, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng và có tính cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, 

tập trung phối hợp với các địa phương, đơn vị để triển khai Kế hoạch xây dựng 

chuỗi liên kết giá trị từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018-

2020 (toàn tỉnh xây dựng mới thêm 30 chuỗi liên kết giá trị, đảm bảo ATTP, 

trong đó có: 06 chuỗi cấp tỉnh và 24 chuỗi cấp huyện). Đến nay, có 02 chuỗi 

liên kết là Công ty TNHH mật ong Thái Dương và HTX dịch vụ nông nghiệp 
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tổng hợp An Phú đang trong giai đoạn thực hiện; các chuỗi còn lại đã và đang 

được các đơn vị xây dựng thuyết minh trình thẩm định và phê duyệt. 

3. Một số thuận lợi, khó khăn 

3.1. Thuận lợi: 

 - Điều kiện khí hậu, đất đai thích hợp với 04 vùng sinh thái đặc trưng ở 

độ cao từ 200 - 2.200m, có 208.843ha đất đỏ bazan thuận lợi cho phát triển đa 

dạng, quanh năm nhiều chủng loại cây trồng, như: rau, hoa, chè, cà phê, tiêu, 

điều, cây ăn trái, phát triển chăn nuôi bò sữa, nuôi cá nước lạnh…  

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh thường xuyên quan tâm 

chỉ đạo xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch hàng năm, đồng thời đưa ra 

các chủ trương, cơ chế và các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo 

hướng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp toàn diện, xây dựng nông thôn mới.  

- Nhiều doanh nghiệp, nông dân chủ động đầu tư, nhập khẩu và áp dụng 

các tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ tưới, màng phủ, nhà kính, nhà lưới, 

thiết bị cảm biến về nhiệt độ, ẩm độ. Nông dân có nhiều kinh nghiệm, mạnh dạn 

đầu tư, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để phát triển nông nghiệp 

theo hướng hàng hóa. 

- Đã xây dựng, hình thành và phát triển được một số thương hiệu nông 

sản đặc thù với các vùng sinh thái, như: dứa Cayen Đơn Dương, trà Blao Bảo 

Lộc, cà phê Di Linh, cà phê Arabica Cầu đất, thuận lợi cho việc tiêu thụ, xuất 

khẩu nông sản, được khách hàng trong nước và quốc tế tin dùng về an toàn thực 

phẩm và chất lượng … đặc biệt là chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản với các thành 

phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.  

3.2. Khó khăn: 

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng mưa trái mùa, mưa đá, gió 

lốc, sương muối hàng năm làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, tạo điều kiện 

cho một số dịch hại bùng phát. Lụt cục bộ xuất hiện, cảnh quan đô thị chưa được 

cải thiện ở một số khu vực có hệ thống nhà kính với mật độ cao. 

- Địa hình canh tác phức tạp chủ yếu là đồi dốc, diện tích đất canh tác của 

các nông hộ nhỏ, phân tán gây khó khăn cho việc tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa, 

một số diện tích chưa chủ động nguồn nước tưới. 

- Thị trường tiêu thụ nông sản thiếu ổn định. Phần lớn nông dân sản xuất 

tự phát, chạy theo thị trường. Tình trạng trà trộn, giả thương hiệu nông sản để 

xuất bán tiêu thụ ngày càng nhiều, như: khoai tây, hành tây, cà rốt, cá nước lạnh. 

- Ưu đãi về thuế, chính sách, tín dụng hỗ trợ phát triển NNCNC chưa 

thông thoáng, nên một số đơn vị khó tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi đầu tư 

phát triển sản xuất theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 và các cơ 
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chế, chính sách đặc thù theo Quyết định 1528/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

- Thông tin dự báo sản xuất, dự báo thị trường không đầy đủ kịp thời, do 

đó sản xuất thường mất cân bằng về cung cầu. Liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm còn hạn chế, sản lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng còn thấp. 

4. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện nhằm phát triển nông nghiệp 

ứng dụng CNC gắn với liên kết chuỗi giá trị trong thời gian tới 

- Đẩy mạnh xây dựng và công nhận vùng NNCNC, đến năm 2020 công 

nhận 09 -10 vùng rau, hoa và cây ăn trái, với mục tiêu ứng dụng và phát triển 

CNC để sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực tại địa phương; xác định liên 

kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp CNC là nhiệm vụ trọng tâm 

để mở rộng quy mô vùng, liên kết phát triển vùng  theo hướng bền vững.  

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2023 theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP; 

ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án phát triển NNCNC.  

- Mở rộng dự án “Nhập khẩu, mua bản quyền giống cây trồng; thiên địch 

phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” để tổ chức liên kết sản xuất giữa 

doanh nghiệp với nông dân, tạo ra sản phẩm chất lượng cao gắn với bản quyền 

giống, nâng cao năng lực cạnh tranh và xúc tiến thương mại xuất khẩu. 

- Tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, mở rộng và phát triển các 

loại hoa trang trí; chuyển biến và phát triển mạnh các loại rau hữu cơ; xây dựng 

mã vùng trồng đối với cây ăn quả, cây cà phê... để đẩy mạnh xuất khẩu.  

- Tập trung đào tạo cho đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật cao để tập huấn, 

chuyển giao cho nông dân ứng dụng nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất.  

-  Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết hướng đến 

thị trường mục tiêu, đặc biệt là thị trường xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững. Tập trung phát triển các Trung tâm sau thu hoạch, 

Trung tâm giao dịch hoa, các chợ đầu mối rau theo hướng tiếp cận đa ngành để 

tăng giá trị và chất lượng nông sản sau thu hoạch. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, phát triển các 

thương hiệu doanh nghiệp và chỉ dẫn địa lý, đặc biệt là kế hoạch hành động phát 

triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” trên các sản 

phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, đảm bảo tính ổn định và phát triển thương hiệu.  

- Triển khai thực hiện Đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2023 sau khi được phê duyệt. 

- Thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào phát 

triển nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là xuất 

khẩu thông qua triển khai Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 
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của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động lựa chọn công nghệ và tổ chức sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm cho người dân để mở rộng chuỗi liên kết sản xuất, gia tăng giá 

trị sản phẩm có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thực hiện 

hiệu quả Nghị quyết số 104/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm./. 
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP  

TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

 

PGS.TS. Trịnh Khắc Quang 

Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (NTB) bao gồm 08 tỉnh/thành phố (Tp. 

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Bình Thuận), tổng diện tích tự nhiên 44,54 nghìn km
2
, dân số trung bình 

9,31 triệu người, mật độ dân số 209,1 người/km
2
. Toàn vùng có 01 thành phố 

trực thuộc trung ương, 08 thành phố trực thuộc tỉnh, có tổng cộng 840 xã và số 

xã tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 825 xã 

(chiếm 98,2% tổng số xã).  

Theo số liệu thống kê năm 2017, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có sản 

lượng lúa đạt 3,2 triệu tấn, sắn đạt 1,96 triệu tấn, bò có 1,27 triệu con, lợn có 

2,16 triệu con, tổng sản lượng thủy sản đạt 1,1 triệu tấn, tổng số trang trại hiện 

có là 1,2 nghìn trang trại. Trong những năm qua (từ năm 2010 đến 2017), mặc 

dù hiện tượng lũ lụt, bão và hạn hán liên tục xảy ra và diễn biến phức tạp, nhưng 

nhờ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đặc biệt là trong 

trồng trọt nên năng suất một số cây trồng chính liên tục tăng, năng suất lúa tăng 

9,7%, ngô tăng 13,7%, sắn tăng 15,9%. 

Đồng thời, nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tế sản xuất 

nông nghiệp nên nhiều mô hình sản xuất mới đã được triển khai đã nâng cao 

được năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất ở tất cả 

các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn như: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, 

nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, công nghệ chế biến, công nghệ sau thu hoạch, 

cơ giới hóa trong sản xuất… 

Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng về điều kiện tự nhiên sẵn có, nâng cao 

hiệu quả việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất và 

đặc biệt trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cần có những 

thể chế, cơ chế chính sách khuyến khích phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế 

- xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.  

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG DUYÊN HẢI NTB 

2.1. Thông tin chung về vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí địa lý từ 10
0
35’ - 16

0
45’ vĩ độ 

Bắc và 107
0
25’

 
- 109

0
30’ kinh độ Đông, có hàng ngàn km bờ biển, nhiều cảng 
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biển, đường giao thông, đường sắt, đường hàng không nối liền với các vùng 

khác trong cả nước và quốc tế, có tài nguyên đất đai và khí hậu đa dạng, phong 

phú … là điều kiện rất thuận lợi để phát triển một nền kinh tế toàn diện. Ngoài 

ra, tất cả các tỉnh trong vùng đều có Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam đi qua, 

rất thuận lợi cho việc giao thương và vận chuyển hàng hóa; trong vùng còn có 

03 sân bay quốc tế, 02 sân bay nội địa, có 04 trong số 10 cảng biển lớn của Việt 

Nam, gần với các khu kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 

Có điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa với các đặc trưng chủ yếu như 

nhiệt độ cao, khí hậu nóng ẩm, cường độ ánh sáng mạnh, lượng mưa nhiều và 

tập trung từ tháng 09 đến tháng 12 hàng năm. Tổng nhiệt hàng năm từ 8.500 - 

9.000
0
C, tổng bức xạ đạt 100 - 160 kcal/cm

2
, tăng dần từ bắc vào nam, tổng số 

giờ nắng khoảng 2.000 - 3.000 giờ/năm. Nhiệt độ và độ ẩm phụ thuộc theo mùa, 

mùa khô nhiệt độ thường cao hơn mùa mưa từ 0,8 - 3,2
0
C. Nhiệt độ trung bình 

năm khoảng 25,8
0
C, biên độ nhiệt độ 7,7

0
C, ẩm độ trung bình 82,1%. Tổng 

lượng mưa hàng năm khoảng 2.163,5 mm, lượng mưa có xu hướng giảm dần từ 

các tỉnh phía Bắc đến các tỉnh phía Nam của vùng. 

Theo số liệu thống kê năm 2017, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tổng 

diện tích đất tự nhiên 4,45 triệu ha, đất nông nghiệp có 3,67 triệu ha (chiếm 

82,47% tổng diện tích đất tự nhiên). Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp có 1,22 

triệu ha (chiếm 27,4% tổng diện tích đất tự nhiên và 33,2% diện tích đất nông 

nghiệp) và tập trung chủ yếu ở 02 tỉnh Quảng Nam và Bình Thuận (chiếm 

43,6% tổng diện tích toàn vùng), đất rừng sản xuất có 1,02 triệu ha (chiếm 

27,8% diện tích đất nông nghiệp) và tập trung chủ yếu ở tỉnh Quảng Nam 

(chiếm 22,4% tổng diện tích toàn vùng), đất nuôi trồng thủy sản có 22,2 nghìn 

ha và tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa (chiếm 30,5% diện tích toàn vùng), đất 

làm muối có 6,3 nghìn ha và tập trung chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận (chiếm 60,8% 

diện tích muối toàn vùng). 

Theo kết đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Cẩm 

nang sử dụng đất nông nghiệp, tài nguyên đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 

4,26 triệu ha (chiếm 96,26% diện tích đất tự nhiên) và gồm 12 nhóm đất chính: 

(i) Nhóm đất đỏ vàng có diện tích 2,66 triệu ha, chiếm 60,15% diện tích đất tự 

nhiên của toàn vùng; (ii) Nhóm đất phù sa có diện tích 413,5 nghìn ha, chiếm 

9,34% diện tích tự nhiên, phân bố ở ven các sông và sông biển; (iii) Nhóm đất 

xám bạc màu có diện tích 377,4 nghìn ha, chiếm 8,5% diện tích tự nhiên; (iv) 

Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi có diện tích 278,7 nghìn ha, chiếm 6,3% diện 

tích đất tự nhiên; (v) Nhóm đất cát, cồn cát và đất cát có diện tích 223,9 nghìn 

ha, chiếm 5,06% diện tích tự nhiên toàn vùng, phân bố dọc theo bờ biển; (vi) 

Nhóm đất đỏ và xám nâu vùng bán khô hạn có diện tích 112,3 nghìn ha, chiếm 

2,54% diện tích tự nhiên; (vii) Nhóm đất mặn có diện tích 56,8 nghìn ha, chiếm 

1,28% diện tích tự nhiên toàn vùng, phân bố trên địa hình bằng và thấp bị ảnh 

hưởng của nước biển; (viii) Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá có diện tích 51,5 nghìn 
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ha, chiếm 1,2% diện tích đất tự nhiên; (ix) Nhóm đất thung lũng có diện tích 

39,0 nghìn ha, chiếm 0,88% diện tích tự nhiên; (x) Nhóm đất đen có diện tích 

38,8 nghìn ha, chiếm 0,88% diện tích đất tự nhiên; (xi) Nhóm đất phèn có diện 

tích 5,6 nghìn ha, chiếm 0,13% diện tích đất tự nhiên; (xii) Nhóm đất lầy và than 

bùn có diện tích 0,6 nghìn ha, phân bố ở tỉnh Phú Yên. 

Như vậy, với vị trí địa lý, điều kiện khí khâu, đất đai và thực trạng phân 

bố diện tích đất nông nghiệp, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ rất thuận lợi để 

phát triển một nền nông nghiệp toàn diện. Tuy nhiên, để sản xuất nông nghiệp ở 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có hiệu quả và bền vững các địa phương cần xét 

vào nhu cầu và điều kiện sẵn có để lựa chọn và ứng dụng công nghệ phù hợp để 

phát huy thế mạnh. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Theo số liệu thống kê năm 2017, tổng sản phẩm của vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ đạt 592,44 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,95 

triệu đồng/người/năm, trong đó tổng sản phẩm của ngành nông nghiệp chiếm 

18,98%, công nghiệp và xây dựng chiếm 34,6 % và dịch vụ chiếm 38,3%. Chi 

tiết kết quả tổng hợp tổng sản phẩm và cơ cấu tổng sản phẩm của các địa 

phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ được trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Tổng sản phẩm và cơ cấu sản phẩm năm 2017 của vùng DHNTB 

TT Địa phƣơng 

Tổng sản 

phẩm  

 (tỷ đồng) 

Cơ cấu (%) 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp và 

xây dựng 

Dịch 

vụ 

Thuế sản 

phẩm trừ nợ 

cấp sản phẩm 

1 Đà Nẵng 76.635,0 1,68 30,40 56,20 11,72 

2 Quảng Nam 83.440,0 11,63 35,8 31,78 18,88 

3 Quảng Ngãi 191.621,9 11,29 72,96 15,75 - 

4 Bình Định 63.102,2 26,10 31,40 38,10 4,40 

5 Phú Yên 32.502,5 24,33 28,90 42,89 3,88 

6 Khánh Hòa 69.756,0 10,26 29,22 47,79 12,73 

7 Ninh Thuận 20.072,0 36,03 19,97 37,96 6,04 

8 Bình Thuận 55.306,4 30,49 28,17 35,89 5,44 

Vùng DH NTB 592.436,0 18,98 34,60 38,30 9,01 

Cả nước 5.005.975,00 15,34 33,40 41,26 10,00 

Nguồn: Tổng hợp số liệu niên giám thống kê năm 2017 
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Kết quả tổng hợp tại bảng 1 cho thấy: Trong số 08 tỉnh vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ, Quảng Ngãi là tỉnh có tổng sản phẩm năm 2017 đạt cao nhất (191,6 

nghìn tỷ đồng - chiếm 32,34% tổng sản phẩm của toàn vùng và chiếm 3,8% tổng 

sản phẩm quốc gia), tiếp sau đó đến tỉnh Quảng Nam, Tp. Đà Nẵng, Khánh Hòa, 

Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên và thấp nhất là Ninh Thuận (chỉ chiếm 3,39 tổng 

sản phẩm của cả vùng). Kết quả trên cũng cho thấy, cơ cấu tổng sản phẩm ngành 

nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm tỷ lệ cao hơn so với bình 

của cả nước, trong số đó, tỉnh có cơ cấu tổng sản phẩm nông nghiệp cao nhất là 

tỉnh Ninh Thuận (chiếm 36,03% tổng sản phẩm của tỉnh), tiếp sau đó là Bình 

Thuận, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và thấp nhất là 

Tp. Đà Nẵng (chỉ chiếm 1,68% tổng sản phẩm của thành phố). 

Kết quả tổng hợp số liệu về lực lượng lao động, tỷ lệ lao động so với dân 

số, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

được trình bày trong bảng 2 và 3. 

Bảng 2. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở vùng DHNTB 

T

T 
Địa phƣơng 

Lực lƣợng lao động 

(nghìn người) 

T  lệ lao động so với dân số 

(%) 

Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2017 

Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2017 

1 Đà Nẵng 467,0 547,0 567,6 47,3 50,9 52,1 

2 Quảng Nam 814,0 890,2 913,4 55,7 58,3 59,7 

3 Quảng Ngãi 714,7 760,9 771,5 57,8 59,5 60,9 

4 Bình Định 861,1 912,9 936,2 56,4 58,7 58,9 

5 Phú Yên 505,2 538,6 545,8 56,4 59,4 58,9 

6 Khánh Hòa 639,5 690,5 690,2 52,6 55,2 55,8 

7 Ninh Thuận 312,9 343,1 352,4 53,2 55,4 56,8 

8 Bình Thuận 647,8 710,0 720,9 53,3 56,5 57,5 

Vùng DH NTB 4.962,2 5.393,2 5.498,0 56,1 58,7 59,0 

Cả nước 50.392,9 53.984,2 54.823,8 56,4 57,6 57,4 

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017 

Kết quả tổng hợp tại bảng 2 cho thấy, trong những năm qua, lực lượng lao 

động từ 15 tuổi trở lên tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ liên tục được tăng lên 

và đến năm 2017 lực lượng lao động toàn vùng đạt gần 5,5 triệu người (chiếm 

10,03% lực lượng lao động của cả nước); trong đó, lực lượng lao động đạt cao 

nhất là tỉnh Bình Định, tiếp sau đó là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, 

Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên và thấp nhất là Ninh Thuận. Đồng thời, tỷ lệ lao 
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động so với dân số ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ những năm qua cũng liên 

tục tăng, từ 56,1% năm 2010 thì đến năm 2017 tỷ lệ lao động so với dân số đã 

tăng lên 59,0% (cao hơn 3,15% so với trung bình trung của cả nước); trong số đó, 

Quảng Ngãi là tỉnh có tỷ lệ lực lượng lao động so với dân số cao nhất (tỷ lệ lao 

động so với dân số là 60,9%) và thấp nhất là thành phố Đà Nẵng (tỷ lệ lao động 

so với dân số chỉ có 52,1%). 

Như vậy, từ năm 2010 đến nay, lực lượng lao động động từ 15 tuổi trở lên 

ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ liên tục được tăng lên, đồng thời tỷ lệ lao 

động so với dân số cũng ngày càng tăng và cao hơn so với bình quân trung của 

cả nước. Đây là nguồn lực quan trọng để vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát 

triển kinh tế, tăng tổng sản phẩm của vùng; đồng thời, đây cũng là thách thức rất 

lớn đối với các địa phương trong vùng trong việc tạo việc làm, đảm bảo thu 

nhập và an sinh xã hội cho người dân. 

Bảng 3. Cơ cấu lao động khu vực nông thôn ở vùng duyên hải NTB 

TT Địa phƣơng 

Tổng số 

lao động 

(người) 

Cơ cấu lao động trong nông nghiệp (%) 

Nông 

nghiệp 

Lâm 

nghiệp 
Thủy sản 

Diêm 

nghiệp 

1 Đà Nẵng 65.652 16,73 1,51 0,24 - 

2 Quảng Nam 522.113 42,22 3,36 2,90 - 

3 Quảng Ngãi 487.752 38,05 8,48 6,30 0,09 

4 Bình Định 500.903 40,27 2,64 7,17 0,31 

5 Phú Yên 324.279 44,52 1,38 7,38 0,16 

6 Khánh Hòa 362.942 31,57 1,32 6,46 0,11 

7 Ninh Thuận 199.000 50,07 0,49 6,11 0,97 

8 Bình Thuận 381.767 52,69 0,59 5,25 0,06 

Vùng DH NTB 2.844.408 39,52 2,47 5,23 0,21 

Cả nước 31.016.720 46,97 0,83 3,59 0,07 

Nguồn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 

Như vậy, cơ cấu lao động khu vực nông thôn ở vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ chủ yếu vẫn làm việc trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; tuy nhiên, 

do đặc thù về vị trí và địa hình nên tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực thủy 

sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn cao hơn 

tỷ lệ bình quân chung của cả nước. 

Song song với chỉ tiêu số lượng nguồn nhân lực thì chỉ tiêu chất lượng 

nguồn nhân lực cũng là nhân tố quan trọng trong việc phát triển sản xuất trong 
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nền kinh tế ở mỗi địa phương, nó sẽ là một trong những nhân tố không chỉ quyết 

định số lượng và chất lượng sản phẩm mà nó là nhân tố quyết định giá trị của 

mỗi sản phẩm được sản xuất ra.  

Bảng 4. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo ở vùng DHNTB 

Đơn vị tính: % 

TT Địa phƣơng Năm 2010 Năm 2015 Năm 2017 

1 Đà Nẵng 32,4 41,6 39,0 

2 Quảng Nam 10,4 15,7 19,0 

3 Quảng Ngãi 9,6 17,4 16,9 

4 Bình Định 9,2 15,0 18,9 

5 Phú Yên 10,3 17,9 17,5 

6 Khánh Hòa 14,8 24,7 24,9 

7 Ninh Thuận 12,4 15,0 13,9 

8 Bình Thuận 10,6 12,9 15,1 

Vùng DH NTB 13,7 20,2 20,7 

Cả nước 14,6 19,9 21,4 

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017 

Kết quả tổng hợp tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua 

đào tạo cho thấy, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở khu vực Duyên hải Nam Trung 

Bộ hiện nay vẫn thấp hơn trung bình chung của cả nước. Trong 08 tỉnh/thành 

phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ lao 

động đã qua đào tạo đạt cao nhất (năm 2017 đạt 39,0%), tiếp sau đó là các tỉnh 

Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Thuận và thấp 

nhất là Ninh Thuận (15,1%). Đồng thời, kết quả bảng 3 cũng cho thấy, từ năm 

2015 đến năm 2017 tỷ lệ lao động đã quan đào tạo ở một số địa phương lại có xu 

hướng giảm (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên). 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010-2020, đến năm 2016, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ mới chỉ có 

179/825 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 21,70% tổng số xã 

đăng ký thực hiện xây dựng nông thôn mới), nhưng đến cuối năm 2018 đã có 

381 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 46,18%). 

Trong tổng số 1,22 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp; đất trồng lúa có 

298,6 nghìn ha (chiếm 24,6% diện tích đất sản xuất nông nghiệp) và tập trung 

chủ yếu ở Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận (chiếm 56,9% diện tích lúa toàn 

vùng); đất trồng cây lâu năm có 508,5 nghìn ha (chiếm 41,8% diện tích đất sản 
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xuất nông nghiệp) và tập trung chủ yếu ở Bình Thuận và Quảng Nam (chiếm 

67,2% diện tích toàn vùng); diện tích trồng cây hàng năm khác có 408,4 nghìn 

ha (chiếm 33,6% diện tích đất sản xuất nông nghiệp) và tập trung chủ yếu ở Phú 

Yên và Bình Thuận (chiếm 43,5% diện tích toàn vùng).   

Kết quả thống kê năm 2017 cho thấy, từ năm 2010 đến 2017, diện tích lúa 

cả năm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ biến động từ 519,0 - 549,6 nghìn ha, 

sản lượng lúa đạt cao nhất vào năm 2017 là 3,2 triệu tấn; diện tích trồng ngô 

biến động từ 75,0 - 78,1 nghìn ha và sản lượng đạt cao nhất vào năm 2015 là 

374,5 nghìn tấn; diện tích trồng sắn biến động từ 93,6 - 105,9 nghìn ha và sản 

lượng sắn đạt cao nhất vào năm 2015 là 1,98 triệu tấn; số lượng bò biến động từ 

1,21 - 1,33 triệu con; số lượng lợn biến động từ 2,16 - 2,32 triệu con; số lượng 

gia cầm biến động từ 21,47 - 28,34 triệu con; tổng sản lượng thủy sản đạt cao 

nhất năm 2017 là 1,102 triệu tấn (chiếm 15,26% sản lượng của cả nước), trong 

đó sản lượng thủy sản khai thác là 0,99 triệu tấn (chiếm 29,22% sản lượng thủy 

sản khai thác của cả nước), sản lượng cá biển khai thác là 0,78 triệu tấn (chiếm 

33,02% sản lượng cá biển khai thác của cả nước).  

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp  

1- Thuận lợi: 

- Định hướng tái cơ cấu nền kinh tế và cơ cấu lại ngành nông nghiệp của 

cả nước tạo động lực từ bên ngoài, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hướng tới nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững. 

- Các địa phương trong vùng cơ bản đã xác định được mục tiêu phát triển 

phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, theo đó khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản được xác định là một trong ba trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

- Trung ương và các nhà tài trợ quốc tế đã và đang quan tâm đến hỗ trợ 

nhiều cho các vùng thường xuyên gặp thiên tai và chịu nhiều ảnh hưởng từ biến 

đổi khí hậu.  

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, đất 

đai và địa hình rất thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp toàn diện như trồng 

trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp.  

- Lực lượng lao động động từ 15 tuổi trở lên trong những năm qua liên tục 

tăng và cao hơn so với trung bình của cả nước.  

- Hệ thống hạ tầng nông thôn dần được hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa.  

- Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp được các địa phương xây dựng, 

việc thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn đã được nhiều địa phương áp dụng 
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thành công và mang lại hiệu quả, việc ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa 

vào sản xuất ngày càng tăng, quy mô ngày càng lớn và mang lại nhiệu quả cao. 

- Các cơ sở chế biến nông - lâm - thủy sản, tổ hợp tác và dịch vụ hỗ trợ 

khác phát triển rộng khắp ở nông thôn đã tạo nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội ở nông thôn. 

- Hệ thống giao thông, thủy lợi được xây dựng mới và dần hoàn thiện, 

mạng lưới khuyến nông, khuyến ngư và thú y ở cơ sở được củng cố. 

- Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn rất đa dạng và tập trung. Cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn 

phù hợp với thế mạnh ở mỗi địa phương. 

- Sự phát triển của khoa học và công nghệ cho phép giảm thiểu sự phụ 

thuộc vào các điều kiện tự nhiên, như vấn đề khô hạn trong sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản;  

- Điều kiện khí hậu khô hạn kéo dài tại tỉnh Ninh Thuận kết hợp với độ 

ẩm không khí thấp, năng lượng bức xạ lớn, độ mặn trung bình cao tạo điều kiện 

thuận lợi và lợi thế cho sự phát triển của một số sản phẩm đặc thù như nho, táo, 

tỏi, dê, cừu, giống thủy sản và muối. 

2- Khó khăn: 

- Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gió bão đã 

thường xuyên xảy ra ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ từ tháng 9 - 10, gây ra 

mưa to, gió lớn, tốc độ gió phổ biến tới 25m/s và trên 60 ngày có dông… Đồng 

thời, gió nóng cũng thường xảy ra và phổ biến vào tháng 6, 7, 8 với tốc độ 

20m/s, tạo cho nhiệt độ không khí có khi cao tới 40
0
C, lượng nước bốc hơi lớn, 

đất bị khô hạn, chai cứng. Do đó, gió bão và gió nóng đã ảnh hưởng rất lớn đến 

sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.  

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí trải dài và cách xa hai trung 

tâm kinh tế trọng điểm (Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh), địa hình phức tạp, 

diện tích đồi núi lớn, đất hoang hóa nhiều, dân cư và đất canh tác rải rác là một 

hạn chế trong việc quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa lớn phục vụ cho xuất khẩu 

và xây dựng nhà máy chế biến tại chỗ. 

- Các xã thuộc khu vực miền núi, vùng cao chiếm tỷ lệ lớn. Dân số là 

người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, kinh tế hộ gia đình là người đồng bào 

chậm phát triển, hoạt động sản xuất còn mang tính manh mún, chất lượng sản 

phẩm thấp, trình độ tổ chức sản xuất và kỹ năng lao động còn hạn chế, khả năng 

áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. 
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- Thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo loại hình sản xuất và mở rộng 

quy mô, loại hình và quy mô sản xuất tuy đã được củng cố và nâng lên nhưng 

sản xuất nhỏ vẫn còn phổ biến, thể hiện loại hình sản xuất hộ nhỏ lẻ, manh mún 

chiếm tỷ trọng lớn. Do vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa 

vào sản xuất gặp nhiều khó khăn dẫn đến chất lượng nông sản thấp, giá thành 

sản phẩm cao gây khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm. 

- Những năm qua giá cả nông sản và thực phẩm diễn biến phức tạp và 

không ổn định đã tác động xấu đến ngành trồng trọt và chăn nuôi. 

- Chưa có cơ chế, chính sách, sự liên kết giữa các địa phương trong vùng 

để tiêu thụ và phân phối nông sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. 

- Đã và đang sảy ra sự cạnh tranh về nguồn lực và tài nguyên giữa khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản với khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa. Quá 

trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đã thu hẹp diện tích đất sản xuất nông nghiệp, 

cạnh tranh về vốn, lao động và tài nguyên nước với ngành nông nghiệp. 

2.2. Thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông 

nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong 10 năm qua 

2.2.1. Các chính sách và cách làm hay của các địa phương  

- Tại tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng một vùng sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao với hệ thống quản lý hiện đại, quy trình công 

nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn vệ sinh và đạt các tiêu chuẩn đăng ký 

chất lượng trong nước và quốc tế… Theo đó, Bình Thuận đã hoàn thành việc 

xây dựng đề án thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã, 

thị trấn bao gồm Lương Sơn, Sông Lũy, Bình Tân và Hòa Thắng thuộc huyện 

Bắc Bình. Quy mô diện tích toàn vùng là 2.155 ha. Khi đi vào hoạt động, đây là 

vùng sản xuất, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm cây trồng có chất lượng, giá trị 

kinh tế cao phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa ở các đô thị lớn theo các 

nhóm sản phẩm tươi, chế biến đóng hộp. (K.V - 19/11/2018. Bình Thuận đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Báo điện tử Đảng 

Cộng Sản Việt Nam) 

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-

UBND ngày 11/4/2018 về việc ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Quyết định đã xây dựng mục 

tiêu cụ thể và định hướng rõ đến từng loại cây (thanh long, cao su, lúa, bắp, rau 

và quả thực phẩm, điều, tiêu, cây ăn quả), loại con (bò, lợn, gia cầm, dê, cừu, 

lợn rừng, dông, chim yến), thủy sản (khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản), 

lâm nghiệp (công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, công nghiệp chế biến lâm 

sản), diêm nghiệp (diện tích vùng sản xuất, chế biến)… 
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- Để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2018 về việc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2017-2020. Theo đó, Quyết định 1609 đã quy định cụ thể về điều kiện hỗ 

trợ, nội dung và mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, trình tự thực hiện, hồ sơ thanh 

quyết toán kinh phí hỗ trợ cho từng loại hình hỗ trợ cụ thể như: (i) Chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng; (ii) Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với 

tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; (iii) Ứng dụng công nghệ cao, thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt; (iv) Chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; (v) 

Xây dựng mới, cải tạo cơ sở giết mổ gia súc gia cầm; (vi) Sản xuất diêm nghiệp; 

(vii) Sản xuất ngành nghề nông thôn.  

- Để nâng cao hiệu quả sản xuất trong trồng trọt giai đoạn 2016-2020, 

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 

25/12/2015 về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây 

trồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, Quyết định đã 

quy định rõ chính sách hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng như: (i) Hỗ trợ giá giống 

cây trồng cạn sản xuất trên đất chuyên trồng lúa; (ii) Trợ giá sử dụng giống lúa 

lai; (iii) Hỗ trợ công tác khảo nghiệm chọn tạo và phục tráng giống cây trồng; 

(iv) Hỗ trợ mua giống lúa siêu nguyên chủng; (v) Hỗ trợ Dự trữ giống lúa khắc 

phục hậu quả thiên tai; (vi) Hỗ trợ đào tạo, huấn huyện kỹ thuật; (vii) Chính sách 

khuyến khích phát triển hệ thống sản xuất, dịch vụ giống cây trồng, liên kết sản 

xuất gắn với tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn. 

- Thực hiện mục tiêu, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh Quảng 

Ngãi đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 về việc phê 

duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng 

và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, trong quá trình triển 

khai thực hiện, Đề án có những bất cập cần được sửa đổi bổ sung, nên đến năm 

2018 UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 

28/8/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 148/QĐ-

UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh và một số nội dung đề án Tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

giai đoạn 2015-2020 ban hành theo quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 

25/5/2015 của UBND tỉnh. Theo đó, trong Quyết định mới, UBND tỉnh Quảng 

Ngãi đã Bổ sung và sửa đổi một số mục như: Cơ cấu lại theo lĩnh vực, sản 

phẩm; cơ cấu lại nông nghiệp theo vùng (khu vực miền núi, khu vực đồng bằng, 

vùng ven biển; vùng hải đảo); xác định lại mục tiêu cụ thể; giải pháp về phát 

triển thị trường… 
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- Để thu hút mọi nguồn lực đầu tư vào mục tiêu phát triển nông nghiệp và 

nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 về việc ban hành quy định chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Quyết định đã nêu rõ điều kiện hỗ trợ, quy mô dự 

án, khoản hỗ trợ, mức hỗ trợ cho từng nội dung hỗ trợ cụ thể như: (i) Hỗ trợ sản 

xuất nông nghiệp có liên kết với người dân; (ii) Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia 

súc tập trung; (iii) Hỗ trợ đầu tư vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn hoặc theo quy 

trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); xây dựng cơ sở chọn tạo và sản 

xuất giống rau, củ quả thực phẩm, cây dược liệu, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao; (iv) Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; (v) Hỗ trợ trồng các cây 

dược liệu trong Danh mục kèm theo Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 

22/01/2015 của Bộ Y tế và trong vùng quy hoạch trồng cây dược liệu của tỉnh 

Quảng Nam; (vi) Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thủy sản tập trung trên hồ thủy điện, 

thủy lợi, sông, biển, ở khu vực đã được quy hoạch và sản xuất tôm giống; (vii) Hỗ 

trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, thủy sản; (viii) Hỗ trợ đầu tư, 

kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp chế biến thủy, hải sản, sản xuất thức 

ăn chăn nuôi và đầu tư, kinh doanh kết cấu hậu cần nghề cá; (ix) Hỗ trợ đào tạo 

nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ. 

2.2.2. Mức độ áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 

Trong những năm qua, để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 khóa X 

về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, các địa phương vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn 

… đưa ra các mục tiêu, nội dung và kế hoạch cụ thể nên sản xuất nông nghiệp ở 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, 

có sự đóng góp rất lớn của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.  

Song song với đó, nhiều chương trình, dự án từ Trung ương đến các địa 

phương đã có những nguồn kinh phí hỗ trợ công tác nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học công nghệ và thực tế sản xuất. Do đó, trong những năm qua, năng suất, 

sản lượng và chất lượng cấy trồng, vật nuôi liên tục tăng; các mô hình ứng dụng 

công nghệ nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã giúp tăng hiệu quả 

kinh tế từ 10 - 30%. Ngoài ra, thông qua các lớp đào tạo, tập huấn và tham quan 

mô hình trình diễn đã góp phần thay đổi được tập quán canh tác của người dân 

và nâng cao năng suất lao đọng, hiệu quả kinh tế và môi trường nông thôn. 

Đồng thời, nhờ áp dụng các giống mới và ứng dụng công nghệ sản xuất 

tiên tiến, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất các địa phương vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ đã nhanh chóng gia tăng diện tích trồng các giống mới có năng 

suất, chất lượng cao, tính chống chịu tốt; mở rộng quy mô chăn nuôi và nuôi 

trồng thủy sản. Do vậy, hiện nay các địa phương tại vùng Duyên hải Nam Trung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-206-qd-byt-2015-danh-muc-cay-duoc-lieu-uu-tien-phat-trien-giai-doan-2015-2020-265277.aspx
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Bộ không những chỉ đảm bảo được an ninh lương thực và thực phẩm mà còn có 

sản phẩm hàng hóa để giao thương trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.  

Bên cạnh đó, ở một số địa phương trong vùng, các doanh nghiệp đã ứng 

dụng những tiến bộ khoa học ở trong và ngoài nước để chế biến nhằm nâng cao 

chất lượng, giá trị nông sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu 

cầu của cả các thị trường khó tính ở trong và ngoài nước. Đồng thời, các mô 

hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đã 

được áp dụng nhiều vào thực tế sản suất và làm tăng hiệu quả kinh tế từ 15 - 

30% thông qua sử dụng các giống cây trồng/vật nuôi có năng suất, chất lượng 

cao và áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, thích ứng với điều kiện thời tiết luôn 

có biến động ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Ngoài ra, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phong 

trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong vùng cũng có sức lan tỏa 

cao, trở thành phong trào sâu rộng với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị, người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, văn minh, hiện đại hơn. 

Đến nay, tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã và đang hình thành một số 

vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn phục vụ chế biến, tiêu thụ trong vùng, 

trong nước và xuất khẩu như: thanh long của Bình Thuận; nho, táo, măng tây, 

rau củ của Ninh Thuận; xoài của Khánh Hòa; lúa gạo ở Bình Thuận, Bình Định, 

Phú Yên và Quảng Nam; lúa giống ở Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam; 

tỏi Lý Sơn của Quảng Ngãi; lợn và gà ở Bình Định; giống cây lâm nghiệp ở 

Bình Định và Quảng Ngãi; lạc của Bình Định và Quảng Nam; sản phẩm từ nuôi 

trồng thủy sản Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên; thương hiệu 

tôm giống của Ninh Thuận. 

2.2.3. Mức độ đóng góp của KHCN trong sản xuất nông nghiệp  

Mức độ đóng góp của khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất nông 

nghiệp được thể hiện thông qua nhiều khía cạnh khác nhau: Áp dụng giống mới 

và kỹ thuật canh tác (chăm sóc) phù hợp để nâng cao năng suất và chất lượng 

nông sản, vật nuôi; áp dụng cơ giới hóa để mở rộng quy mô chăn nuôi, diện tích 

đất canh tác, giảm sức lao động, giảm giá thành sản phẩm, giảm thất thoát sau 

thu hoạch; áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến để nâng cao chất lượng và giá 

trị sản phẩm; áp dụng những tiến bộ khoa học mới có thể canh tác không cần 

đất, chăn nuôi thủy sản bằng ao phủ bạt nhân tạo, giảm diện tích chuồng trại 

trong chăn nuôi gia cầm, gia súc nhưng vẫn đảm bảo số lượng (chăn nuôi mật 

độ dày). Tuy nhiên, hiện nay với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tại vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ, việc đóng góp của khoa học công nghệ trong phát 

triển sản xuất nông nghiệp nói chung cơ bản vẫn là mục tiêu tăng năng suất và 

sản lượng cây trồng và vật nuôi. 

Nhờ ứng dụng các giống mới và các biện pháp thâm canh tăng năng suất 

mới, từ năm 2010 đến năm 2017, năng suất sắn tại Quảng Nam đã tăng 27,7%; 
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tại Quảng Ngãi: năng suất ngô đã tăng 13,9%, khoai lang tăng 15,4%, mía tăng 

24,1% và đặc biệt năng suất vừng đã tăng 61,1%; tại tỉnh Bình Định: Năng suất 

lúa tăng 13,2%, ngô tăng 15,0%, sắn tăng 19,3%, thuốc lá tăng 32,3%, đậu 

tương tăng 19,8%, lạc tăng 20,5%, xoài tăng 27,3% và năng suất chuối tăng 

39,7%; tại Khánh Hòa năng suất đậu tương tăng 30,0%; tại Ninh Thuận: Năng 

suất lúa tăng 14,6%, ngô tăng 22,7% và năng suất táo tăng 24,5%; tại Bình 

Thuận: năng suất lúa tăng 15,8% và nhờ ứng dụng khoa học công nghệ nên diện 

trồng thanh long được mở rộng gấp 2,43 lần; tại tỉnh Phú Yên, năng suất chuối 

năm 2017 đã tăng 45,8% so với năm 2013. 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, nhờ áp dụng các giống vật nuôi lai mới và cải 

tiến trong công nghệ thức ăn, từ năm 2010 đến năm 2017: tại Quảng Ngãi số 

lượng trâu chỉ tăng 25,0% nhưng sản lượng thịt trâu xuất chuồng đã tăng 68,5%; 

tại tỉnh Bình Định, số lượng trâu tăng 7,1% nhưng sản lượng thịt trâu hơi xuất 

chuồng tăng 75,9%, số lượng bò tăng 6,6 % nhưng sản lượng thịt bò hơi xuất 

chuồng tăng 36,3%, số lượng gà tăng 43,3%, sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng 

tăng 82,3%; tại tỉnh Khánh Hòa, số lượng bò không tăng nhưng sản lượng thịt 

bò hơi xuất chuồng đã tăng 42,6%.   

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, nhờ ứng dụng công nghệ giâm hom và nuôi 

cấy mô vào nhân giống cây lâm nghiệp, từ năm 2010 đến năm 2017, diện tích 

rừng sản xuất tại Bình Định đã tăng 47,3% và sản lượng gỗ rừng trồng tăng 

305,4%, tại tỉnh Khánh Hòa diện tích rừng trồng sản xuất tăng 1,27 lần và sản 

lượng gỗ rừng trồng đã tăng 2,54 lần. 

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nhờ ứng dụng công nghệ mới trong 

nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn nên diện tích nuôi trồng thủy sản tại 

Bình Định năm 2017 đã tăng 6,4% so với năm 2010 và sản lượng thủy sản nuôi 

trồng tăng 8,0%. Bên cạnh đó, nhờ áp dụng công nghệ nuôi các loại thủy sản có 

giá trị nên giá trị sản phẩm thu được trên 1ha mặt nước tại Khánh Hòa năm 2017 

đã tăng 33,9% so với năm 2013; tương tự tại tỉnh Bình Định, giá trị sản phẩm 

thu được trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản năm 2017 cũng tăng 1,84 lần so 

với năm 2010. 

2.2.4. Những tồn tại và nguyên nhân của tình trạng ứng dụng khoa học 

công nghệ trong sản xuất nông nghiệp  

- Chủ trương, chính sách hỗ trợ đầu tư ở các địa phương chủ yếu hướng 

vào chỉ tiêu nâng cao năng suất và sản lượng và tập trung chủ yếu vào nghiên cứu 

chọn tạo giống ít chú trọng đến nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật canh tác. 

- Trong thời gian qua, các địa phương chủ yếu chú trọng vào sản xuất cây 

lúa nhưng chưa chú trọng nhiều đến chất lượng gao cao để đáp ứng thị trường 

khó tính. Do đó, thu nhập của người dân sản xuất lúa gạo thường rất thấp nên để 
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đảm bảo các nhu cầu thiết yếu người dân phải làm thêm các ngành nghề khác 

dẫn đến ít chú trọng đến kỹ thuật sản xuất lúa mới. 

- Mức đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong 

lĩnh nông nghiệp ở các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều hạn 

chế nên việc thực hiện các lớp đào tạo, tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn 

để người dân học tập và thăm quan còn hạn chế. 

- Chưa có những chính sách rằng buộc các mối liên kết 4 nhà để phát huy hết 

khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.   

- Nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh 

tế cao nhưng đầu ra cho sản phẩm khó khăn nên việc mở rộng quy mô sản xuất 

bị hạn chế. 

- Các nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông 

nghiệp cơ bản mới chỉ dừng lại ở khâu năng suất và chất lượng, chưa thật sự chú 

trọng đến khâu sau thu hoạch và chế biến nông sản. Do vậy, với điều kiện bảo 

quản phân tán trong dân, công nghệ lạc hậu dẫn đến chất lượng nông sản ngày 

càng giảm dần. 

- Quy mô sản xuất nông hộ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ còn manh 

mún, quy mô sản xuất nhỏ, phương thức sản xuất lạc hậu nên khó áp dụng kỹ thuật 

canh tác đồng bộ dẫn đến năng suất thấp, chất lượng sản phẩm không ổn định. 

- Do đó giá trị kinh tế từ sản xuất nông nghiệp đặc biệt trong trồng trọt 

mang lại cho người dân, doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, nên nhu 

cầu phát triển sản xuất theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 

vào sản xuất và xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn 

với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gặp khó khăn 

trong việc đầu tư nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất. Cụ thể, để đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong 

nông nghiệp, đòi hỏi đầu tư một lượng vốn rất lớn, trong khi đó, các doanh 

nhiệp trong lĩnh vực nông nghiệp phần lớn có quy mô nhỏ, khó tiếp cận được 

nguồn vốn lớn, dài hạn và lãi suất thấp. 

III. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG DHNTB 

3.1. Trong lĩnh vực trồng trọt 

- Mô hình sản xuất lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 

Quảng Ngãi: 
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Mô hình “Canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu” được áp 

dụng quy trình “1 phải 5 giảm” trong sản xuất lúa bao gồm: Sử dụng hạt giống 

cấp xác nhận trở lên, giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân bón, giảm thuốc bảo 

vệ thực vật, giảm lượng nước tưới, giảm thất thoát sau thu hoạch. Áp dụng 

những tiến bộ kỹ thuật canh tác mới để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, 

dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây lúa.  

Mô hình được triển khai tại huyện Sơn Tịnh với quy mô 10 ha và có 57 hộ 

nông dân tham gia. Mô hình đã khẳng định được hiệu quả ngay trong điều kiện 

thời tiết rất bất lợi nắng nóng kéo dài trong vụ hè thu năm 2017 tại Quảng Ngãi, 

mô hình sử dụng giống lúa DT45 đã đạt kết quả rất tốt, cho năng suất 69,4 

tạ/ha/vụ (cao hơn so với lúa đại trà 6,4 tạ/ha), tiết kiệm được chi phí đầu tư 

(giống, phân bón, thuốc BVTV) 1,46 triệu đồng/ha và lợi nhuận mô hình đem lại 

là 13.67 triệu đồng/ha/vụ. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai mô hình cũng gặp một số khó khăn 

nhất định như: thay đổi thói quen của người dân khi giảm lượng thóc giống gieo 

sạ từ 120 kg/ha xuống còn 80 kg/ha và khi giảm lượng nước tưới thì hiện tượng 

chuột gây hại phát triển. 

Do vậy, để triển khai mô hình “Canh tác lúa thông minh ứng phó với biến 

đổi khí hậu” hiệu quả cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn kỹ 

thuật để người dân yên tâm khi giảm lượng giống gieo sạ và có biện pháp phòng 

trừ chuột kịp thời. 

- Mô hình trồng ngô nếp lai giống NL556 trên đất lúa tại Khánh Hòa: 

Mô hình chuyển đổi ngô nếp lai trên đất lúa được triển khai trên diện tích 03 

ha (15 hộ dân tham gia) tại xã Ninh Quang 2, thị xã Ninh Hòa (xã đã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới nên công tác dồn điền đổi thửa đã thực hiện xong).  

Mô hình sử dụng giống ngô nếp lai đơn NL 556: Giống là có thân và bắp 

hơi tía, cây to khỏe, rễ chân kiềng chắc, độ đồng đều cao; bắp to, dài, cấu trúc 

bắp đẹp, mịn, không giắt râu, thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch bắp 

tươi là 68 - 85 ngày, tiềm năng năng suất của bắp tươi là 135 - 160 tạ/ha; của hạt 

khô là 55 - 65 tạ/ha. Chất lượng ăn tươi rất ngon, hạt màu trắng, dẻo, thơm, đậm.  

Sau 03 tháng chăm sóc, bắp đã cho thu hoạch. Thương lái đến tận ruộng 

thu mua bắp tươi. Tính bình quân bắp cho năng suất 55.000 bắp/ha, giá bán là 

1.000 đồng/bắp, các hộ đã thu được 55 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí mỗi ha 

ngô cho lãi từ 10 - 15 triệu đồng.  

Tuy hiệu quả kinh tế của mô hình trồng ngô nếp lai giống NL556 trên đất 

lúa so với cây lúa không cao (do chi phí đầu tư cho trồng ngô nhiều hơn so với 

lúa), song việc chuyển đổi trồng ngô trên diện tích đất chỉ trồng được 1 vụ 

lúa/năm đã nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. So với việc trồng lúa 1 
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vụ chỉ thu 10 triệu đồng/ha/năm thì việc trồng bắp trên đất lúa 1 vụ đã tăng thu 

nhập của người dân lên 20 - 25 triệu đồng/ha/năm. (Lê Thị Thanh Mỹ (2016). 

Mô hình bắp nếp lai giống NL556 trên đất lúa tại Ninh Hòa. Tập san Khuyến 

nông Khánh Hòa số 61.2016). 

- Mô hình “Luân canh 3 vụ vẫn cho thu hoạch cao” tại Khánh Hòa: 

Do hạn hán kéo dài nên nguồng nước không đủ để sản xuất lúa quanh 

năm. Vì vậy, mô hình đã thực hiện chuyển đổi trồng lúa sang sản xuất luân canh 

03 loại cây trồng cạn: Vụ Đông Xuân trồng cây tỏi sẻ, vụ Xuân Hè và Hè Thu 

trồng cây đậu phộng, dưa hấu hoặc đậu xanh, bí đao, hành tím. Mô hình đã có 

gần 200 hộ thực hiện với tổng diện tích là 120 ha. Để tích trữ nước tưới các hộ 

đã tự đào ao, với diện tích khoảng 500m
2
/ao và chiều sâu khoảng 02 mét, khối 

lượng nước là 1.000m
3
. Nhờ chủ động được nguồn nước và sử dụng hệ thống 

tưới nước phun sương tiết kiệm nên cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Đây là 

mô hình luân canh 03 vụ rất hiệu quả, thu hút được nhiều hộ làm theo. Sau khi 

trừ chi phí thì 03 vụ thu lãi được trên 340 triệu đồng/ha/năm. Bao gồm: Cây đậu 

phộng cho năng suất bình quân 7,0 tấn củ tươi/ha, bán với giá 17.000/kg 

(thương lái mua tại chỗ), cho thu nhập là 119 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí 

còn lãi khoảng 86 triệu đồng/ha. Cây tỏi bình quân thu lãi là 180 triệu đồng/ha. 

Cây dưa hấu cho thu lãi là 80 triệu đồng/ha... Bên cạnh, việc thu lại hiệu quả 

kinh tế cao thì mô hình còn giải quyết được hàng trăm lao động làm thuê trong 

và ngoài xã, với mức 120.000 đồng/ngày/người. (Phan Văn Yên (2016). Vượt 

qua hạn hán, mô hình luân canh 3 vụ tại Vạn Hưng vẫn cho thu hoạch cao. Tập 

san Khuyến nông Khánh Hòa số 61.2016). 

- Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cỏ VA06 nuôi bò tại 

Đà Nẵng: 

Mô hình được triển khai quy mô 2,0 ha tại 02 xã miền núi là Hòa Bắc và 

Hòa Phú cho 20 hộ chăn nuôi bò. Kết quả mô hình cỏ thu được 7 - 8 lứa/năm, 

năng suất bình quân trên 350 tấn/ha/năm. Hiệu quả kinh tế thu trên 250 triệu 

đồng/ha/năm. Mô hình đưa giống cỏ VA06 vào trồng thay thế cây trồng kém 

hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi tập quán chăn nuôi 

gia súc thả rông sang hình thức chăn nuôi bán chăn thả, trồng cỏ nuôi bò thịt 

mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. 

- Mô hình trồng lạc L23 trên chân đất lúa chuyển đổi tại Quảng Nam: 

Mô hình trồng lạc L23 trên đất lúa tại huyện Thăng Bình cho năng suất 

bình quân đạt 25 tạ/ha, thu nhập 50 triệu đồng/ha (giá 20.000 đồng/kg), lợi 

nhuận trên 22 triệu đồng/ha (gấp 3,7 lần so với sản xuất lúa trên cùng chân đất - 

năng suất lúa đạt 45 tạ/ha, thu nhập khoảng 25 triệu đồng/ha, lãi trên 6 triệu 

đồng/ha). Mô hình tại huyện Quế Sơn cho năng suất lạc L23 đạt 26 tạ/ha, lãi 

hơn so với lúa 3,8 lần; huyện Phú Ninh cho năng suất 30 tạ/ha, lãi hơn sản xuất 
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lúa 4 lần; tại huyện Tiên Phước cho năng suất 24 tạ/ha, lãi 18 triệu đồng/ha 

(trong khi sản xuất lúa bị thua lỗ). 

- Mô hình chuyên canh cây chuối lùn tại Quảng Nam: 

Mô hình được thực hiện tại huyện Đại Lộc với diện tích hơn 600 ha. Cây 

chuối lùn dễ trồng, đầu tư thâm canh tương đối, tổng chi phí gần 28 triệu 

đồng/ha/năm, tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm nên mô hình trồng 

chuối lùn cho lãi trên 72 triệu đồng/ha/năm (cao hơn 4 lần so với sản xuất 2 vụ 

lúa). Tuy nhiên, khi mở rộng diện tích sản xuất chuối lùn các địa phương cần 

quan tâm đến thị trường tiêu thụ. 

- Mô hình cải tiến kỹ thuật sản xuất lúa nước ở miền núi tại Quảng Ngãi: 

Mô hình được thực hiện tại 3 huyện Trà Bình, Sơn Thành, Long Sơn. 

Năng suất lúa bình quân đạt 55 tạ/ha, cao hơn năng suất lúa đại trà 8 - 10 tạ/ha.  

- Mô hình trồng thâm canh cam giống mới chất lượng cao tại Bình Định: 

Mô hình đực thực hiện với quy mô 2,0 ha tại làng Cam (huyện Vĩnh 

Thạnh) với giống cam sành ghép. Mô hình triển khai với mục tiêu chuyển một 

số diện tích trồng điều và các loại cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng cam 

để khuyến cáo nhân rộng tăng diện tích trồng cam hiệu quả kinh tế cao hơn và 

thay đổi tập quán trồng cây ăn quả quảng canh sang áp dụng đầu tư thâm canh, 

khuyến khích người dân làm kinh tế vườn tại khu du lịch thuộc huyện Vĩnh 

Thạnh. Mô hình có khả năng nhân rộng trên những chân đất trồng cây lâu năm 

kém hiệu quả. Những vùng gò, đồi thích hợp cho việc thâm canh cam. 

- Mô hình “Cánh đồng mẫu mía áp dụng cơ giới hóa” tại Phú Yên: 

Mô hình được thực hiện tại 03 điểm (mỗi điểm 10 ha) tại các huyện Sông 

Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân. Mô hình sử dụng giống mía KK3 (Khonkaen 3), 

K95-156, K88-65 là các giống có năng suất, chữ đường cao. Đồng thời, mô hình 

phối hợp với công ty Trách nhiệm hữu hạn Kubota Việt Nam áp dụng cơ giới 

hóa từ khâu làm đất, trồng đến làm cỏ, bón phân (bằng máy chi phí thấp hơn so 

thủ công từ 4 - 5 triệu đồng/ha). Kết quả của mô hình, năng suất mía đạt 100 

tấn/ha, Công ty TNHH công nghiệp KCP Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần 

mía đường Tuy Hòa là đơn vị cung ứng giống mía và thu mua mía nguyên liệu, 

đầu tư vốn cho các hộ nông dân tham gia mô hình. 

- Mô hình “Phát triển mạnh nghề nuôi bò gắn với trồng thâm canh cây 

cỏ” tại Bình Thuận: 

Mô hình “Trồng thâm canh cây cỏ” sử dụng giống cỏ VA06, với quy mô 

5,0 ha và 10 hộ nuôi bò trồng để làm điểm học tập, qua đó hướng dẫn quy trình 

trồng, chăm sóc thâm canh để cỏ cho năng suất cao nhất. Các hộ dân đầu tư hệ 
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thống tưới tiết kiệm nước vào việc trồng cỏ, vừa tiết kiệm nước, vừa giảm công 

chăm sóc.  

Kết quả của mô hình, năng suất lứa cắt thứ nhất bình quân trong mô hình 

đạt khoảng 40 tấn/ha, có hộ năng suất đạt tới 80 tấn/ha. Với những tính năng 

vượt trội của giống cỏ VA06, từ 5 ha mô hình trồng cỏ, người trồng có thể bán 

giống nhân rộng trong cộng đồng hoặc bán cỏ làm thức ăn đem về thu nhập hơn 

114 triệu đồng/ha/năm. (Nguyễn Minh Sơn - 06/6/2018. Bình Tân “phát triển 

mạnh nghề nuôi bò gắn với trồng thâm canh cây cỏ”. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Bình Thuận). 

- Mô hình trồng cây đu đủ tại Bình Thuận: 

Mô hình sử dụng giống đu đủ hai mũi tên đỏ có xuất xứ Thái Lan, là 

những giống đu đủ lai, dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, cho năng suất cao, mã 

đẹp, quả to, ngọt, mật độ trồng từ 1.600 - 1.700 cây/ha.  

Cây đu đủ trồng sau 7 - 8 tháng thì bắt đầu cho thu hoạch và có thể cho 

thu liên tục từ 4 - 6 tháng. Trung bình, mỗi cây đu đủ có thể cho thu hoạch từ 

100 - 120 kg quả, như vậy 1 ha trồng đu đủ có thể cho năng suất từ 160 - 190 tấn 

quả. Hiện nay, đầu ra cho quả đu đủ đang rất thuận lợi, người dân thu hoạch đến 

đâu có thương lái về tận ruộng mua hết đến đấy. Mỗi ha trồng đu đủ có thể 

mang lại cho người dân thu nhập từ 600 - 700 triệu đồng, sau khi trừ mọi chi phí 

cho lợi nhuận từ 350 - 400 triệu đồng/ha. 

Tuy nhiên, khi phát triển mô hình “trồng cây đu đủ” người dân cần lưu ý: 

đất trồng cây đu đủ phải cao ráo, dễ thoát nước; không nên trồng mật độ quá 

dày, khi cây nuôi quả cần bón đủ kali để tăng chất lượng, đu đủ ngọt, giòn... Đặc 

biệt, cần lưu ý, cây đu đủ thường có bệnh đốm virut, do đó nên trồng luân canh 

với loại cây trồng khác rồi trồng lại đu đủ thì mới cho năng suất cao”. (Văn Hiến 

- 19/8/2016. Hiệu quả kinh tế từ trồng cây đu đủ ở thôn Dốc Giáo, xã Hàm Trí, 

Hàm Thuận Bắc. Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận). 

- Mô hình sản xuất hạt lúa giống theo liên kết 4 nhà tại Bình Định: 

Mô hình được thực hiện với sự liên kết của “4 nhà” theo cánh đồng liên 

kết sản xuất hạt lúa giống. Hàng năm, các doanh nghiệp liên kết thực hiện 42 

cánh đồng mẫu lớn sản xuất hạt lúa giống, diện tích trên 2.000 ha, năng suất lúa 

bình quân đạt 71,0 tạ/ha/vụ, cao hơn sản xuất bình thường 3 - 4 tạ/ha, lợi nhuận 

sản xuất ước đạt 36,8 - 39,6 triệu đồng/ha, cao hơn 11,8 - 15,8 triệu đồng/ha so 

với sản xuất lúa thương phẩm. 

- Mô hình trồng măng tây xanh tại Ninh Thuận: 

Mô hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác tiến tiến nên từ vùng đất 

hoang hóa, đến nay xã An Hải, huyện Ninh Phước đã cải tạo thành cánh đồng 
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trồng măng tây xanh gắn với du lịch nông thôn, cho thu nhập từ 500 - 600 triệu 

đồng/ha tại khu vực trồng.  

Để phát triển mô hình trồng măng tây xanh hiệu quả, hộ nông dân phải có 

nguồn đầu tư chi phí ban đầu lớn, khu vực đất canh tác phải chủ động hoàn toàn 

được nước tưới. 

3.2. Trong lĩnh vực chăn nuôi 

- Mô hình nuôi vịt biển tại Quảng Nam: 

Thực tế cho thấy, quy mô nuôi vịt thông thường ở các vùng bãi ngang ven 

biển đang dần bị thu hẹp là do khi nguồn nước bị xâm nhập mặn, vịt bị quăn 

lông, giảm sản lượng trứng. Để giải quyết khó khăn trên, Trung tâm Khuyến 

nông Quảng Nam đả đưa giống vịt biển vào thử nghiệm và đã đạt được những 

thành công nhất định, mô hình được áp dụng cho cả vịt đẻ và vịt nuôi lấy thịt.  

Vịt biển là giống vịt mới, rất phù hợp với điều kiện thả nuôi ở các vùng 

bãi ngang ven biển, đặc biệt là tận dụng ở các diện tích nuôi tôm bị hoang hóa. 

Đối với vịt nuôi thương phẩm: tỷ lệ sống đạt 96%, sau 60 ngày nuôi, vịt đạt khối 

lượng khoảng 3 kg/con và bán được khoảng 150 nghìn đồng/con, ổn định hơn so 

với nuôi vịt thông thường. Đối với vịt biển lấy trứng: tỷ lệ đẻ đạt 90%, trọng 

lượng trứng đạt 85 gam/trứng, giá bán trứng vịt biển cao hơn trứng vịt thông 

thường 800 đồng/trứng. Kết quả của mô hình, với mức nuôi 200 con, sau khi trừ 

chi phí nông hộ sẽ có nguồn thu hơn 6 triệu đồng/tháng. 

Mô hình nuôi vịt biển rất phù hợp với các vùng bãi ngang ven biển, vịt 

sinh trưởng, phát triển tốt, sinh sản đạt cao. Chất lượng thịt và trứng vịt biển tốt 

hơn vịt thông thường và được thị trường đón nhận với giá bán cao. Tuy nhiên, 

trong quá trình nuôi, nông hộ cần chú ý thực hiện nghiêm việc tiêm chủng các 

vắc xin phòng tránh bệnh, ngăn ngừa các bệnh dịch tả và viêm gan siêu vi trùng. 

- Mô hình nuôi gà Ai Cập trên nền đệm lót sinh học tại Quảng Nam: 

Mô hình nuôi gà Ai Cập với nền đệm lót sinh học sẽ giảm được công lao 

động, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, giảm bệnh cho gà, giảm ô nhiễm không khí 

xung quanh. Gà Ai Cập phát triển khá tốt, ít xảy ra dịch bệnh và đặc biệt là khi 

đệm lót đó thải ra sẽ là nguồn cung cấp phân bón rất tốt cho cây trồng. Thức ăn 

của gà Ai Cập chủ yếu là bắp, cám… theo mùa, sử dụng thức ăn phối trộn tại 

chỗ bằng các nguyên liệu của địa phương để giảm giá thành, nâng cao chất 

lượng trứng, sử dụng lúa mầm bổ sung vitamin E cho gà đẻ thay vì sử dụng 

vitamin tổng hợp dưới dạng thuốc kích đẻ.  

Với mô hình, 200 con giống gà mái đẻ trứng, diện tích nuôi khoảng 200 

m
2
 đất vườn và chuồng trại, sau 06 tháng gà đang trong thời kỳ đẻ trứng, trứng 

gà Ai Cập được thu mua ngang giá trứng gà ta, cao hơn hẳn với trứng gà công 



200 

 

nghiệp và được thị trường rất ưa chuộng, trừ chi phí thì nông hộ sẽ lãi từ 

150.000 - 200.000 đồng/ngày. 

Bước đầu mô hình cho kết quả rất khả quan và địa phương cho đây là 

bước phát triển mới trong lĩnh vực chăn nuôi trang trại và nhất là chăn nuôi gà 

siêu trứng. 

- Mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học tại Quảng Nam: 

Mô hình chăn nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học làm cho chuồng gà không 

còn mùi hôi thối, môi trường được cải thiện, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi 

ngay ở khu dân cư, không phải thu dọn phân và rửa chuồng trong suốt quá trình 

nuôi, giảm lượng điện nước, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tăng chất lượng đàn gà và 

chất lượng của sản phẩm. Trong quá trình triển khai mô hình đàn gà sinh trưởng 

và phát triển tốt. Các hộ dân tham gia mô hình được hướng dẫn chăm sóc nuôi 

dưỡng đúng theo quy trình kỹ thuật nên đàn gà lớn nhanh, đồng đều, tỷ lệ sống 

cao. Do vậy, hiệu quả mô hình đã tăng rõ rệt, đặc biệt là tỷ lệ sống đạt trên 98% 

nên trừ hết chi phí đầu tư mỗi con gà cho lãi từ 28.000 đồng/con.  

Đây là mô hình phù hợp với phát triển chăn nuôi theo hướng nông nghiệp 

sạch, phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện hiện nay khi diện tích đất cho 

phát triển chăn nuôi gia trại đang gặp khó khăn, đặc biệt là đối với các nơi tập 

trung dân cư đông đúc thì việc ứng dụng chăn nuôi gà thả vườn đảm bảo an toàn 

dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm là điều rất cần sự quan tâm.  

- Mô hình “nuôi gà đồi” tại Quảng Ngãi: 

Mô hình nuôi gà thả vườn đồi không chỉ dễ làm mà hiệu quả kinh tế mang 

lại khá cao. Mô hình nuôi gà đồi nhờ lợi thế đất vườn đồi bãi rộng rất phù hợp 

cho việc nuôi chăn thả, lại được phủ kín bởi rừng trồng, mô hình phát triển theo 

hướng hàng hóa với quy mô lớn và đây cũng là hướng đi mới trong xây dựng 

nông thôn mới ở Quảng Ngãi. 

Với quy mô nông hộ mỗi năm xuất bán ra thị trường khoảng 5.000 con 

gà, trung bình nuôi khoảng 4 tháng mỗi con nặng trên 1,9 kg/con, với mức giá 

ổn định từ 65.000 - 70.000 đồng/kg, nông hộ nuôi gà thả vườn đồi đã thu về trên 

400 triệu đồng/năm.  

Ngoài ra, nuôi gà đồi là một trong những mô hình phù hợp với nhiều địa 

phương có gò đồi, gà được thả trên vườn đồi rộng có nhiều nguồn thức ăn tự 

nhiên như cỏ, mối, mọt… nên rất khỏe mạnh, chất lượng gà đảm bảo. Vì vậy, gà 

thương phẩm rất dễ bán ra thị trường, tư thương từ nhiều nơi sẵn sàng đến tận nơi 

để thu mua. Mô hình điển hình là trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Đình Toản 

có 2 khu chuồng chăn nuôi gà cỡ lớn lúc nào cũng có hàng ngàn con gà. Trung 

bình mỗi năm anh xuất bán 6 lứa, mỗi lứa khoảng 2.000 con, mỗi con có trọng 
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lượng từ 2,3 kg đến 2,5 kg. Mỗi lứa thu về trên 220 triệu đồng cho lãi thuần trên 

30 triệu đồng/lứa và mỗi năm nông hộ có lãi từ chăn nuôi gà trên 180 triệu đồng.  

3.3. Trong lĩnh vực lâm nghiệp 

Tại tỉnh Bình Định, nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong 

lâm nghiệp, đia phương đã cho phát triển các loại cây lấy gỗ, cây công nghiệp và 

cây nguyên liệu giấy trên đất lâm nghiệp. Khoanh nuôi, tái sinh rừng cho những 

vùng phòng hộ có độ che phủ thấp, có thể kết hợp trồng các loại cây ăn quả, cây 

công nghiệp lâu năm. Đồng thời, triển khai có hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất 

giống cây lâm nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh bằng công nghệ nuôi cấy 

mô với quy mô 10 triệu cây/năm, bằng công nghệ giâm hom với năng suất 180 

triệu cây giống/năm để tiêu thụ, cung ứng trong và ngoài tỉnh; chuỗi kinh doanh 

cây gỗ lớn với quy mô trên 10.000 ha; liên kết với Công ty Dược - Trang thiết bị 

y tế Bình Định sản xuất cây dược liệu dưới tán rừng với quy mô 300 ha. 

3.4. Trong lĩnh vực thủy sản 

- Mô hình nuôi tôm nước lợ tại Quảng Nam: 

Mô hình nuôi tôm nước lợ đã được nhiều địa phương xác định là thế 

mạnh nhằm nâng cao thu nhập cho bà con. Điển hình ở xã Tam Phú có trên 150 

hộ nuôi tôm thẻ chân trắng nước lợ, với tổng diện tích 120 ha, hàng năm đem lại 

nguồn thu đáng kể cho bà con nhân dân, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu từ mô 

hình này, thu nhập của nông hộ nuôi tôm có thể đạt từ 200 - 300 triệu 

đồng/hộ/năm. 

- Mô hình “Nuôi tôm áp dụng công nghệ Biofloc” tại Phú Yên: 

Trong điều kiện hiện nay, đối với các ao nuôi tôm kiên cố, trải bạt khi áp 

dụng công nghệ Biofloc (làm sạch môi trường bằng hệ thống biofloc), nuôi ít 

phải thay nước, chỉ thêm nước bổ sung khi cần vì các vi khuẩn có lợi trong E.M 

Trùn đã xử lý các chất độc hại ngay trong quá trình cho tôm ăn. Mô hình đem lại 

hiệu quả cao, bền vững, hiệu quả cho vụ này, vụ sau, cho đời này, đời sau, góp 

phần thực hiện tốt Chương trình phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. 

- Mô hình ứng dụng công nghệ vào nuôi trồng thủy sản tại Ninh Thuận: 

Mô hình nuôi tổng hợp nhiều đối tượng trong một ao nhằm nâng cao giá 

trị đơn vị diện tích vừa làm sạch môi trường nước. Mô hình được thực hiện theo 

quy trình VietGAP với mật độ thả tôm sú 20 con/m
2
; hải sâm 1 con/m

2
; rong 

nho 0,05 kg/m
2
, dùng chế phẩm nuôi vi sinh để bảo vệ môi trường. 

Ưu điểm của mô hình là giảm tối đa lượng thuốc, hóa chất trong quá trình 

nuôi, kiểm soát tốt lượng thức ăn, không để dư thừa, nên môi trường mặt nước 

sạch, hạn chế dịch bệnh, năng suất đạt cao. Sau 09 tháng nuôi, tỷ lệ sống của 

tôm và hải sâm đạt 70%, cao hơn 15% so với nuôi thuần chủng 1 đối tượng. Sản 
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lượng thu hoạch tôm đạt 3,6 tấn; hải sâm 2,6 tấn, rong nho 3 tấn/ha, lợi nhuận 

600 triệu đồng/ha, cao hơn so với nuôi tôm sú thuần chủng 30%. 

3.5. Ứng dụng công nghệ 

- Kỹ thuật san phẳng đồng ruộng điều kiển bằng laser - Ninh Thuận:  

Ứng dụng tia laser để san phẳng ruộng nhằm tạo ra được mặt ruộng phẳng 

lý tưởng cho canh tác lúa có những ưu điểm: giúp cho việc áp dụng các giải 

pháp kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại đạt hiệu quả tốt nhất, tăng diện tích 

canh tác hữu hiệu, giảm công thu hoạch và tăng năng suất từ 5 - 10%.  

Mô hình đã được triển khai tại Ninh Thuận với quy mô 0,6 ha, mô hình sử 

dụng giống lúa Đài Thơm 8. Kết quả mô hình bước đầu được đánh giá như sau: 

Tăng diện tích canh tác lên 0,3%; giảm được lượng giống gieo sạ từ 32 - 43% so 

với truyền thống; giảm chi phí thuốc BVTV, thuốc trừ cỏ dại, công theo 

nước, làm cỏ, … từ đó giúp giảm chi phí sản xuất; tăng năng suất 7,1% đạt mục 

tiêu đề ra (5 - 10%); hiệu quả kinh tế tăng 5.675.000 đồng/ha. Mô hình được sự 

đồng thuận và hưởng ứng đông đảo của người dân tại xã Phước Sơn và các xã 

khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Phan Thế Quỳnh - 04/5/2019. Trung tâm 

Khuyến nông tổng kết mô hình trình diễn kỹ thuật san phẳng đồng ruộng điều 

khiển bằng laser. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận). 

3.6. Bài học kinh nghiệm về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong 

sản xuất nông nghiệp 

- Các địa phương cần phải xác định nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp là tất yếu. Cần có những tuyên 

truyền để từng bước thay đổi nhận thức của người dân về nền nông nghiệp hiện 

đại trên cơ sở ứng dụng KHCN thay thế nền nông nghiệp truyền thống, góp 

phần tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thu 

hút nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, sử dụng tài 

nguyên một cách hợp lý (công nghệ sinh học, nhà kính, nhà lưới, công nghệ tưới 

tiết kiệm nước, tiết kiệm phân bón và quản lý dịch hại tổng hợp). 

Đồng thời, để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất 

nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có hiệu quả, nâng cao giá trị gia 

tăng cho sản phẩm, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới ngành 

nông nghiệp ở các địa phương trong vùng cần phải có những giải pháp đồng bộ, 

trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và tổ chức lại sản 

xuất, ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, thông 

tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp.  

- Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo có liên quan đối với khu vực nông 

nghiệp, nông thôn có vai trò quan trọng và then chốt do khu vực này hiện nay 

còn nhiều thiếu thốn về hạ tầng, đầu tư còn chưa đồng bộ, thiếu sự kết nối với 

khu vực thành thị phát triển khác. 
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- Các địa phương cần xác định rõ vai trò chủ thể của doanh nghiệp, đơn vị 

kinh tế hợp tác với hộ nông dân trong việc ứng dụng các tiến bộ KHCN. 

- Các địa phương cần quy hoạch vùng sản xuất cho từng đối tượng, phù 

hợp với từng điều kiện sinh thái và lựa chọn tiến bộ khoa học công nghệ phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể. 

- Cần có các cơ chế, chính sách, sự ràng buộc, nâng cao vai trò doanh 

nghiệp định hướng thị trường, mở rộng các mối liên kết sản xuất gắn với thị 

trường tiêu thụ.  

- Việc xúc tiến thương mại, hỗ trợ tạo sự liên kết thương mại giữa người 

sản xuất và người kinh doanh là rất cần thiết. Vì khi ứng dụng khoa học công 

nghệ cao vào thực tế sản xuất sẽ là đầu tư thâm canh, năng suất cao, sản lượng 

tạo ra nhiều hơn, nên việc liên kết đối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu 

sẽ nâng cao giá trị của nông sản phẩm. 

- Công tác tuyên truyền, thương mại hóa sản phẩm cũng cần được quan tâm 

duy trì thường xuyên là quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của người dân, 

người sản xuất và cộng đồng về sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công 

nghệ cao, góp phần đẩy sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao về 

đúng giá trị thực của nó, tránh sự đổ đồng với các sản phẩm nông nghiệp khác. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu, 

địa hình) phong phú, rất thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp toàn diện.  

- Cơ cấu tổng sản phẩm ngành nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ chiếm tỷ lệ cao hơn so với bình của cả nước.  

- Cơ cấu lao động khu vực nông thôn ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

chủ yếu vẫn làm việc trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 

- Đã có địa phương xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

với hệ thống quản lý hiện đại, quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo an 

toàn vệ sinh và đạt các tiêu chuẩn đăng ký chất lượng trong nước và quốc tế. 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã và đang hình thành một số vùng sản 

xuất hàng hóa có quy mô lớn phục vụ chế biến, tiêu thụ trong vùng, trong nước 

và xuất khẩu.  

- Đóng góp của khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất nông nghiệp 

ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cơ bản mới dừng ở chỉ năng suất và chất 

lượng, chưa chú trọng đến công nghệ sau thu hoạch và sản xuất theo chuỗi (gắn 

kết giữa sản xuất, bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm). 
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- Nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh 

tế cao nhưng đầu ra cho sản phẩm khó khăn nên việc mở rộng quy mô sản xuất 

bị hạn chế. 

4.2. Kiến nghị 

- Các địa phương cần phải xác định nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp là tất yếu trong thời gian tới. 

- Cần có những chính sách đầu tư cho các nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ cao và mở rộng hướng nghiên cứu ra các đối tượng cây trồng vật nuôi có 

giá trị kinh tế cao. 

- Cần xây dựng kế hoạch trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức 

về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng các 

mô hình trình diễn để người dân dễ ràng học tập. Đồng thời, để từng bước thay 

đổi nhận thức của người dân về nền nông nghiệp hiện đại thay thế dần nền nông 

nghiệp truyền thống. 

- Từng địa phương cần có những quy định và sự vào cuộc của các cấp 

chính quyền để có sự rằng buộc trong chuỗi liên kết sản xuất 4 nhà để phát huy 

hết khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. 

- Các địa phương cần có những chính sách hỗ trợ đặc biệt để cán bộ 

chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp có thể ăn, ở trực 

tiếp cùng với người dân.  

- Cần có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo có liên quan đối với khu vực 

nông nghiệp, nông thôn có vai trò quan trọng và then chốt. 

- Các địa phương cần xác định rõ vai trò chủ thể của doanh nghiệp, đơn vị 

kinh tế hợp tác với hộ nông dân trong việc ứng dụng các tiến bộ KHCN. 

- Các địa phương cần quy hoạch vùng sản xuất cho từng đối tượng, phù 

hợp với từng điều kiện sinh thái và lựa chọn tiến bộ khoa học công nghệ phù 

hợp với điều kiện kinh tế và xã hội cụ thể./. 
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÙNG VEN BIỂN  

DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ - THÀNH TỰU  

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 

PGS.TS. Trịnh Khắc Quang 
Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ bao gồm 8 tỉnh/thành phố, là vùng có ý 

nghĩa vô cùng to lớn trong việc phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc 

phòng; là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam, nối khu vực Tây Nguyên với 

biển Đông. Có vị trí rất thuận lợi để phát triển kinh tế, tất cả các tỉnh trong vùng 

đều có Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam đi qua rất thuận lợi cho việc giao 

thương và vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, trong vùng còn có 03 sân bay quốc 

tế, 02 sân bay nội địa, có 04 trong số 10 cảng biển lớn cua Việt Nam, gần với 

các khu kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.  

Theo số liệu thống kê năm 2017, vùng Duyên hải Nam Trung bộ có tổng 

diện tích tự nhiên 44,54 nghìn km
2
, dân số trung bình 9,31 triệu người, mật độ 

dân số 209,1 người/km
2
, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 5,50 triệu người 

(chiếm 59,1% tổng dân số, cao hơn trung bình trung của cả nước). Toàn vùng 

có 01 thành phố trực thuộc trung ương, 08 thành phố trực thuộc tỉnh, 06 quận, 

05 thị xã, 66 huyện, 185 phường, 62 thị trấn và 840 xã, có 37.660 doanh nghiệp 

và 914 hợp tác xã đang hoạt động.   

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đến năm 2016, khu vực Duyên hải 

Nam Trung Bộ đã có 179/825 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 

21,70% - cả nước đạt 23,12%), có 74/647 xã đạt từ 15 - 19 tiêu chí (chiếm 

11,44%), có 310/647 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (chiếm 47,91%), có 218/647 xã 

đạt từ 5 - 9 tiêu chí (chiếm 33,69%) và chỉ còn 45/647 xã đạt dưới 5 tiêu chí 

(chiếm 6,96%). Đến hết năm 2018, toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 381 

xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 46,18% - đến hết tháng 10/2018, cả nước có 

gần 3.600 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 40,4%).    

Song song với đó, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban ngành cũng đã ban 

hành các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan để các Bộ, ngành và địa 

phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
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như: Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới gắn với cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thu nông sản theo mô hình “cánh đồng 

mẫu lớn”; chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020; 

Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2011-2015; quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 

2020 và tầm nhìn đến 2030…  

Trên cơ sở các văn bản quy định và hướng dẫn của Trung ương và các 

Bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở các tỉnh 

thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, 

kế hoạch hành động và phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn 

mới phù hợp với từng địa phương. Sau 09 năm thực hiện, với các lợi thế về vị trí 

địa lý, điều kiện tự nhiên; hỗ trợ vốn từ Trung ương và phát huy nội lực sẵn có; 

khu vực nông nghiệp nông thôn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã có những đổi 

thay đáng kể: thu nhập của người dân tăng cao; cơ sở hạ tầng nông thôn đã được 

cải thiện, các mô hình sản xuất hiệu quả ngày càng được mở rộng và phát huy 

hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy hải sản; 

chăn nuôi, trồng trọt, làng nghề, lâm nghiệp, diêm nghiệp... 

Mục tiêu nghiên cứu:  

- Đánh giá được các thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; 

- Rút ra được các bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng nông thôn mới ở 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010-2020; 

- Đề xuất được các thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng nông 

thôn mới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ mang lại hiệu quả trong giai đoạn tới. 

II. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM Ở VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí địa lý từ 10
0
35’ - 16

0
45’ vĩ độ 

Bắc và 107
0
25’

 
- 109

0
30’ kinh độ Đông, có hàng ngàn km bờ biển, nhiều cảng 

biển, đường giao thông, đường sắt, đường hàng không nối liền với các vùng 

khác trong cả nước và quốc tế, có tài nguyên đất đai và khí hậu đa dạng, phong 

phú… là điều kiện rất thuận lợi để phát triển một nển kinh tế toàn diện. 

Theo số liệu thống kê năm 2017, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tổng 

diện tích đất tự nhiên 4,45 triệu ha, trong đó có 1,22 triệu ha đất sản xuất nông 
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nghiệp (chiếm 27,33% tổng diện tích đất tự nhiên) và 2,42 triệu ha đất lâm 

nghiệp (chiếm 54,22% tổng diện tích đất tự nhiên). 

Duyên hải Nam Trung Bộ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với các 

đặc trưng chủ yếu như nhiệt độ cao, khí hậu nóng ẩm, cường độ ánh sáng mạnh, 

lượng mưa nhiều và tập trung từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, do vậy hàng năm 

thường xuyên xảy ra hạn hán và mưa bão, gây thiệt hại rất lớn về người và của. 

Tổng nhiệt hàng năm từ 8.500 - 9.000
0
C, tổng bức xạ đạt 100 - 160 kcal/cm

2
, tăng 

dần từ bắc vào nam, tổng số giờ nắng khoảng 2.000 - 3.000 giờ/năm. 

Có chiều dài bờ biển hàng ngàn km nên Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng 

có nhiều đầm phá nhất trong các vùng biển Việt Nam, diện tích đầm phá khoảng 

12 vạn ha tập trung nhiều nhất từ Bình Định đến Khánh Hoà, trong đó có 4 vạn 

ha rất thuận lợi cho nuôi trồng các loại thuỷ hải sản. Nước biển có nồng độ mặn 

cao (>3,5%) cao hơn mức trung bình cả nước, đồng thời với nền nhiệt độ cao và 

số giờ nắng nhiều nên rất thuận lợi cho nghề làm muối, đây là một nơi muối có 

sản lượng và chất lượng cao nhất nước. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng duyên hải Nam Trung bộ 

Theo kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; 

trong tổng số 840 xã của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thì có 250 xã miền núi 

(chiếm 29,76%), 186 xã vùng cao (chiếm 22,14%) và 13 xã hải đảo (chiếm 

1,55%); tương tự, trong tổng số 5,38 triệu nhân khẩu thì có 1,41 triệu nhân khẩu 

thuộc xã miền núi, 0,48 triệu nhân khẩu thuộc xã vùng cao và 65.486 nhân khẩu 

thuộc xã hải đảo. 

Kết quả tổng hợp số liệu thống kê cho thấy, tổng sản phẩm năm 2017 của 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đạt 592,44 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân 

đầu người đạt 48,95 triệu đồng/người/năm, trong đó tổng sản phẩm của ngành 

nông nghiệp chiếm 18,98%, công nghiệp và xây dựng chiếm 34,6 % và dịch vụ 

chiếm 38,3%. Chi tiết kết quả tổng hợp số liệu về tổng sản phẩm GRDP năm 

2017 của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ được trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Tổng sản phẩm năm 2017 của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

TT Địa phƣơng 

Tổng sản 

phẩm  

 (tỷ đồng) 

Thu nhập 

bình 

quân đầu 

ngƣời 

(triệu 

đồng) 

Cơ cấu (%) 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

và xây 

dựng 

Dịch 

vụ 

Thuế 

sản 

phẩm 

trừ nợ 

cấp sản 

phẩm 

1 Đà Nẵng 76.635,0 72,61 1,68 30,40 56,20 11,72 

2 Quảng Nam 83.440,0 55,86 11,63 35,8 31,78 18,88 
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TT Địa phƣơng 

Tổng sản 

phẩm  

 (tỷ đồng) 

Thu nhập 

bình 

quân đầu 

ngƣời 

(triệu 

đồng) 

Cơ cấu (%) 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

và xây 

dựng 

Dịch 

vụ 

Thuế 

sản 

phẩm 

trừ nợ 

cấp sản 

phẩm 

3 Quảng Ngãi 191.621,9 50,84 11,29 72,96 15,75 - 

4 Bình Định 63.102,2 41,27 26,10 31,40 38,10 4,40 

5 Phú Yên 32.502,5 35,94 24,33 28,90 42,89 3,88 

6 Khánh Hòa 69.756,0 57,08 10,26 29,22 47,79 12,73 

7 Ninh Thuận 20.072,0 33,07 36,03 19,97 37,96 6,04 

8 Bình Thuận 55.306,4 44,95 30,49 28,17 35,89 5,44 

Vùng DH NTB 592.436,0 48,95 18,98 34,60 38,30 9,01 

Cả nước 5.005.975,00 53,44 15,34 33,40 41,26 10,00 

Nguồn: Tổng hợp số liệu niên giám thống kê năm 2017 

Kết quả tổng hợp tại bảng 1 cho thấy: Trong số 08 tỉnh vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ, Quảng Ngãi là tỉnh có tổng sản phẩm năm 2017 đạt cao nhất 

(191,6 nghìn tỷ đồng - chiếm 32,34% tổng sản phẩm của toàn vùng và chiếm 

3,8% tổng sản phẩm quốc gia) tiếp sau đó đến tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, 

Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên và sau cùng là Ninh Thuận (chỉ 

chiếm 3,39 tổng sản phẩm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ). Tuy nhiên, thu 

nhập bình quân đầu người đạt cao nhất là TP. Đà Nẵng (đạt 72,61 triệu 

đồng/người/năm - cao gấp1,48 lần thu nhập bình quân đầu người của vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ và gấp 1,34 lần thu nhập bình quân đầu người của cả 

nước), tiếp sau đó là tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, 

Bình Định, Phú Yên và sau cùng cũng là tỉnh Ninh Thuận (thấp hơn 15,88 triệu 

so với thu nhập bình quân đầu người của vùng và 20,37 triệu so với thu nhập 

bình quan đầu người của cả nước). Số liệu tổng cộng cho thấy, thu nhập bình 

quân đầu người của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn thu nhập bình 

quân đầu người của cả nước là 4,49 triệu đồng/người/năm.  

Tương tự, cơ cấu tổng sản phẩm ngành nông nghiệp của vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ chiếm tỷ lệ hơn so với tổng sản phẩm nông nghiệp trung bình 

của cả nước, trong số đó, tỉnh có cơ cấu tổng sản phẩm nông nghiệp cao nhất là 

tỉnh Ninh Thuận (chiếm 36,03% tổng sản phẩm của tỉnh), tiếp sau đó là Bình 
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Thuận, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và thấp nhất 

là TP. Đà Nẵng (chỉ chiếm 1,68% tổng sản phẩm của thành phố). 

Như vậy, thu nhập bình quân đầu người trong một tỉnh của vùng Duyên 

hải Nam Trung Bộ sẽ cao khi cơ cấu tổng sản phẩm ngành nông nghiệp giảm. 

Kết quả tổng hợp số liệu về lực lượng lao động và tỷ lệ lao động ở vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở vùng DHNTB 

T

T 
Địa phƣơng 

Lực lƣợng lao động 

(nghìn người) 
T  lệ lao động so với dân số 

(%) 

Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2017 

Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2017 

1 Đà Nẵng 467,0 547,0 567,6 47,3 50,9 52,1 

2 Quảng Nam 814,0 890,2 913,4 55,7 58,3 59,7 

3 Quảng Ngãi 714,7 760,9 771,5 57,8 59,5 60,9 

4 Bình Định 861,1 912,9 936,2 56,4 58,7 58,9 

5 Phú Yên 505,2 538,6 545,8 56,4 59,4 58,9 

6 Khánh Hòa 639,5 690,5 690,2 52,6 55,2 55,8 

7 Ninh Thuận 312,9 343,1 352,4 53,2 55,4 56,8 

8 Bình Thuận 647,8 710,0 720,9 53,3 56,5 57,5 

Vùng DH NTB 4.962,2 5.393,2 5.498,0 56,1 58,7 59,0 

Cả nước 50.392,9 53.984,2 54.823,8 56,4 57,6 57,4 

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017 

Kết quả tổng hợp tại bảng 2 cho thấy, trong những năm qua, lực lượng lao 

động từ 15 tuổi trở lên tại vùng duyên hải Nam Trung bộ liên tục được tăng lên và 

đến năm 2017 lực lượng lao động toàn vùng đạt gần 5,5 triệu người (chiếm 

10,03% lực lượng lao động của cả nước); trong đó, lực lượng lao động đạt cao 

nhất là tỉnh Bình Định, tiếp sau đó là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, 

Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên và thấp nhất là Ninh Thuận. Đồng thời, tỷ lệ lao 

động so với dân số ở vùng duyên hải Nam Trung bộ những năm qua cũng liên tục 

tăng, từ 56,1% năm 2010 thì đến năm 2017 tỷ lệ lao động so với dân số đã tăng 

lên 59,0% (cao hơn 3,15% so với trung bình trung của cả nước); trong số đó, 

Quảng Ngãi là tỉnh có tỷ lệ lực lượng lao động so với dân số cao nhất (tỷ lệ lao 

động so với dân số là 60,9%) và thấp nhất là thành phố Đà Nẵng (tỷ lệ lao động 

so với dân số chỉ có  52,1%). 
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Như vậy, từ năm 2010 đến nay, lực lượng lao động động từ 15 tuổi trở lên 

ở vùng duyên hải Nam Trung bộ liên tục được tăng lên, đồng thời tỷ lệ lao động 

so với dân số cũng ngày càng tăng và cao hơn so với bình quân trung của cả 

nước. Đây là nguồn lực quan trọng để vùng duyên hải Nam Trung bộ phát triển 

kinh tế, tăng tổng sản phẩm của vùng; đồng thời đây cũng là thách thức rất lớn 

đối với các địa phương trong vùng trong việc tạo việc làm, đảm bảo thu nhập và 

an sinh xã hội cho người dân. 

Song song với chỉ tiêu số lượng nguồn nhân lực thì chỉ tiêu chất lượng 

nguồn nhân lực cũng là nhân tố quan trọng trong việc phát triển sản xuất trong 

nền kinh tế ở mỗi địa phương, nó sẽ là một trong những nhân tố không chỉ quyết 

định số lượng và chất lượng sản phẩm mà nó là nhân tố quyết định giá trị của 

mỗi sản phẩm được sản xuất ra.  

Bảng 3. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo ở vùng DHNTB 

Đơn vị tính: % 

TT Địa phƣơng Năm 2010 Năm 2015 Năm 2017 

1 Đà Nẵng 32,4 41,6 39,0 

2 Quảng Nam 10,4 15,7 19,0 

3 Quảng Ngãi 9,6 17,4 16,9 

4 Bình Định 9,2 15,0 18,9 

5 Phú Yên 10,3 17,9 17,5 

6 Khánh Hòa 14,8 24,7 24,9 

7 Ninh Thuận 12,4 15,0 13,9 

8 Bình Thuận 10,6 12,9 15,1 

Vùng DH NTB 13,7 20,2 20,7 

Cả nước 14,6 19,9 21,4 

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017 

Kết quả tổng hợp tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua 

đào tạo cho thấy, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở khu vực Duyên hải Nam Trung 

Bộ hiện nay vẫn thấp hơn trung bình chung của cả nước. Trong 08 tỉnh/thành 

phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ lao 

động đã qua đào tạo đạt cao nhất (năm 2017 đạt 39,0%), tiếp sau đó là các tỉnh 

Khánh Hòa,  Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Thuận và 

thấp nhất là Ninh Thuận (15,1%). Đồng thời, kết quả bảng 3 cũng cho thấy, từ 

năm 2015 đến năm 2017 tỷ lệ lao động đã quan đào tạo ở một số địa phương lại 

có su hướng giảm (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên). 
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Trong xây dựng nông thôn mới, chủ thể tác động là người dân ở khu vực 

nông thôn, do đó lĩnh vực kinh tế có tác động và ảnh hưởng lớn trong xây dựng 

nông thôn mới là nông nghiệp (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản). Kết quả 

tổng hợp số đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản ở vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ được trình bày trong bảng 4. 

Bảng 4. Số đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản ở vùng DHNTB 

TT Địa phƣơng 
Tổng số 

(đơn vị) 

Chia ra 

Doanh 

nghiệp 

Hợp tác 

xã 

Hộ gia đình 

Tổng số 
Trang 

trại 

1 Đà Nẵng 13.232 19 15 13.198 19 

2 Quảng Nam 178.287 16 66 178.205 139 

3 Quảng Ngãi 170.930 26 149 170.755 46 

4 Bình Định 160.073 46 118 159.909 121 

5 Phú Yên 111.348 30 69 111.249 182 

6 Khánh Hòa 90.599 52 53 90.494 144 

7 Ninh Thuận 68.941 215 17 68.709 57 

8 Bình Thuận 141.753 103 26 141.624 462 

Vùng DH NTB 935.163 507 513 934.143 1.170 

Cả nước 9.291.825 3.846 6.946 9.281.033 33.477 

Nguồn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nghiệp và thủy sản năm 2016 

Số liệu tổng hợp tại bảng 4 cho thấy: Trong tổng số 935.163 đơn vị hoạt 

động trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chỉ 

có 507 đơn vị ở cấp doanh nghiệp, 513 đơn vị ở cấp hợp tác xã, 1.170 đơn vị ở 

quy mô trang trại còn lại 99,89% số đơn vị ở quy mô hộ gia đình. Trong số 507 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp ở vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ thì tỉnh Ninh Thuận có tới 215 doanh nghiệp (chiếm 42,41% 

tổng số doanh nghiệp của cả vùng), Bình Thuận có 103 doanh nghiệp (chiếm 

20,31% tổng số doanh nghiệp của cả vùng). Như vậy, chỉ tính riêng 02 tỉnh phía 

Nam (Ninh Thuận và Bình Thuận - hai tỉnh có lượng mưa thấp nhất cả nước và 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ) của vùng Duyên hải Nam trung Bộ, số doanh 

nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp đã chiếm 62,72% trong tổng số doanh 

nghiệp của cả vùng và chiếm 8,27% trong tổng số doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực kinh tế nông nghiệp của cả nước. 
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Tương tự, trong tổng số 513 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp thì tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định có tới 267 hợp tác xã (chiếm 

52,05% tổng số hợp tác xã nông nghiệp của cả vùng); ở quy mô trang trại, chỉ 

tính riêng tại tỉnh Bình Thuận số lượng trang trại đã chiếm 39,49% tổng số trang 

trại của toàn vùng duyên hải Nam Trung bộ. 

Như vậy, tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, số đơn vị hoạt động trong 

lĩnh vực kinh tế nông nghiệp ở cấp doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở tỉnh Ninh 

Thuận và Bình Thuận, ở cấp hợp tác xã tập trung chủ yếu ở Quảng Ngãi và Bình 

Định, ở quy mô trang trại tại trung chủ yếu ở tỉnh Bình Thuận và một phần tập 

trung ở Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam và Bình Định. 

Có vị trí địa lý và địa hình đa dạng, đặc biệt với lợi thế hàng ngàn km bờ 

biển nên cơ cấu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ có đầy đủ các lĩnh vực hoạt động khác nhau như: 

Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản… Kết quả tổng hợp cơ cấu của các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được trình bày trong bảng 5. 

Bảng 5. Cơ cấu doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở vùng DHNTB 

TT Địa phƣơng Tổng số 

Chia ra 

Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản 

1 Đà Nẵng 19 11 7 1 

2 Quảng Nam 16 11 4 1 

3 Quảng Ngãi 26 8 14 4 

4 Bình Định 46 13 30 3 

5 Phú Yên 30 7 11 12 

6 Khánh Hòa 52 12 8 32 

7 Ninh Thuận 215 8 2 205 

8 Bình Thuận 103 35 12 56 

Vùng DHNTB 507 105 88 314 

Cả nước 3.846 1.740 645 1.461 

Nguồn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 

Kết quả tổng hợp tại bảng 5 đã chỉ ra, trong tổng số 507 doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực ngành nông nghiệp thì có đến 314 doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực thủy sản (chiếm 21,49% tổng số doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực thủy sản của cả nước) và tập trung chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận 
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(chiếm 65,3% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản của toàn 

vùng); có 105 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt và 

chăn nuôi) và tập trung chủ yếu ở tỉnh Bình Thuận (chiếm 33,3% tổng số doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi của toàn vùng); có 88 

doanh nghiệp hoạt động trọng lĩnh vực lâm nghiệp và tập trung chủ yếu ở tỉnh 

Bình Định (chiếm 34,1% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm 

nghiệp của toàn vùng). 

Như vậy, cơ cấu doanh nghiệp ở vùng duyên hải Nam Trung bộ hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) tập trung ở tỉnh Bình 

Thuận, lâm nghiệp tập trung ở Bình Định và thủy sản tập trung ở Ninh Thuận. 

Kết quả tổng hợp về cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn vùng duyên hải 

Nam Trung bộ tại bảng 6 cho thấy: trong tổng số 2,84 triệu lao động ở khu vực 

nông thôn, có 39,52% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và tỷ lệ cao 

nhất ở các tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, có 5,23% lao động làm việc trong 

lĩnh vực thủy sản và tỷ lệ đạt cao nhất ở tỉnh Bình Định và Phú Yên, có 2,47% 

lao động làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và chỉ có 0,21% lao động làm việc 

trong lĩnh vực diêm nghiệp. 

Bảng 6. Cơ cấu lao động khu vực nông thôn ở vùng DHNTB 

TT Địa phƣơng 

Tổng số 

lao động 

(người) 

Cơ cấu lao động trong nông nghiệp (%) 

Nông 

nghiệp 

Lâm 

nghiệp 
Thủy sản 

Diêm 

nghiệp 

1 Đà Nẵng 65.652 16,73 1,51 0,24 - 

2 Quảng Nam 522.113 42,22 3,36 2,90 - 

3 Quảng Ngãi 487.752 38,05 8,48 6,30 0,09 

4 Bình Định 500.903 40,27 2,64 7,17 0,31 

5 Phú Yên 324.279 44,52 1,38 7,38 0,16 

6 Khánh Hòa 362.942 31,57 1,32 6,46 0,11 

7 Ninh Thuận 199.000 50,07 0,49 6,11 0,97 

8 Bình Thuận 381.767 52,69 0,59 5,25 0,06 

Vùng DH NTB 2.844.408 39,52 2,47 5,23 0,21 

Cả nước 31.016.720 46,97 0,83 3,59 0,07 

Nguồn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 

Như vậy, cơ cấu lao động khu vực nông thôn ở vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ chủ yếu vẫn làm việc trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; tuy nhiên, 
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do đặc thù về vị trí và địa hình nên tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực thủy 

sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn cao hơn 

tỷ lệ bình quân chung của cả nước. 

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai xây dựng nông thôn 

mới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong 10 năm vừa qua 

2.1.3.1. Thuận lợi 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí rất thuận lợi để phát triển kinh 

tế biển và quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời, là 

vùng có điều kiện thuận lợi trong giao thương và vận chuyển hàng hóa, có cả 

đường bộ, đường sắt, đường thủy và được hàng không.  

- Lực lượng lao động động từ 15 tuổi trở lên trong những năm qua liên tục 

tăng và cao hơn so với trung bình của cả nước.  

- Chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm, chỉ 

đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các địa phương trong vùng. Các cấp ủy đảng và 

chính quyền ở các địa phương luôn ban hành các nghị quyết, quyết định, kế 

hoạch, hướng dẫn … kịp thời và chi tiết. 

- Các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên Chương trình 

xây dựng nông thôn mới cơ bản đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, 

lôi cuốn họ vào xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông 

chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước đã chuyển dần sang chủ đồng, tự tin tham 

gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành 

phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương. 

- Hệ thống hạ tầng nông thôn dần được hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ, 

làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương trong vùng. Kinh tế hộ gia 

đình và cộng đồng dân cư ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần 

ngày một nâng cao.  

- Vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở nhiều nơi đã được 

phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất. Ở những nơi xây dựng 

nông thôn mới thành công, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính 

sách, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được nâng cao. 

- Các địa phương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư đặc thù 

nhằm huy động tổng các nguồn lực, chính sách và chương trình hỗ trợ phát triển 

sản xuất, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực nông thôn để giúp các địa phương giảm 

chi phí đầu tư xây dựng công trình, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp từ 

doanh nghiệp và người dân. 

- Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp được các địa phương xây dựng, 

việc thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn đã được nhiều địa phương áp dụng 
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thành công và mang lại hiệu quả, việc ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa 

vào sản xuất ngày càng tăng, quy mô ngày càng lớn và mang lại nhiệu quả cao. 

- Các cơ sở chế biến nông - lâm - thủy sản, tổ hợp tác và dịch vụ hỗ trợ 

khác phát triển rộng khắp ở nông thôn đã tạo nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội ở nông thôn. 

- Hệ thống giao thông, thủy lợi được xây dựng mới và dần hoàn thiện, 

mạng lưới khuyến nông , khuyến ngư và thú y ở cơ sở được củng cố. 

- Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn rất đa dạng và tập trung. Cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn 

phù hợp với thế mạnh ở mỗi địa phương. 

2.1.3.2. Khó khăn 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí trải dài và cách xa hai trung 

tâm kinh tế trọng điểm (Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh), địa hình phức tạp, 

diện tích đồi núi lớn, đất hoang hóa nhiều, dân cư và đất canh tác rải rác. Ở xã 

miền núi, vùng cao và hải đảo khó bố trí khu trung tâm xã để xây dựng các công 

trình hạ tầng xã hội, lấy đất đủ diện tích cho các công trình để đạt theo tiêu chí 

về xây dựng nông thôn mới cũng như quy hoạch hệ thống các công trình hạ tầng 

kỹ thuật khác (điện, nước sinh hoạt, giao thông, thủy lợi...). 

- Khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai từ bão, lũ lụt đến hạn 

hán, khí hậu diễn biến bất thường và không theo quy luật làm ảnh hưởng lớn đến 

các công trình và cơ sở hạ tầng nông thôn; ảnh hưởng xấu và đôi khi mất trắng 

trong sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân đã rơi vào cảnh nợ lần khi gặp thiên tai.  

- Tỷ lệ các xã thuộc khu vực miền núi, vùng cao và hải đảo chiếm tới 

53,45% trong tổng số xã ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Dân số là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, kinh tế hộ gia đình là 

người đồng bào chậm phát triển, hoạt động sản xuất còn mang tính manh mún, 

chất lượng sản phẩm thấp, trình độ tổ chức sản xuất và kỹ năng lao động còn 

hạn chế, khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất còn 

gặp nhiều khó khăn. 

- Một số địa phương chưa thực sự chủ động trong công tác chỉ đạo, chưa 

kịp thời có những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thác có hiệu quả 

những nguồn lực, nhân lực ở địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức phụ 

trách công tác xây dựng nông thôn mới kiêm nhiệm nhiều việc nên hiệu quả 

tham mưu chưa cao, làm ảnh hưởng đến việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 

các cấp và các ngành.  

- Cơ sở hạ tầng ở các xã khu vực nông thôn và đặc biệt là khu vực miền 

núi, vùng cao và hải đảo có bước xuất phát điểm rất thấp. 
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- Các khu vực dân cư không tập trung nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng gặp 

nhiều khó khăn, chi phí lớn, nhiều nơi địa hình phức tạp không thể thi công 

được công trình giao thông, thủy lợi. 

- Hệ thống tổ chức của Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số 

địa phương còn thiếu đồng bộ và chưa đủ các điều kiện để triển khai. 

- Một số hướng dẫn của các ngành còn chậm, sự phối hợp giữa các ngành, 

thanh viên ban chỉ đạo các cấp ở một số tỉnh chưa đồng bộ. Công tác tổng hợp, 

theo dõi nắm bắt tình hình, báo cáo đề xuất có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công 

tác tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số xã thiếu quyết liệt và 

chưa thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị. Cán bộ phụ trách Chương trình nông 

thôn mới ở cấp xã phải kiêm nhiệm nên thiếu tập trung tham mưu dẫn đến kết 

quả thực hiện còn nhiều hạn chế, nhất là công tác theo dõi tổng hợp báo cáo 

đánh giá tình hình, phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp giải quyết phát sinh.  

- Công tác quy hoạch, lập kế hoạch tổ chức đấu giá đất, xử lý lấn chiếm 

đất dự phòng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu dân cư tại các địa 

phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; thủ tục thu hồi đất và tổ chức đấu giá 

đất chưa thông thoáng. 

- Các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới chủ yếu chỉ tập trung vào 

phát triển cơ sở hạ tầng chưa chú trọng đến phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường chưa được quan 

tâm đúng mức. 

- Một số địa phương còn lúng túng trong việc bố trí nguồn vốn để lồng 

ghép thực hiện các chương trình hỗ trợ và huy động đóng góp của các tổ chức, 

doanh nghiệp và con em quê hương để xây dựng nông thôn mới chưa được nhiều. 

- Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện 

Chương trình đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện Chương trình. 

- Thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo loại hình sản xuất và mở rộng quy 

mô, loại hình và quy mô sản xuất tuy đã được củng cố và nâng lên nhưng sản xuất 

nhỏ vẫn còn phổ biến, thể hiện loại hình sản xuất hộ nhỏ lẻ, manh mún chiếm tỷ 

trọng lớn. 

- Kết cấu hạ tầng nông thôn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, số huyện hoàn thành Chương 

trình xây dựng nông thôn mới còn rất ít.  

- Lao động khu vực nông thôn còn chiếm tỷ trọng cao, nhưng trình độ chuyên 

môn, tay nghề thấp nên khó sắp xếp và tìm kiếm được việc làm. Hiệu quả sản xuất 

không cao. Đời sống đồng bào miền núi, vùng cao còn khó khăn thiếu thốn. 
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- HTX nông nghiệp đã được xây dựng và thành lập những chỉ số ít hợp tác xã 

thích nghi với cơ chế, tình hình mới và mang hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.  

- Tiêu chí, cơ chế chính sách có một số điểm chưa phù hợp, vận dụng máy 

móc chưa hiệu quả, thậm chí gây lãng phí nguồn nhân lực; chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chậm phát huy hiệu quả 

như mong đợi. 

- Do ruộng đất manh mún, số thửa đất nhiều, nên việc ứng dụng khoa học 

công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất gặp khó khăn; 

- Những năm qua giá cả nông sản và thực phẩm không ổn định đã tác 

động xấu đến ngành trồng trọt và chăn nuôi. 

- Chưa có cơ chế, chính sách, sự liên kết giữa các địa phương trong vùng 

để tiêu thụ và phân phối nông sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. 

2.2. Thực trạng triển khai Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong 10 năm vừa qua 

Thực trạng triển khai và thành tựu đạt được trong xây dựng NTM: 

Kết quả sau 09 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ được tổng hợp tại bảng 7 cho 

thấy: Ngoại trừ thành phố Đà Nẵng (thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ còn 

lại 01 huyện và chỉ có 11 xã tham gia xây dựng nông thôn mới), đến hết năm 

2018, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã có 03/7 tỉnh đã có tỷ lệ số xã đạt chuẩn 

nông thôn mới đạt trên 50% tổng số xã tham gia xây dựng nông thôn mới là 

Bình Thuận, Bình Định và Phú Yên, còn lại 02 tỉnh là Khánh Hòa và Quảng 

Nam có tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 40% tổng số xã tham gia 

thực hiện xây dựng nông thôn mới và 02 tỉnh Quảng Ngãi và Ninh Thuận có tỷ 

lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới tương ứng là 37,2% và 36,17% trên tổng số xã 

tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Bảng 7. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vùng DHNTB 

TT Địa phƣơng 

Tổng số xã 

thực hiện 

xây dựng 

NTM (xã) 

Số xã đạt chuẩn NTM 

(xã) 
T  lệ xã đạt chuẩn 

NTM (%) 

Năm 2016 Năm 2018 Năm 2016 Năm 2018 

1 Đà Nẵng 11 10 10 90,91 90,91 

2 Quảng Nam 204 54 85 26,47 41,67 

3 Quảng Ngãi 164 11 61 6,71 37,20 

4 Bình Định 121 28 66 22,95 54,55 
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TT Địa phƣơng 

Tổng số xã 

thực hiện 

xây dựng 

NTM (xã) 

Số xã đạt chuẩn NTM 

(xã) 
T  lệ xã đạt chuẩn 

NTM (%) 

Năm 2016 Năm 2018 Năm 2016 Năm 2018 

5 Phú Yên 88 17 45 19,32 51,14 

6 Khánh Hòa 94 22 42 23,40 44,68 

7 Ninh Thuận 47 11 17 23,40 36,17 

8 Bình Thuận 96 26 55 27,08 57,29 

Vùng DH NTB 825 179 381 21,70 46,18 

Cả nước 8.911 2.060  23,12  

Kết quả ở bảng 7 cũng cho thấy, ngoại trừ TP. Đã Nẵng thì Bình Thuận là 

tỉnh có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất (57,29% - có 55 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới/96 xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới). Tuy 

nhiên, Bình Thuận là tỉnh có tổng sản phẩm chỉ đạt 55,3 nghìn tỷ đồng vào năm 

2017 (chỉ xếp thứ 6 trong tổng số 08 tỉnh/thành phố của vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ - thấp hơn Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình 

Định), thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 44,95 triệu đồng/người/năm (chỉ 

xếp thứ 5 trong số 08 tỉnh thành - thấp hơn TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi), cơ cấu tổng sản phẩm ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 

cao (chỉ xếp sau tỉnh Ninh Thuận), tỷ lệ lao động so với dân số ở mức trung bình 

trong vùng, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2017 xếp thứ 07/8 tỉnh/thành phố, 

cơ cấu lao động trong nông nghiệp cao nhất vùng. 

Tương tự, tỉnh Bình Định đã có 66/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 

54,55%), theo số liệu thống kê năm 2017, Bình Định có tổng sản phẩm đạt 63,1 

nghìn tỷ (xếp thứ 4 trong tổng số 08 tỉnh/thành phố của vùng - thấp hơn Quảng 

Ngãi, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa), thu nhập bình quân đầu người 

chỉ đạt 41,27 triệu đồng/người/năm (chỉ xếp thứ 6 trong số 08 tỉnh/thành phố - 

thấp hơn TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận), cơ 

cấu tổng sản phẩm ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao (chỉ xếp sau Ninh 

Thuận và Bình Thuận), tỷ lệ lao động so với dân số ở mức trung bình trong 

vùng, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm xếp thứ 04/8 tỉnh thành, cơ cấu lao động 

trong nông nghiệp ở mức trung bình vùng. 

Kết quả xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Yên, tỷ lệ số xã đạt chuẩn 

nông thôn mới đạt 51,14% (có 45/88 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới), Phú Yên 

có tổng sản phẩm chỉ đạt 32,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2017 (chỉ xếp thứ 7 trong 

tổng số 08 tỉnh/thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - chỉ cao hơn tỉnh 

Ninh Thuận), thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 35,94 triệu đồng/người/năm 
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(chỉ cao hơn tỉnh Ninh Thuận), cơ cấu tổng sản phẩm ngành nông nghiệp chiếm 

tỷ trọng ở mức trung bình trong vùng, tỷ lệ lao động so với dân số ở mức trung 

bình trong vùng, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2017 xếp thứ 05/8 tỉnh 

thành, cơ cấu lao động trong nông nghiệp ở mức trung bình trong vùng. 

Như vậy, tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, kết quả xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2010-2018, không phụ thuộc vào tổng sản phẩm của địa phương, 

thu nhập bình quân đầu người trung bình của tỉnh, cơ cấu tổng sản phẩm trong 

nông nghiệp, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo, cơ cấu lao động trong 

nông nghiệp cao hay thấp.  

2.3. Những chính sách và thể chế liên quan đến xây dựng nông thôn 

mới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020. Theo mục tiêu của Quyết định, đến năm 2020 số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 60%, cao hơn khu vực Bắc 

Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Miền núi phía Bắc. Đồng 

thời, khuyến khích mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít 

nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ đạt 16,5 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 05 tiêu chí.  

- Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2011-2015, một trong những mục tiêu của Quyết định là 

70% đề tài/dự án thuộc Chương trình có kết quả được công bố trên các tạp chí 

khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; 10% đề tài/dự án thuộc Chương 

trình được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; các đề tài/dự án thuộc Chương trình 

thực hiện đào tào, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 10.000 lượt đối tượng 

chuyển giao công nghệ và nhận chuyển giao công nghệ ở nông thôn. 

- Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; 

- Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của 

Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp; với mục đích:  
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+ Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp 

tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp với nội dung 

công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

có liên quan đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả; 

+ Xác định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc 

tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 trên 

phạm vi cả nước. 

- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững, với quan điểm: 

+ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể 

nền kinh tế quốc dân, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của cả nước; gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường để bảo 

đảm phát triển bền vững; phát triển bền vững vừa là một quá trình, vừa là mục 

tiêu của ngành; 

+ Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp vừa phải theo cơ chế thị trường, vừa 

phải đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng; 

chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu 

sang nâng cao chất lượng, hiệu quả thể hiện bằng giá trị, lợi nhuận; đồng thời, 

chú trọng đáp ứng các yêu cầu về xã hội; 

+ Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của 

các thành phần kinh tế; tập trung hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao 

khoa học, công nghệ, phát triển thị trường, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời 

sống, cung cấp thông tin, dịch vụ; 

+ Tăng cường sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế - xã hội từ 

Trung ương đến địa phương trong quá trình tái cơ cấu ngành; đẩy mạnh phát 

triển đối tác công tư (PPP) và cơ chế đồng quản lý, phát huy vai trò của các tổ 

chức cộng đồng. Nông dân và doanh nghiệp trực tiếp đầu tư đổi mới quy trình 

sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử 

dụng tài nguyên hiệu quả hơn; 

+ Tái cơ cấu là một quá trình phức tạp, khó khăn và lâu dài cần được 

thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp với 

thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông 

tin phản hồi từ các bên liên quan. 

- Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ nông 

nghiệp và PTNT ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 
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- Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

- Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, với các 

quan điểm và mục tiêu như sau: 

+ Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn 

theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng 

tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông 

nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần 

kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. 

+ Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách 

để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản 

lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập 

huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, 

xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng. 

+ Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển 

hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, 

dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong 

nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. 

+ Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho 

nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” 

trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. 

+ Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), 

bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn 

Việt Nam. 

2.4. Những tồn tại và nguyên nhân trong xây dựng NTM ở vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ trong 10 năm vừa qua 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có địa hình phức tạp, thiên tai thường 

xuyên diễn ra, cơ sở hạ tầng thấp kém, dân số là đồng bào dân tộc thiểu số 

chiếm tỷ lệ lớn nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy đồng nguồn lực và 

xây dựng các công trình hạ tầng. 

Một bộ phận không nhỏ cán bộ các cấp chưa thật sự quán triệt nguyên tắc 

chỉ đạo thực hiện chương trình, có tư tưởng trông chờ vào nguồn lực của Nhà 

nước. Một số địa phương và hộ dân không muốn thoát nghèo vì sợ mất nguồn 

trợ cấp xã hội từ một số Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình 30A… 
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Mặt khác, công tác hỗ trợ phát triển sản xuất chủ yếu tập trung vào các 

mô hình khuyến nông mang tính phổ biến, rất ít mô hình mới có tính đột phá về 

kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ có hiệu quả.  

2.4.1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn ở một số tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ còn 

nhiều hạn chế nên kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới ở một số địa 

phương còn đạt thấp.  

- Nhiều địa phương trong vùng tổ chức triển khai các cơ chế chính sách đã 

ban hành còn lúng túng, thiếu đồng bộ nên chưa kịp thời giải quyết những vấn 

đề bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, một số chính sách đã ban hành nhưng 

hiệu quả thực hiện còn thấp do thiếu nguồn lực tài chính, thiếu nguồn nhân lực 

tương ứng hoặc do không quyết liệt trong triển khai thực hiện, thiếu kiểm tra, 

giám sát và đôn đốc.  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã 

ở một số địa phương trong vùng còn yếu và thiếu, không có cán bộ chuyên trách 

trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ phải đảm trách nhiều lĩnh vực nên hiệu 

quả công việc chưa cao.  

- Tại một số tỉnh, một số hướng dẫn và chỉ đạo từ cấp trên xuống cấp dưới còn 

chậm, sự phối hợp giữa các ngành và thành viên ban chỉ đạo các cấp chưa đồng bộ, 

công tác tổng hợp, báo cáo theo dõi nắm tình hình có lúc có nơi chưa kịp thời.  

- Nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn 

mới chủ yếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng; vốn sự nghiệp để phát triển sản xuất, văn 

hóa, môi trường chưa được quan tâm hỗ trợ đúng mức. 

- Các văn bản hướng dẫn thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung làm ảnh 

hưởng đến cách xác định cũng như đánh giá mức độ đạt tiêu chí theo quy định. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số tỉnh còn chậm, chưa có sự phân 

công cụ thể nên trong quá trình chỉ đạo, điều hành thiếu chặt chẽ, kế hoạch thực 

hiện chưa cụ thể và rõ ràng.  

- Đa số các xã xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung ưu tiên đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng, còn các nội dung về phát triển sản xuất gắn với tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường chưa 

được quan tâm đúng mức. 

2.4.2. Công tác tuyên truyền, vận động, truyền thông về nông thôn mới 

- Việc phát triển văn hóa cộng đồng ở khu vực nông thôn còn yếu, hiệu quả 

hoạt động của Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn còn thấp, chưa tương xứng 

với điều kiện cơ sở vật chất đã được đầu tư dẫn đến gây lãng phí nguồn lực. 
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- Nhận thức của lãnh đạo cấp xã về xây dựng nông thôn mới ở một số địa 

phương còn chưa đầy đủ, quá chú trọng vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa 

quan tâm đến các hoạt động nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. 

- Sự hạn chế về thời gian, kinh phí, thiếu những hình ảnh sinh động, 

những dẫn chứng cụ thể về mô hình nông thôn mới ở nhiều địa phương. 

2.4.3. Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

- Quy định đối với tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa còn chưa phù hợp dẫn 

đến đầu tư nguồn lực để thực hiện tiêu chí còn lớn trong khi hiệu quả chưa phát 

huy như mong đợi. 

- Đề án xây dựng nông thôn mới còn nặng về các tiêu chí đầu tư cơ sở hạ 

tầng, chưa chú trọng đúng mức đến các tiêu chí phát triển sản xuất, tăng thu 

nhập cho người dân. 

- Một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới hiện nay còn hơi cứng nhắc, 

do đó các địa phương xây dựng nông thôn mới chưa thể hiện được bản sắc riêng. 

- Có những tiêu chí còn chồng chéo như khi đảng bộ, chính quyền xã đạt 

tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” thì các tiêu chí về Quốc phòng và an ninh 

nhất thiết phải đạt. 

2.4.4. Công tác huy động và sử dụng nguồn lực  

- Việc huy động nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới 

còn nhiều khó khăn, ngân sách đầu tư của nhà nước (kể cả vốn lồng ghép từ các 

chương trình mục tiêu quốc gia) còn quá thấp so với yêu cầu; vốn huy động 

trong nhân dân rất hạn chế do thu nhập của người nông dân còn thấp, vốn tín 

dụng khó tiếp cận, vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp không nhiều. 

- Điểm xuất phát về kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ còn thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, xuống cấp, suất đầu tư cao, sản xuất 

nông nghiệp là chủ yếu, lệ thuộc vào thời tiết, hàng hóa nông sản khó tiêu thụ, 

giá cả bấp bênh, chưa có chiến lược giải quyết đầu ra nông sản cho nông dân 

một cách căn bản, đời sống của nông dân còn nhiều khó khăn. 

- Việc kêu gọi thu hút đầu tư còn hạn chế do vốn ở cấp trên chưa được bố 

trí kịp thời và hầu hết các xã chưa xây dựng kế hoạch và giải pháp nhằm phát 

huy nguồn lực trong dân cư. 

III. NHỮNG MÔ HÌNH THÀNH CÔNG TRONG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI VÙNG DHNTB TRONG 10 NĂM QUA 

- Mô hình “Người dân chủ động tìm mô hình sản xuất phù hợp, chính 

quyền địa phương song hành với người dân trong quá trình sản xuất” tại huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng: 
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Với ý thức xây dựng nông thôn mới là “cơ hội vàng” để cuộc sống của 

gia đình và làng xóm tốt đẹp hơn nên tùy theo khả năng và điều kiện của từng 

gia đình, các hộ dân và cá nhân đã chủ động tìm ra ngành, nghề phù hợp để tăng 

thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Người dân sau khi đã chủ động tìm 

ra mô hình sản xuất phù hợp, chính quyền xã tiếp tục song hành với người dân 

trong quá trình sản xuất. Để giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, 

UBND huyện Hòa Vang đã hỗ trợ khuyến khích các hợp tác xã dựng trang web 

quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tổ chức giới thiệu rộng rãi sản phẩm 

trên phương tiện thông tin đại chúng; giúp hợp tác xã, các hộ sản xuất xây dựng 

mối liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, các cửa hàng, siêu thị, trường học 

bán trú trên địa bàn huyện và mở rộng trên thành phố, những bếp ăn tập thể. 

Theo đó, nhiều mô hình đã được người dân xây dựng và mang lại hiệu quả kinh 

tế như: Mô hình trồng nấm sò và nấm linh chi tại xã Hòa Nhơn cho lãi thuần 120 

triệu đồng/hộ/năm; mô hình trồng ớt xanh tại xã Hòa Phong; mô hình trang trại 

nuôi vịt trời, nuôi gà Ai Cập kết hợp du lịch sinh thái tại xã Hòa Phong được 

thành phố đánh giá cao. 

- Mô hình “tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch và ứng 

dụng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ” tại Quảng Nam. Đồng thời, địa 

phương cũng có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, thực hiện các dự án 

phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Các mô hình đã áp dụng thành công và sản 

xuất hiệu quả: 

+ Mô hình tại xã Tam Phú (TP. Tam Kỳ): Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ 

tầng để tạo khâu đột phá mới trong triển khai xây dựng nông thôn mới thì ưu tiên 

hàng đầu của Tam Phú là tập trung phát triển sản xuất và nhiều mô hình kinh tế 

đã mang lại hiệu quả cao như: Mô hình trồng cây Măng Tây, mô hình sản xuất 

rau củ quả sạch, mô hình chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang 

trồng lạc, sản xuất lúa chất lượng cao, trồng nấm linh chi, mô hình nuôi bò… 

+ Mô hình nuôi tôm nước lợ được nhiều địa phương xác định là thế mạnh 

nhằm nâng cao thu nhập cho bà con. Điển hình ở xã Tam Phú có trên 150 hộ 

nuôi tôm thẻ chân trắng nước lợ, với tổng diện tích 120 ha, hàng năm đem lại 

nguồn thu đáng kể cho bà con nhân dân, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu từ mô 

hình này. Tiêu biểu phải kể đến hộ ông Trịnh Ngọc Thành ở thôn Phú Ngọc, hộ 

ông Trương Công Minh ở thôn Phú Thạnh, hộ ông Trương Công Văn ở thôn 

Phú Quý… Thu nhập bình quân của các hộ nuôi tôm này từ 200 - 300 triệu 

đồng/hộ/năm. 

+ Ngoài ra, mô hình nuôi gà tre Đèo Le, với hơn 100 hộ tham gia tại xã Quế 

Long, huyện Quế Sơn đã giúp cho hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. 
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- Mô hình “nuôi gà đồi” hướng đi mới trong xây dựng nông thôn mới ở 

xã tỉnh Quảng Ngãi:  

Mô hình nuôi gà thả vườn đồi tại xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng 

Ngãi không chỉ dễ làm mà hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Hiện nay, toàn xã 

đã có gần 20 hộ gia đình đầu tư nuôi gà thả vườn đồi có quy mô từ 500 con trở 

lên, mỗi năm bán ra thị trường hàng trăm tấn gà thương phẩm. Điển hình, mô 

hình hộ Phùng Minh Thời, mỗi năm xuất bán ra thị trường gần 5.000 con gà, 

trung bình nuôi khoảng 04 tháng mỗi con nặng trên 1,9 kg/con, với mức giá ổn 

định từ 65 - 70.000 đồng/kg, nông hộ nuôi gà thả vườn đồi đã thu về trên 400 

triệu đồng/năm.  

Mô hình tại xã Tịnh Phong, là địa phương có các khu công nghiệp lớn 

đóng trên địa bàn. Số hộ nhường đất sản xuất nông nghiệp cho khu công nghiệp 

chiếm phần lớn. Tuy nhiên, nhờ lợi thế đất vườn đồi bãi rộng rất phù hợp cho 

việc nuôi chăn thả, lại được phủ kín bởi rừng trồng, mô hình nuôi gà thả đồi ở 

đây ngày càng phát triển theo hướng hàng hóa với quy mô lớn. Mô hình nuôi gà 

đồi đang là hướng đi mới trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tịnh Phong.  

Nuôi gà đồi là một trong những mô hình phù hợp với các thôn có nhiều gò 

đồi, lại dễ nuôi. Gà được thả trên vườn đồi rộng có nhiều nguồn thức ăn tự nhiên 

như cỏ, mối, mọt… nên rất khỏe mạnh, chất lượng gà đảm bảo. Vì vậy gà 

thương phẩm rất dễ bán ra thị trường, tư thương từ nhiều nơi sẵn sàng đến tận 

nơi để thu mua. Số lượng hộ nuôi gà đồi tập trung nhiều nhất ở các thôn Phú 

Lộc và Trường Thọ, trung bình mỗi hộ nuôi từ 2.000 đến 5.000 con mỗi lứa, có 

hộ nuôi hàng chục ngàn con. Hàng năm xuất bán ra thị trường trong và ngoài 

tỉnh hàng trăm tấn gà thương phẩm.  

Mô hình điển hình là trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Đình Toản có 

02 khu chuồng chăn nuôi gà cỡ lớn lúc nào cũng có hàng ngàn con gà. Trung 

bình mỗi năm anh xuất bán 06 lứa, mỗi lứa khoảng 2.000 con, mỗi con có trọng 

lượng từ 2,3 kg đến 2,5 kg. Mỗi lứa thu về trên 220 triệu đồng cho lãi thuần trên 

30 triệu đồng/lứa và mỗi năm nông hộ có lãi từ chăn nuôi gà trên 180 triệu đồng.  

Để tạo điều kiện mở rộng sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu, đảm 

bảo phát triển bền vững, vừa qua, huyện Sơn Tịnh đã quyết định phê duyệt Dự 

án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới với mô hình chăn nuôi gà đồi ở xã Tịnh Phong. Nuôi gà thả đồi hay thả 

rông trong các vườn keo có bóng mát, không gian thoáng đãng là hình thức chăn 

nuôi đang được phát triển mạnh và mang lại nguồn thu nhập cao cho các hộ 

nông dân ở Tịnh Phong.  

- Mô hình “Nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, làm thay đổi căn bản bộ 

mặt nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của người nông dân” từ các mô 

hình khuyến nông tại Quảng Ngãi. Hoạt động khuyến nông tại tỉnh Quảng Ngãi 

được triển khai từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo với nhiều hình thức đa dạng 
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phong phú, chuyển giao có hiệu quả những tiến bộ kỹ thuật đến với bà con nông 

dân. Nhiều mô hình trình diễn đã được nhân ra diện rộng, tiêu biểu như:  

+ Mô hình cải tiến kỹ thuật sản xuất lúa nước ở miền núi đạt năng suất 

bình quân 55 tạ/ha (cao hơn năng suất lúa đại trà 8 - 10 tạ/ha), mô hình đã giúp 

nông dân thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, biết chọn giống mới, bón phân 

chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và đặc biệt là đã biết tận dụng nguồn phân hữu 

cơ bón cho lúa;  

+ Mô hình cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa với quy mô 15 ha/mô 

hình đã tạo điệu kiện thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất, thu 

hoạch, giảm chi phí sản xuất gần một nửa so với trước, năng suất lúa của mô 

hình tăng bình quân trên 6 tạ/ha so với lúa đại trà, tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn 

và tập trung; 

+ Mô hình chuyển đổi cây lạc trên đất lúa thiếu nước vụ hè với năng suất 

25 tạ/ha, mô hình lãi trên 16 triệu đồng/ha, tăng hơn so với sản xuất lúa 5 triệu 

đồng/ha. Ngoài hiệu quả kinh tế, việc chuyển đổi cây trồng còn cách ly nguồn 

sâu bệnh, cải tạo đất, tiết kiệm nước trong vụ hè.  

+ Mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 

năng suất mô hình đạt từ 65 - 69 tạ/ha, tăng hơn sản xuất đại trà từ 3 - 8 tạ/ha.  

+ Mô hình “Canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu” được 

đánh giá là thích ứng tốt với điều kiện biến đổi khí hậu và tăng hiệu quả kinh tế 

so với sản xuất lúa đại trà trên cùng cánh đồng. Giống lúa được thực hiện là 

giống DT45; áp dụng Quy trình “1 phải 5 giảm” trong sản xuất lúa (phải là sử 

dụng hạt giống cấp xác nhận trở lên, giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân bón, 

giảm thuốc BVTV, giảm lượng nước tưới, giảm thất thoát sau thu hoạch). Đây là 

mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời 

giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường nhằm cải thiện thu nhập và nâng 

cao kiến thức, trình độ canh tác cho bà con nông dân. 

+ Mô hình chăn nuôi bò cái lai Zê bu sinh sản gắn với trồng cỏ trên đất sản 

xuất cây trồng kém hiệu quả, theo phương thức có sự đối ứng con giống của người 

dân (mô hình đầu tư 01 con/hộ, mỗi hộ còn tự mua 01 bò cái có trọng lượng tối 

thiểu 130 kg/con) trồng cỏ VA06, thu nhập hộ mô hình đạt từ 16 -18 triệu/năm. 

 + Mô hình chăn nuôi heo thịt trên đệm lót sinh học đã giảm ô nhiễm môi 

trường trong phát triển chăn nuôi nông hộ; 

+ Mô hình nuôi bò sinh sản nguồn vốn vay phát triển sản xuất đã giúp cho 

nông dân miền núi biết sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi bò 

hộ gia đình nhằm tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo.  
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+ Mô hình nuôi cá bớp sau 8 tháng nuôi lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/hộ, 

mô hình đã nhân rộng vùng nuôi tại xã Bình Đông (Bình Sơn) và xã An Hải (Lý 

Sơn) với trên 30 hộ, nhiều hộ có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. 

 + Mô hình nuôi ghép tôm với cá thương phẩm trong ao (nuôi ghép tôm sú 

với cá dìa, cá đối), lợi nhuận mỗi mô hình trên 100 triệu đồng, mô hình góp 

phần thay đổi thế độc canh của con tôm có nhiều rủi ro do dịch bệnh. 

+ Mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương đã nhân rộng tại xã Phổ Thạnh 

(Đức Phổ) với trên 50 hộ nuôi, thu nhập bình quân 4 triệu/hộ/tháng; 

+ Mô hình máy dò ngang đã tăng sản lương đánh bắt từ 25 - 50%, chi phí 

nhiên liệu giảm từ 15 - 25% so với khi chưa lắp đặt máy, đã nhân rộng trên 360 

máy, giúp ngư dân mạnh dạn phát triển đánh bắt hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ 

chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 

 - Mô hình “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

chuyển dịch kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân (đến năm 2020 

đạt từ 40 - 45 triệu đồng/người/năm)” tại tỉnh Bình Định:   

Đối với lĩnh vực trồng trọt:  

+ Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chuyển đổi sản xuất 3 

vụ sang sản xuất 2 vụ an toàn, hiệu quả hơn; chuyển đổi sản xuất lúa kém hiệu 

quả sang sản xuất cây, con khác hiệu quả hơn, đẩy mạnh đầu tư phát triển mở 

rộng diện tích ngô lai và lúa lai. Đối với đất khu vực vùng ven núi và trung du 

đang canh tác kém hiệu quả chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, đặc biệt là mô 

hình cây bưởi ra xanh, bơ; đồng thời khu vực đất ven sông canh tác kém hiệu 

quả được chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm. 

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến, hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất, tập 

trung đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới cao sản, giống chất lượng cao để tăng 

năng suất và chất lượng nông sản phẩm. Xây dựng vùng lúa chất lượng cao phục 

vụ tiêu dùng nội tỉnh và xuất khẩu; xây dựng và nhân rộng các mô hình cánh đồng 

mẫu lớn có hiệu quả; xây dựng vùng chuyên canh hoa, cây cảnh, rau an toàn; phát 

triển các vùng nguyên liệu sắn, mía, nguyên liệu giấy phục vụ chế biến. 

+ Thực hiện chương trình cánh đồng mẫu lớn và cánh đồng tiên tiến cây 

lúa với tổng diện tích hàng năm trên 11.000 ha; liên tục nhiều năm liền duy trì 

chuỗi liên kết sản xuất giống lúa với các công ty giống trên địa bàn cả nước góp 

phần tăng thu nhập cho nông dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 79/152 

HTX nông nghiệp sản xuất lúa giống, sản lượng thóc giống đạt bình quân hàng 

năm 15.000 tấn, không những đủ cung cấp lúa giống chất lượng tốt cho nhu cầu 

sản xuất trong tỉnh mà còn cung ứng cho các địa phương khác mang lại hiệu quả 

kinh tế cao cho sản xuất. 
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+ Thực hiện liên kết “4 nhà” theo cánh đồng liên kết sản xuất hạt lúa 

giống. Hàng năm, các doanh nghiệp liên kết thực hiện 42 cánh đồng mẫu lớn sản 

xuất hạt lúa giống, diện tích trên 2.000 ha, năng suất lúa bình quân đạt 71,0 

tạ/ha/vụ, cao hơn sản xuất bình thường 3 - 4 tạ/ha, lợi nhuận sản xuất ước đạt 

36,8 - 39,6 triệu đồng/ha, cao hơn 11,8 - 15,8 triệu đồng/ha so với sản xuất lúa 

thương phẩm. 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Phát triển mạnh chăn nuôi theo hình thức 

trang trại, gia trại gắn với quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung. Đẩy mạnh lai 

tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo, phát triển đàn gia cầm; nâng cao chất lượng con 

giống, đa dạng hóa sản phẩm. Nuôi bò lai, bò lấy sữa, lơn hướng lạc, gia cầm có 

năng suất thịt và trứng cao, chuyển dần sang chăn nuôi công nghiệp, đồng thời 

gắn chăn nuôi với chế biến và tiêu thụ. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ về 

giống, nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh, sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm 

để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả mô hình vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh lợn 

quy mô toàn huyện (huyện Hoài Ân) với trên 29.000 hộ gia đình tham gia. 

Đối với lĩnh vực thủy sản: Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan 

trọng của tỉnh. Quy hoạch và đầu tư mở rộng diện tích nuôi tôm thâm canh và 

bán thâm canh ơ những vùng đủ điều kiện. Áp dụng các biện pháp nuôi luân 

canh, xen canh, nuôi tổng hợp, nuôi công nghiệp bằng hệ thống lồng, bè trên 

biển. Nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với công tác bảo vệ an ninh, 

chủ quyền biển, đảo. Khuyến khích đầu tư đóng mới, trang bị đồng bộ đội tàu 

câu cá ngừ đại dương hiện đại có công xuất từ 400 CV trở lên và tàu dịch vụ hậu 

cần và thu mua, xuất khẩu thủy sản trên biển nhằm tăng sản lượng và nâng cao 

hiệu quả nghề đánh bắt xa bờ, xây dựng các tổ, đội hợp tác trên biển để tổ chức 

thu mua hải sản. Kết quả, năm 2017 tổng sản lượng thủy sản đạt 233.213 tấn 

(tăng 86,3% so với năm 2008), trong đó: sản lượng khai thác là 221.088 tấn, sản 

lượng nuôi trồng là 10.746 tấn. 

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu thủy sản theo hướng: (i) Khai thác hải sản 

xa bờ chiếm tỷ trọng trên 95% so với tổng sản lượng khai thác thủy sản, trong 

đó chuyển đổi mạnh sang nghề lưới vây và cây để khai thác cá ngừ đại dương; 

(ii) Giảm tổn thất sau thu hoạch bằng phương pháp lắp hầm ngâm hạ nhiệt 

nhanh để bảo quản hải sản trên các tàu khai thác hải sản xa bờ theo phương pháp 

bơm phom (Polyuethane); (iii) Đa dạng hóa đối tượng nuôi, nuôi quảng canh 

trên các hồ chứa thủy lợi, nuôi cá ao lót bạt (khoảng 750m
2
 cá tầm); tập trung 

nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú và cua, cá nuôi xen trong ao tôm ở nước lợ; 

ương nâng cấp tôm hùm lồng, tôm hùm và nuôi ốc hương thương phẩm bằng 

hình thức nuôi lồng bè trong nước mặn. 
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Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Phát triển các loại cây lấy gỗ, cây công 

nghiệp và cây nguyên liệu giấy trên đất lâm nghiệp. Khoanh nuôi, tái sinh rừng 

cho những vùng phòng hộ có độ che phủ thấp, có thể kết hợp trồng các loại cây 

ăn quả, cây công nghiệp lâu năm. Hoàn thành việc giao đất giao rừng để trên 

từng diện tích rừng đều có chủ cụ thể. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế 

cùng tham gia kinh doanh rừng tại địa phương. Đồng thời, tỉnh đã triển khai có 

hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất giống cây lâm nghiệp công nghệ cao trên địa 

bàn tỉnh bằng công nghệ nuôi cấy mô với quy mô 10 triệu cây/năm, bằng công 

nghệ giâm hom với năng suất 180 triệu cây giống/năm để tiêu thụ, cung ứng 

trong và ngoài tỉnh; chuỗi kinh doanh cây gỗ lớn với quy mô trên 10.000 ha; liên 

kết với Công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định sản xuất cây dược liệu dưới 

tán rừng với quy mô 300 ha. 

- Mô hình “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi theo hướng 

hàng hóa gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ” tại tỉnh Bình Định như: Xây 

dựng các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển các vùng chăn nuôi tập 

trung và thâm canh theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, ứng dụng công 

nghệ cao và an toàn dịch bệnh nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng và 

mang tính cạnh tranh cao, tích cực kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

- Mô hình “Nuôi tôm áp dụng công nghệ Biofloc”: Trong điều kiện hiện 

nay, đối với các ao nuôi tôm kiên cố, trải bạt khi áp dụng công nghệ Biofloc 

(làm sạch môi trường bằng hệ thống biofloc), nuôi ít phải thay nước, chỉ  thêm 

nước bổ sung khi cần vì các vi khuẩn có lợi trong E.M Trùn đã xử lý các chất 

độc hại ngay trong quá trình cho tôm ăn. Mô hình đem lại hiệu quả cao, bền 

vững, hiệu quả cho vụ này, vụ sau, cho đời này, đời sau, góp phần thực hiện tốt 

Chương trình phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. 

- Mô hình “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

đánh bắt thủy sản; xây dựng vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả, cây thực 

phẩm an toàn; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản” tại tỉnh Khánh Hòa: 

Mô hình đã thực hiện thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao tại huyện 

Khánh Sơn như mô hình sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh, quýt đường và 

mía tím… mô hình không những chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân 

mà còn hình thành được vùng hàng hóa và cây thế mạnh, định vị thương hiệu 

hàng hóa Khánh Sơn trên thị trường như: Vùng chuối xã Thành Sơn, vùng cây 

ăn quả xã Sơn Bình, cây mía tím Sơn Hiệp, tiêu Sơn Trung, Sơn Lâm... 

- Mô hình “Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chuỗi giá trị ngành 

nông nghiệp” tại tỉnh Ninh Thuận:  

 + Mô hình trồng măng tây xanh: Từ vùng đất hoang hóa, đến nay xã An 

Hải huyện Ninh Phước đã cải tạo thành cánh đồng trồng măng tây xanh gắn với 

du lịch nông thôn, cho thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng/ha tại khu vực trồng.  
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+ Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn thực hiện 

tại các vùng thiếu nước với cây đậu xanh mang lại lợi nhuận trên 15 triệu 

đồng/ha, cao hơn trên 7 triệu đồng/ha; cây bắp lai lợi nhuận trên 10 triệu 

đồng/ha, cao hơn trên 4 triệu đồng/ha; cây mè mang lại lợi nhuận trên 10 triệu 

đồng/ha, cao hơn 3 triệu đồng/ha so với trồng lúa.  

+ Mô hình tưới tiết kiệm nước (nhỏ giọt trên cây ăn quả, măng tây 

xanh,…; phun tầm thấp trên nho, táo,…; phun tầm cao trên cỏ chăn nuôi, 

mía,…) đã giúp giảm 40 - 60% lượng nước tưới so với diện tích ngoài mô hình, 

tiết kiệm được 60 - 70% công lao động (công tưới), đến nay toàn tỉnh đã có 

1.264 ha cây trồng đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước, đặc biệt mô hình công 

nghệ này phát huy tác dụng, hiệu quả nhất trong điều kiện hạn thường xuyên 

diễn ra tại Ninh Thuận. 

+ Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, đến nay Ninh Thuận đã xây 

dựng được 14 cánh đồng với diện tích 1.328,25 ha theo mô hình cánh đồng lớn, 

đã giảm lượng giống từ 50 - 100 kg/ha; giảm phân đạm 50 - 100kg/ha; giảm 

thuốc trừ sâu 1 - 2 lần; giảm nước 1 - 2 lần; giảm công lao động và thất thoát sau 

thu hoạch (thực hiện khâu cơ giới hóa từ làm đất đến thu hoạch trong sản xuất). 

Riêng cây lúa đã tiết kiệm được lượng giống gieo sạ từ 100 - 150kg/ha, giảm 

được số lần phun thuốc bảo vệ thực vật 2 - 3 lần/vụ, năng suất cao hơn từ 500 - 

1.500kg/ha so với tập quán canh tác truyền thống nông dân.  

+ Mô hình “Thâm canh cây nho, cây táo theo hướng VietGAP”: Mô hình 

đã cho nhiều hộ nông dân có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha/năm.  

+ Mô hình “Phát triển sinh kế nông - lâm kết hợp”: Mô hình đã trồng các 

loại cây ăn trái xen cây lâm nghiệp với diện tích 530 ha (gồm: 250 ha bưởi, 30 

ha bơ, 250 ha mãng cầu), đã có hộ đồng bào thu được hàng trăm triệu đồng/năm 

nhờ kết hợp cây ăn trái với chăn nuôi bò, dê, cừu dưới tán rừng. Thông qua mô 

hình đã giúp người dân phát triển kinh tế, yên tâm bảo vệ rừng, góp phần quan 

trọng trong việc giảm nghèo bền vững khu vực miền núi. 

+ Mô hình chuỗi giá trị trong chăn nuôi, đã thực hiện chuỗi liên kết chăn 

nuôi giữa Công ty chăn nuôi CP Việt Nam với 47 trang trại heo có giá nuôi gia 

công 4.000 đồng/kg thịt hơi xuất chuồng; chuỗi dê cừu của cơ sở chăn nuôi Triệu 

Tín, xã Phước Thuận (Ninh Phước) liên kết với hơn 50 trại nuôi vỗ béo, được cơ 

sở thu mua theo giá thị trường nhưng đảm bảo đầu ra cho người chăn nuôi. 

- Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, ở Bình Thuận đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới như: Mô 

hình trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình trồng gừng xen canh 

dưới tán cây ăn quả…, trong đó có mô hình liên kết “4 nhà” (chính quyền, 

doanh nghiệp, ngân hàng, nông dân) là cách làm hay cần được nhân rộng. Mô 

hình liên kết 4 nhà được  triển  khai từ năm 2011 tại 02 xã Nam Chính (huyện 
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Đức Linh) và Nghị Đức (huyện Tánh Linh), chỉ sau một năm thực hiện, mô hình 

liên kết “4 nhà” đã giúp nông dân tạo ra vùng canh tác ổn định với năng suất lúa 

bình quân đạt 70 tạ/ha, cao hơn 10 tạ/ha so với sản xuất ngoài vùng. Nhờ 

chất lượng gạo ngon, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, mô hình này đã nhanh chóng 

được nhân rộng ra 16 xã với tổng diện tích hiện lên đến 1.000 ha. 

Tham  gia  mô  hình liên kết “4 nhà”, người nông dân được nợ tiền phân bón và 

trừ vào tiền bán lúa khi thu hoạch, doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm. 

Không chỉ tạo vùng nguyên  liệu  ổn  định, mô  hình  liên  kết  “4 nhà” còn tạo sự 

đồng bộ  trong  ứng  dụng khoa  học - kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất. 

- Mô hình “Khu dân cư 6 không và họ tộc 3 không" tại tỉnh Quảng Ngãi: 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư”, 10 năm qua tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn đã xây dựng và thực 

hiện thành công mô hình “khu dân cư 6 không” và “họ tộc 3 không”. Nhờ mô 

hình “9 không” này mà công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Long có 

nhiều thuận lợi. Kết quả của mô hình là hầu hết người dân sinh sống trên địa bàn 

xã đều đọc thông và nhớ thạo “6 không” của khu dân cư mình, đó là khu dân cư 

không còn hộ đói, hộ nghèo; không có tệ nạn xã hội; không có tội phạm nghiêm 

trọng xảy ra; không có người vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông; 

không có đơn thư khiếu nại vượt cấp; không có người sinh con thứ 3 trở lên. Mô 

hình “6 không” dần đã trở thành phong trào thi đua nhà nhà cùng tham gia hiệu 

quả, các hộ dân từ thi đua mà đã có “sức bật” vươn lên từng bước cải thiện cuộc 

sống. Đồng thời, từ phong trào thi đua “khu dân cư 6 không” mang lại hiệu quả, 

UBMTTQVN xã Bình Long tiếp tục đưa mô hình “họ tộc 3 không” vào thực 

hiện. Đó là mô hình họ tộc “không có hộ nghèo và nhà tạm bợ, không có con 

cháu vi phạm pháp luật, không có con cháu bỏ học giữa chừng”. Kết quả thực 

hiện hai mô hình “khu dân cư 6 không” và “họ tộc 3 không” đã làm chuyển biến 

sâu sắc nhận thức của người dân trong khu dân cư về tinh thần đoàn kết, thi đua 

xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, 

nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo. 

- Mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ tỉnh Ninh Thuận: 

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ ở Ninh 

Thuận đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; huy 

động sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ chung tay xây dựng nông 

thôn mới mang lại hiệu quả tích cực, nhất là tiêu chí giảm nghèo bền vững. 

Thông qua việc thực hiện mô hình “5 không” (Không đói nghèo, không có trẻ 

suy dinh dưỡng và bỏ học, không sinh con thứ 3, không có bạo lực gia đình, 

không vi phạm pháp luật) và “3 sạch”: sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Cuộc vận 

động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” là hoạt động được các cấp Hội phụ 

nữ triển khai thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và mang lại nhiều hiệu 

quả thiết thực.  
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 840 xã, trong số đó có 250 xã miền núi 

(chiếm 29,76%), 186 xã vùng cao (chiếm 22,14%) và 13 xã hải đảo (chiếm 1,55%). 

- Thu nhập bình quân đầu người trong một tỉnh của vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ sẽ cao khi cơ cấu tổng sản phẩm ngành nông nghiệp giảm. 

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

liên tục được tăng lên, tỷ lệ lao động so với dân số cũng ngày càng tăng và cao 

hơn so với bình quân trung của cả nước.  

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay 

thấp hơn trung bình của cả nước. 

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của vùng Duyên 

hải Nam Trung Bộ tập trung chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.  

- Cơ cấu doanh nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hoạt động trong 

lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) tập trung ở tỉnh Bình Thuận, lâm 

nghiệp tập trung ở Bình Định và thủy sản tập trung ở Ninh Thuận. 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã có 03/7 tỉnh (Bình Thuận, Bình 

Định, Phú Yên) có tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 50% tổng số xã tham 

gia xây dựng nông thôn mới; có 02 tỉnh là Khánh Hòa và Quảng Nam có tỷ lệ số 

xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 40% tổng số xã tham gia thực hiện xây 

dựng nông thôn mới và 02 tỉnh Quảng Ngãi và Ninh Thuận có tỷ lệ số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới tương ứng là 37,2% và 36,17% trên tổng số xã tham gia 

xây dựng nông thôn mới. 

- Tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, kết quả xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2010-2018, không phụ thuộc vào tổng sản phẩm của địa phương, thu 

nhập bình quân đầu người trung bình của tỉnh cao hay thấp.  

4.2. Kiến nghị 

- Cần có các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nên 

nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chí, trong đó có một số tiêu chí mềm mang đặc 

trưng của vùng. Đồng thời, cần xây dựng bộ tiêu chí riêng cho các xã miền núi 

và hải đảo. 

- Trong công tác tổ chức xây dựng nông thôn mới, cần có ban giám sát 

thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.  
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- Cần có cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp, đặc 

biệt là các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh và thu lợi nhuận từ khu vực 

khu vực nông nghiệp nông thôn.  

- Cần có cơ chế, chính sách đặc thù trong việc hỗ trợ kinh phí để phát 

triển sản xuất trong nông thôn mới để nâng cao thu nhập cho người dân và xây 

dựng nông thôn mới một cách bền vững hơn. 

- Cần có những cơ chế, chính sách và kinh phí hỗ trợ ứng dụng khoa học 

công nghệ trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

- Cần có cơ chế, chính sách rõ ràng hơn để lồng ghép các chương trình xóa 

đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình 30A, chương 

trình 135… với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Cần thành lập ban đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới ở các xã 

chưa hoàn thành xây dựng nông thôn nông thôn mới và các xã vùng khó khăn để 

có cơ chế và hướng đầu tư cho phù hợp. 

- Vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới là người dân nên cần có 

cơ chế hỗ trợ trong công tác tuyên truyền phù hợp cũng như những chính sách 

phù hợp khác để tránh người dân ỷ lại vào nhà nước đặc biệt là ở các xã miền 

núi, vùng cao và hải đảo.  

-  Cần có các cơ chế, chính sách thuận lợi để các địa phương tổ chức đấu 

giá đất, xử lý lấn chiếm đất dự phòng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong 

khu dân cư được dễ dàng./.  
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ĐA DẠNG SINH KẾ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

Ở VÙNG TÂY NGUYÊN 

 

                                     TS. Trần Bình Đà, 

                                       ThS. Nguyễn Hữu Giáp 

                               Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 

Tóm tắt: Sinh kế đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng NTM. Thực 

tế cho thấy, các địa phương ở Tây Nguyên đạt kết quả tốt hay chưa tốt trong xây 

dựng NTM đều bị chi phối bởi các nguồn lực này. Sinh kế còn có mối quan hệ 

gắn bó với tỉ lệ hộ nghèo ở các địa phương. Do đó, xây dựng nông thôn mới có 

đạt kết quả tốt hay không, có bền vững và ổn định lâu dài hay không thì cần xem 

xét các nguồn sinh kế có đảm bảo tính đa dạng, đặc biệt là nguồn lực tài chính, 

từ đó đảm bảo ổn định và phát triển. Nghiên cứu này sử dụng nhiều nguồn dữ 

liệu khác nhau, kết hợp với việc áp dụng dụng phương pháp tiếp cận sinh kế bền 

vững của UNDP để làm rõ thực trạng về mối liên hệ giữa xây dựng NTM và đa 

dạng sinh kế ở Tây Nguyên. Kết quả xây dựng NTM ở Tây Nguyên mặc dù có sự 

chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2010-2018, tuy nhiên những kết quả chưa 

đạt được bị ràng buộc chủ yếu bởi nguồn sinh kế tài chính. Nguồn lực tài chính 

là trung tâm chi phối quá trình xây dựng NTM ở Tây Nguyên, tuy nhiên tính đa 

dạng các nguồn thu nhập của HGĐ ở các tỉnh rất thấp (trừ tỉnh Lâm Đồng). 

Bên cạnh đó, các nguồn sinh kế tài chính này còn thiếu tính ổn định, tập trung 

vào nông nghiệp và khai thác quá mức tài nguyên đất, nước, rừng. Do đó, các 

tỉnh Tây Nguyên cần tập trung phát huy thế mạnh về nông nghiệp, đồng thời ưu 

tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ gắn với việc phục vụ ngành 

nông nghiệp như vật tư nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ du 

lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp để đa dạng hóa nguồn 

sinh kế tài chính cho HGĐ. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tây Nguyên gồm 05 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và 

Lâm Đồng xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ Bắc xuống Nam, có diện tích tự nhiên 

là 54.474 km
2
 chiếm 16,8% diện tích tự nhiên cả nước (Ban chỉ đạo TW, 2016). 

Tây Nguyên cũng là vùng có các điều kiện tự nhiên đặc biệt của Việt Nam với 

nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế - xã hội.  

Bên cạnh đó, theo Kết luận số 12-KL/TW ngày 24-10-2011 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về 

phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020 khẳng định Tây Nguyên là địa 

bàn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh và môi trường sinh thái của đất nước. Mục tiêu đề ra cho giai đoạn tới là 

xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm, có lực lượng sản xuất phát 

triển ở mức trung bình của cả nước (Baochinhphu.vn, 2012). 
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Từ năm 2011 đến nay, kinh tế Tây Nguyên đã đạt được những kết quả tích 

cực, tốc độ tăng trưởng đạt khá và tăng cao qua các năm. Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, phát triển mạnh một số ngành, lĩnh vực quan 

trọng. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư và có cải thiện tích cực tạo điều kiện 

cho phát triển kinh tế - xã hội và thuận lợi cho đời sống nhân dân trong vùng. 

Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GrDP) bình quân 05 năm (2011-2015) của 

toàn vùng đạt 7,19%/năm, trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 5,91%; khu 

vực công nghiệp, xây dựng tăng 11,19%; khu vực dịch vụ tăng 7,27%. Thu nhập 

bình quân đầu người năm 2017 của các tỉnh Tây Nguyên đạt trên 41,6 triệu đồng, 

tăng 5,02% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ 

trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2011-2015 từ 47,66% xuống 

còn 44,61%; tăng tỷ trọng trong cùng kỳ của các khu vực công nghiệp, xây dựng 

từ 16,73% lên 18,31% và khu vực dịch vụ từ 31,1% lên 33,35%.  

Bên cạnh các yếu tố tích cực, vùng Tây Nguyên cũng đang tồn tại những 

khó khăn, thách thức, đó là: Rừng bị tàn phá, chủ yếu là để lấy đất sản xuất, sản 

xuất nông nghiệp Tây Nguyên tiếp tục có dấu hiệu đi xuống ở 03 ngành hàng 

quan trọng là cà phê, hồ tiêu và cao su. Sau cây cao su, sản phẩm cây hồ tiêu bị 

mất giá từ 2016, đến năm 2018, 2019 cà phê vừa mất mùa, vừa mất giá, khiến 

nông dân các tỉnh Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn (Đình Tuấn, 2018). 

Lĩnh vực công nghiệp khu vực Tây Nguyên có quy mô rất nhỏ bé và việc 

thu hút đầu tư cũng rất khó khăn. Phát triển công nghiệp chưa gắn với thế mạnh 

nông nghiệp để phát triển các cơ sở công nghiệp cung ứng các dịch vụ đầu vào, 

đầu ra, bảo quản, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm cho nông nghiệp, qua đó, hỗ 

trợ nhau cùng phát triển. Các doanh nghiệp là động lực chính để phát triển kinh 

tế thích ứng với cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế thì số lượng còn ít, quy mô 

nhỏ lẻ và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Liên kết vùng 

trong quy hoạch phát triển, thu hút đầu tư còn mờ nhạt, chưa tạo ra được chuỗi 

liên kết giá trị trong sản xuất. Liên kết giữa các địa phương trong vùng với các 

vùng kinh tế khác và với khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt 

Nam còn rất hạn chế (Việt Dũng, 2017).  

Tây Nguyên cũng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM từ năm 

2010 đến nay, các tỉnh đều đã đạt được các kết quả khả quan, góp phần vào 

những kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn vùng. Tuy nhiên, Tây 

Nguyên và Tây Bắc vẫn là 02 vùng trũng của tỉ lệ hộ nghèo, kết quả xây dựng 

NTM còn nhiều cách biệt so với các tỉnh của các vùng khác trên toàn quốc.  

Vậy, câu hỏi cần phải giải đáp trong nghiên cứu này gồm: “Hiện trạng 

xây dựng NTM ở tây Nguyên như thế nào? tính đa dạng sinh kế ở khu vực Tây 

Nguyên như thế nào? đa dạng nguồn sinh kế có mối liên hệ và ảnh hưởng thế 

nào đến kết quả xây dựng NTM? giải pháp nào để thúc đẩy đa dạng hóa nguồn 

sinh kế để góp phần xây dựng NTM ở Tây Nguyên theo hướng bền vững?”. 
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II. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Nguồn dữ liệu  

Nghiên cứu này sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp, dữ liệu thống kê do 

các Văn phòng BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM, các Cục Thống kê 

của 05 tỉnh gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Ngoài 

ra, nghiên cứu cũng sử dụng các dữ liệu thống kê trực tuyến và kết quả Tổng 

điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của Tổng cục Thống kê. 

Bên cạnh các dữ liệu thống kê thứ cấp, nghiên cứu cũng thực hiện điều tra 

thu thập số liệu để làm nghiên cứu điểm tại tỉnh Đắk Lắk. 

1.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu  

Áp dụng tiếp cận sinh kế bền vững của UNDP (2010):  tiếp cận theo 

khung sinh kế được kết hợp với cách tiếp cận theo vùng sinh thái gắn với mô 

hình hoạt động sinh kế. Các nguồn lực về con người, tự nhiên, xã hội, vật chất, 

tài chính được xem xét trong mối quan hệ với xây dựng NTM. 

Tiếp cận có sự tham gia: Trong quá trình nghiên cứu kết hợp tham vấn 

cộng đồng để cộng đồng cùng tham gia thảo luận các thuận lợi, khó khăn và giải 

pháp phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế về cải thiện nguồn lực sinh kế 

trong xây dựng NTM. 

Tiếp cận theo tiểu vùng KTXH và phát triển bền vững: Mỗi tiểu vùng 

KTXH của tỉnh có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khác nhau, các điều kiện 

đó tác động đến các nguồn lực và hoạt động sinh kế.  

1.3. Phương pháp điều tra nghiên cứu điểm 

1.3.1. Chọn địa điểm thu thập số liệu 

Số liệu sơ cấp được tập trung thu thập tại tỉnh Đắk Lắk, nghiên cứu chọn 

02 huyện, 02 xã và 02 thôn/ buôn để điều tra. Các huyện, xã, thôn/buôn được lựa 

chọn bằng phương pháp đánh giá cho điểm theo 07 chỉ tiêu. Thông qua cuộc họp 

thảo luận nhóm với lãnh đạo, cán bộ tỉnh và Văn phòng BCĐ Chương trình 

MTQG xây dựng NTM, 02 huyện đại diện cho tỉnh sẽ được lựa chọn. Tương tự 

trong cuộc thảo luận nhóm với lãnh đạo và cán bộ 02 huyện sẽ chọn 02 xã (mỗi 

huyện 01 xã); và trong cuộc thảo luận với lãnh đạo và cán bộ xã thì chọn ra 02  

thôn/ buôn (mỗi xã 01 thôn/buôn).  

Các chỉ tiêu để đánh giá lựa chọn địa điểm nghiên cứu được thực hiện 

theo mẫu biểu sau: (i) Thu nhập bình quân; (ii) Đóng góp vào NTM (tiền, lao 

động, đất đai); (iii) Giám sát, phản hồi (thực hiện NTM); (iv) Thay đổi trong áp 

dụng KHCN vào sản xuất nông - lâm nghiệp; (v) Liên kết thị trường, tiêu thụ 

sản phẩm; (vi) Các thay đổi khác (bảo vệ môi trường, trách nhiệm cộng đồng… 

); (vii) Đa dạng dân tộc. Áp dụng thang điểm áp dụng 5 mức: điểm 1 = thấp/yếu; 

2 = dưới TB; 3 = trung bình; 4 = khá; 5 = cao/mạnh. 

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=18964
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=18964
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Trên cơ sở đó, thôn 7 - xã Hòa Sơn - huyện Krông Bông và buôn Sút 

M'drưng - xã Cư Suê - huyện Cư M'gar đã được lựa chọn làm địa điểm nghiên 

cứu và thu thập số liệu sơ cấp. 

1.3.2.Phƣơng pháp thu thập và xử lý số liệu 

Thông tin và số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp thảo 

luận nhóm tập trung và phỏng vấn hộ gia đình. 

Tổng số 06 thảo luận nhóm tập trung đã được thực hiện, gồm: 02 thảo 

luận nhóm với cán bộ cấp huyện, 02 thảo luận nhóm với cán bộ cấp xã và 02 

thảo luận nhóm với ban quản lý thôn/ buôn. Mỗi cuộc thảo luận nhóm có từ 3 

đến 12 người địa phương tham gia. 

Tổng số 60 hộ gia đình ở 02 thôn/ buôn đã được phỏng vấn trực tiếp theo 

bộ câu hỏi được thiết kế bán cấu trúc. 

Số liệu được tổng hợp và xử lý trên phần mềm Excel. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

2.1. Thực trạng kết quả xây dựng NTM ở Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2018 

2.1.1. Kết quả chung về xây dựng NTM ở Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2018 

Trên cơ sở số liệu thu thập và tổng hợp từ các nguồn dữ liệu của các tỉnh 

Tây Nguyên
63

, số liệu trong Bảng 01 cho thấy hiện trạng và một số các kết quả 

chính của quá trình xây dựng NTM của 05 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, 

Đắk Nông và Lâm Đồng. Kết quả cho thấy, cả 05 tỉnh đều có xuất phát điểm rất 

thấp khi tiến hành xây dựng NTM.  

Năm 2010, tổng cộng cả vùng Tây Nguyên có 598 xã, đều là các xã có điều 

kiện khó khăn trong xây dựng NTM, chưa có xã nào tiêu biểu có đủ điều kiện để 

đạt chuẩn NTM. Tây Nguyên với đặc thù là các địa phương miền núi, có sự đa 

dạng và phân bố dân cư là người dân tộc cao và rộng nên số xã và thôn được cộng 

nhận đặc biệt khó khăn nhiều (năm 2018, số lượng xã và thôn/buôn đặc biệt khó 

khăn của tỉnh Kon Tum là 49 xã và 429 thôn/buôn; Gia Lai là 65 xã và 664 

thôn/buôn; Đắk Lắk là 45 xã và 428 thôn/buôn; Đắk Nông là 12 xã và 179 

thôn/buôn;và Lâm Đồng là 08 xã và 150 thôn/buôn).  Nhìn chung, số tiêu chí đạt 

chuẩn bình quân chỉ đạt <4 TC/xã (trong đó, các xã thuộc tỉnh Kon Tum; Gia Lai; 

Đắk Lắk; Đắk Nông đạt bình quân 2,7 TC/xã; 3,8 TC/xã; 3,3 TC/xã; 3,1 TC/xã 

theo thứ tự; riêng các xã thuộc tỉnh Lâm Đồng đạt 0,0 TC/xã) (Bảng 01). 

                                              
63

 Dữ liệu của các Văn phòng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, 

Đắk Nông, Lâm Đồng và Trung ương; các số liệu thống kê từ các Niên giám thống kê của 05 tỉnh Tây Nguyên.  
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Sau đó, các tỉnh triển khai mạnh mẽ các biện pháp để thực hiện chương 

trình MTQG xây dựng NTM, kết quả đạt được rất rõ rệt. Đối với tỉnh Kon Tum, 

số xã đạt chuẩn NTM tăng từ 0 xã lên 9 xã năm 2015 và 15 xã năm 2018 với 

tổng số tiêu chí đạt chuẩn tăng so với năm 2010 là 209% (năm 2015) và 311,2% 

(năm 2018). Tỉ lệ tiêu chí đạt so với tổng số tiêu chí mà tỉnh cần phấn đấu (1634 

TC) đã tăng từ 15,1% (năm 2010) lên 58,6% (năm 2018) (Bảng 01). 

Bảng 01: Tổng hợp các chỉ số chính trong xây dựng NTM ở Tây Nguyên  

giai đoạn 2010 - 2018 

Tỉnh Năm 
Tổng 
số xã 

Số xã 
đạt 

chuẩn 
NTM 

(19 tiêu 
chí) 

Số xã 
đặc 
biệt 
khó 
khăn 

Số 
thôn 
đặc 
biệt 
khó 
khăn 

Tổng 
số tiêu 

chí 
cần 
đạt 

Số 
tiêu 
chí đã 
đạt 

chuẩn 

Số tiêu 
chí đạt 
chuẩn 
BQ/xã 

Số tiêu 
chí đạt 
mới so 
với 

2010 

Tỉ lệ 
tăng số 
tiêu chí 
so với 
2010 
(%) 

Tỉ lệ tiêu 
chí đã 

đạt so với 
tổng tiêu 
chí (%) 

Kon 
Tum 

2010 81 0 18 35 1539 233 2,7 - - 15,1 

2015 86 9 57 426 1634 720 10,0 487 209,0 44,1 

2018 86 15 49 429 1634 958 11,1 725 311,2 58,6 

Gia 
Lai 

2010 186 0 80 309 3534 704 3,8 - - 19,9 

2015 184 21 75 664 3496 2.075 10,4 1.371 194,7 59,4 

2018 184 44 65 664 3496 2.336 12,7 1.632 231,8 66,8 

Đắk 
Lắk 

2010 152 0 34 85 2888 508 3,3 - - 17,6 

2015 152 7 44 431 2888 1.586 10,4 1.078 212,2 54,9 

2018 152 43 45 428 2888 2.104 13,8 1.596 314,2 72,9 

Đắk 
Nông 

2010 61 0 14 28 1159 198 3,1 - - 17,1 

2015 61 1 25 229 1159 561 9,5 363 183,3 48,4 

2018 61 14 12 179 1159 806 13,2 608 307,1 69,5 

Lâm 
Đồng 

2010 118 0 29 84 2242 368 3,12 - - 16,4 

2015 118 43 31 211 2242 1.803 15,0 1.435 389,9 80,4 

2018 117 87 8 150 2223 2.048 17,5 1.680 456,4 92,1 

Nguồn: Kết quả điều tra và tổng hợp từ dữ liệu của BCĐ Chương trình MTQG  

xây dựng NTM các tỉnh Tây Nguyên; Danh sách xã, thôn đặc biệt khó khăn  

theo các quyết định của Chính phủ. 

Tỉnh Gia Lai có số xã lớn nhất trong các tỉnh Tây Nguyên (186 xã năm 2010, 

sau đó sáp nhập còn 184 xã), cũng với xuất phát điểm không cao, không xã đạt 

chuẩn NTM, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân năm 2010 là 3,8 TC/xã (704 TC trong 

cả tỉnh). Sau đó, tỉnh Gia Lai đã nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 21 xã năm 2015 và 

44 xã năm 2018. Số tiêu chí đạt chuẩn năm 2015 tăng 194,7% và năm 2018 tăng 

231,8% so với năm 2010. Tỉ lệ tiêu chí đạt so với tổng số tiêu chí mà tỉnh cần phấn 

đấu (3.496 TC) đã tăng từ 19,9% (năm 2010) lên 66,8% (năm 2018) (Bảng 01). 
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Tỉnh Đắk Lắk là tỉnh có số xã đứng thứ hai trong các tỉnh Tây Nguyên 

(152 xã), cũng có xuất phát điểm thấp tương đương các tỉnh khác trong vùng. 

Năm 2010, tỉnh không có xã nào đạt chuẩn NTM, số tiêu chí đạt là 508 trên tổng 

số 2.888 tiêu chí (chiếm 17,1%). Đến năm 2015, số xã đạt chuẩn NTM tăng lên 

07 xã, tuy nhiên đến 2018 số xã đạt chuẩn NTM tăng mạnh lên tổng số 43 xã. 

Bên cạnh đó, số tiêu chí đạt chuẩn năm 2015 cũng tăng 212,2% và năm 2018 

tăng 314,2% so với năm 2010; đồng thời nâng tỉ lệ số tiêu chí đạt chuẩn năm 

2018 lên 2.104 trên tổng số 2.888 tiêu chí (đạt 72,9%) (Bảng 01). 

Tỉnh Đắk Nông là tỉnh có số xã ít nhất trong các tỉnh Tây Nguyên (61 xã), 

tuy nhiên các điều kiện ban đầu cũng nhiều hạn chế. Xuất phát với không xã đạt 

chuẩn NTM, với 198 tiêu chí đạt trên tổng số 1159 tiêu chí năm 2010, tỉnh đã 

thực hiện xây dựng NTM nhưng tiến độ đạt chậm trong giai đoạn đầu, nên năm 

2015 chỉ nâng lên 01 xã đạt chuẩn NTM và năm 2018 thì có 14/61 xã đạt chuẩn 

NTM. Số tiêu chí đạt chuẩn năm 2015 tăng lên 183,3% và năm 2018 tăng lên 

307,1% so với năm 2010. Tỉ lệ tiêu chí đạt chuẩn so với tổng số tiêu chí yêu cầu 

từ 17,1% năm 2010 tăng lên 69,5% năm 2018 (Bảng 01). 

Tỉnh Lâm Đồng có xuất phát điểm khó khăn hạn chế tương tự như 04 tỉnh 

còn lại, tuy nhiên kết quả xây đựng NTM của tỉnh đã có bước tiến vượt bậc. Năm 

2015, số xã đạt chuẩn NTM đã tăng lên 43 xã và số tiêu chí đạt chuẩn là 1.803 

(tăng 389,9% so với năm 2010). Vẫn trên đà tiến bộ, năm 2018 số xã đạt chuẩn 

NTM đã tăng lên tổng số 87/116 xã và tổng số tiêu chí đạt chuẩn tăng 456,4% so 

với năm 2010. Tỉ lệ tiêu chí đạt so với tổng số tiêu chí mà tỉnh cần phấn đấu 

(2.223 TC) đã tăng từ 16,4% (năm 2010) lên 92,9% (năm 2018) (Bảng 01). 

Bên cạnh đó, Hình 01 cho thấy quá trình xây dựng NTM ở các tỉnh Tây 

Nguyên trong giai đoạn 2010-2018 có những biến chuyển rất rõ nét. Điểm nổi 

bật thứ nhất là số xã đạt 19 tiêu chí (chuẩn NTM) và số xã đạt 15 – 18 tiêu chí 

tăng rõ rệt từ không xã nào năm 2010, sau đó tăng mạnh, đặc biệt là tỉnh Lâm 

Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. Điểm nổi bật thứ hai là số xã đạt dưới 10 

tiêu chí giảm mạnh mẽ. Năm 2010, số xã đạt dưới 5 tiêu chí của cả 05 tỉnh rất 

cao (như Gia Lai có 158 xã; Đắk Lắk có 87 xã; Kon Tum có 66 xã; Đắk Nông 

có 44 xã), tuy nhiên đến 2018 thì ở cả 05 tỉnh đã không còn xã nào, đặc biệt đến 

năm 2015 tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng đã không còn xã nào đạt dưới 5 

tiêu chí. Số xã đạt 5 - 9 tiêu chí thì tăng mạnh từ 2010 đến 2015, nhưng đến 

2018 thì giảm mạnh ở tất cả các tỉnh Tây Nguyên.   
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(a) (b) (c) (d) (e) 

     

Hình 01: Sự biến chuyển trong xây dựng NTM của các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 

2010 - 2018 

Nguồn: Kết quả điều tra và tổng hợp từ dữ liệu của BCĐ chương trình MTQG xây 
dựng NTM các tỉnh Tây Nguyên. 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

Hình 02: Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn Tây Nguyên phân theo 19 tiêu chí (số 

liệu gán nhãn trong các biểu đồ thuộc năm 2018)  

Nguồn: Kết quả điều tra và tổng hợp từ dữ liệu của BCĐ Chương trình MTQG  

xây dựng NTM các tỉnh Tây Nguyên 

2.1.2. Phân tích các tiêu chí nổi bật và hạn chế trong xây dựng NTM ở 

Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2018 

Nghiên cứu này cũng tiến hành tổng hợp và phân tích từng tiêu chí trong 

19 tiêu chí NTM để trả lời câu hỏi “những tiêu chí nào có nhiều xã đạt được và 

tiêu chí nào có nhiều xã chưa đạt được” trong quá trình xây dựng NTM ở các 

tỉnh Tây Nguyên trong giai đoạn 2010-2018. Trên có sở đó, nghiên cứu sẽ thảo 

luận các vấn đề liên quan. Hình 02 mô tả các kết quả đạt được cụ thể theo 19 

tiêu chí NTM của các tỉnh Tây Nguyên ở các năm 2010, 2015 và 2018.  

Kết quả cho thấy, tại tỉnh Kon Tum các tiêu chí có nhiều xã đạt, gồm: 

TC1, TC3, TC4, TC7, TC8, TC12 và TC 19 (có >60/86 xã đạt, tương ứng ≥70% 

tổng số xã đạt tiêu chí đó). Các tiêu chí có ít xã đạt, gồm: TC2, TC5, TC6, TC9, 

TC10, TC11, TC13, TC17 và TC18 (có ≤42/86 xã đạt, tương ứng <50% tổng số 

xã đạt tiêu chí đó) (Hình 02a). 

 Tại tỉnh Gia Lai, các tiêu chí có nhiều xã đạt, gồm: TC1, TC3, TC4, TC7, 
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TC8, TC12, TC14, TC15, TC16 và TC19 (có > 128/184 xã đạt). Các tiêu chí có 

ít xã đạt ở tỉnh Gia Lai, gồm: TC6, TC10, TC11, TC17 và TC18 (có ≤90/184 xã 

đạt) (Hình 02b). 

Tại tỉnh Đắk Lắk, các tiêu chí có nhiều xã đạt, gồm: TC1, TC3, TC4, 

TC8, TC12, TC14, TC15, TC16, TC18 và TC19 (có >106/152 xã đạt). Các tiêu 

chí có ít xã đạt ở tỉnh Đắk Lắk, gồm: TC2, TC6, TC11, và TC17 (có ≤74/152 xã 

đạt) (Hình 02c). 

Tại tỉnh Đắk Nông, các tiêu chí có nhiều xã đạt, gồm: TC1, TC3, TC4, 

TC7, TC8, TC12, TC13, TC14, TC15, TC16, và TC19 (có >42/61 xã đạt). Các 

tiêu chí có ít xã đạt ở tỉnh Đắk Nông, gồm: TC2, TC5, TC6, TC9, TC17 và 

TC18 (có ≤29/61 xã đạt) (Hình 02d). 

Tại tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ 19 tiêu có nhiều xã đạt cao (tiêu chí thấp nhất 

là TC10 cũng có 104/116 xã đạt) (Hình 02e). 

Kết quả trên cho thấy, các tiêu chí mà nhiều xã đạt được trong quá trình 

xây dựng NTM từ năm 2010 đến 2018 ở các tỉnh Tây Nguyên tập trung vào các 

hạng mục về quy hoạch; thủy lợi; điện; khu thương mại nông thôn; thông tin 

tuyên truyền; lao động; giáo dục; y tế; văn hóa; hệ thống chính trị; và quốc 

phòng, an ninh. Cơ bản các lĩnh vực này một phần các xã đã có nền tảng xây 

dựng lâu dài, bên cạnh đó cũng được tập trung đầu tư từ các nguồn ngân sách, 

đặc biệt là vốn đầu từ của Chương trình 135. Các hạng mục thuộc các tiêu chí 

trên chủ yếu nằm trong “Nguồn lực vật chất” – một trong năm nguồn lực sinh kế 

trong tiếp cận bền vững (Petersen and Pedersen, 2010; UNDP, 2010). Thực tế 

điều tra cũng cho thấy, các địa phương ở Tây Nguyên thực hiện xây dựng nông 

thôn mới trong thời gian 2010-2018 chủ yếu đầu tư vốn cho việc xây dựng các 

hạng mục về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là “điện, đường, trường, trạm”.  

Tiêu chí 12 về “Lao động” cũng có gần 100% số xã ở cả 05 tỉnh Tây 

Nguyên đạt - đây là tiêu chí thuộc “Nguồn lực con người”. Thực tế cũng cho 

thấy, số lao động này ở Tây Nguyên tập trung chủ yếu vào ngành nông nghiệp, 

mặc dù đất sản xuất của nhiều HGĐ chưa chắc đã tạo ra được nguồn sinh kế về 

tài chính. Điểm nổi bật mà Hình 02 cũng chỉ rõ, đó là các tiêu chí có mối liên 

quan đến TC12 này gồm TC10, TC11 và TC13 - đó là các tiêu chí về thu nhập, 

tỉ lệ nghèo và tổ chức sản xuất, thuộc nhóm “Nguồn lực tài chính” mà UNDP áp 

dụng. Như vậy, ở nhiều xã thuộc các tỉnh Tây Nguyên có nguồn lao động dồi 

dào nhưng lại có vấn đề trong tổ chức sản xuất, dẫn tới có vấn đề về thu nhập và 

tỉ lệ hộ nghèo. Điều đó gây trở ngại trong xây dựng nông thôn mới. Trong khi 

đó, tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều xã đạt ba tiêu chí TC10, TC11 và TC13. Có thể 

nói, 03 tiêu chí về nguồn lực tài chính là yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả xây 
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dựng NTM ở khu vực Tây Nguyên. 

Ngoài ra, TC2 về giao thông và TC17 về môi trường cũng là các tiêu chí 

mà các tỉnh còn gặp khó khăn (trừ Lâm Đồng). Do diện tích tự nhiên của nhiều 

xã ở Tây Nguyên rộng, nên chiều dài các tuyến đường lớn nên đòi hỏi nhiều 

kinh phí để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng tiêu chuẩn NTM. 

Trong khi đó, nguồn sinh kế tài chính như phân tích bên trên cũng rất hạn chế và 

khó khăn. Bên cạnh đó, TC6 về cơ sở vật chất văn hóa cũng gây trở ngại trong 

xây dựng NTM nói chung ở Tây Nguyên, do nhưng quy định cứng nhắc trong 

tiêu chuẩn mà văn bản của Bộ Văn hóa và truyền thông, Bộ xây dựng ban hành 

(kết quả thảo luận nhóm từ cuộc điều tra NTM tỉnh Đắk Lắk, 4/2019).  

Số liệu Bảng 02 cho thấy, TC 17 về môi trường là vấn đề khó khăn trong 

xây dựng NTM ở Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk 

và Đắk Nông. Cụ thể là, tỉ lệ xã có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung của 

cả Tây Nguyên chỉ đạt 10,67%, trong đó thấp nhất là tỉnh Gia Lai (2,17%), cao 

nhất là tỉnh Lâm Đồng (32,48%); tỉ lệ xã có tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt ở 

Tây Nguyên chỉ đạt 46%, thấp nhất là tỉnh Kon Tum (27,91%), cao nhất là tỉnh 

Lâm Đồng (65,81%); tỉ lệ xã có điểm riêng thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật của cả vùng Tây Nguyên cũng rất thấp (6,33%), thấp nhất là tỉnh Gia 

Lai (0,39%) và cao nhất là tỉnh Lâm Đồng (20,51%). Như vậy, CT17 cũng là 

tiêu chí có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xây dựng NTM ở các tỉnh Tây 

Nguyên.  

Bảng 02: Một số chỉ tiêu về môi trường nông thôn ở các tỉnh Tây Nguyên năm 2016 

Địa phƣơng 

Xã có hệ thống 
thoát nƣớc thải 
sinh hoạt chung 

Số thôn (ấp, bản) 
có hệ thống thoát 
nƣớc thải sinh 
hoạt chung 

Xã có tổ chức 
thu gom rác 
thải sinh hoạt 

Thôn có tổ chức 
thu gom rác thải 

sinh hoạt 

Xã có điểm 
riêng thu gom 
chai lọ, bao bì 
thuốc BVTV 

Số xã Tỉ lệ (%) Số thôn Tỉ lệ (%) Số xã Tỉ lệ (%) Số thôn Tỉ lệ (%) Số xã Tỉ lệ (%) 

CẢ NƯỚC 3.120 34,75 18.101 22,65 5.604 62,42 36.216 45,33 1.679 18,70 

Tây Nguyên 64 10,67 310 5,04 276 46,00 1.877 30,49 38 6,33 

Kon Tum 4 4,65 6 0,85 24 27,91 112 15,95 4 4,65 

Gia Lai 4 2,17 17 1,01 55 29,89 264 15,69 1 0,54 

Đắk Lắk 7 4,61 15 0,72 92 60,53 781 37,33 6 3,95 

Đắk Nông 11 18,03 75 10,76 28 45,90 235 33,72 3 4,92 

Lâm Đồng 38 32,48 197 20,06 77 65,81 485 49,39 24 20,51 

Nguồn: Ban chỉ đạo TW (2016) 

2.1.3. Huy động và sử dụng vốn trong xây dựng NTM ở Tây Nguyên 

giai đoạn 2010-2018 

Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đóng vai trò quyết 
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định đến kết quả xây dựng NTM trên toàn quốc nói chung và vùng Tây Nguyên 

nói riêng. Bảng 03 tổng hợp các nguồn vốn chủ yếu trong xây dựng NTM ở các 

tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2010-2018. Các nguồn vốn gồm: Vốn ngân sách 

Trung ương, vốn ngân sách địa phương; vốn lồng ghép; vốn tín dụng; vốn huy 

động từ doanh nghiệp và người dân; và vốn khác. Kết quả cho thấy, trong giai 

đoạn 2010-2018 tổng số vốn cho xây dựng nông thôn mới toàn vùng Tây 

Nguyên là 200.805,03 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk là 71.033,6 tỷ đồng; tỉnh 

Lâm Đồng là 59.464,35 tỷ đồng; tỉnh Đắk Nông là 27.769,59 tỷ đồng; tỉnh Gia 

Lai là 30.422,86 tỷ đồng; và tỉnh Kon Tum là 2.114,63 tỷ đồng.  

Nhìn chung, trừ Đắk Nông thì các tỉnh còn lại sử dụng số vốn tập trung 

chủ yếu ở giai đoạn 2010-2015, cụ thể là tỉnh Kon Tum sử dụng 1.366,66 tỷ 

đồng ở giai đoạn 2010-2015 (chiếm 64,63% tổng vốn cả 02 giai đoạn); tỉnh Gia 

Lai sử dụng 18.205,07 tỷ đồng (chiếm 59,84% tổng vốn cả 02 giai đoạn); tỉnh 

Đắk Lắk sử dụng 57.380.00 tỷ đồng (chiếm 80,78% tổng vốn cả 02 giai đoạn); 

tỉnh Lâm Đồng sử dụng 33.581,00 tỷ đồng (chiếm 56,47% tổng vốn cả 02 giai 

đoạn); riêng tỉnh Đắk Nông thì tập trung vốn vào giai đoạn 2016-2018 với 

32.228,28 tỷ đồng (chiếm 85,33% tổng vốn cả 02 giai đoạn).  

Việc sử dụng vốn tập trung vào giai đoạn nào trong quá trình xây dựng 

NTM từ 2010-2018 cũng cho thấy phần nào sự quan tâm, tính quyết liệt và tính 

hợp lý về kế hoạch của chính quyền và nhân dân trong quá trình xây dựng NTM. 

Sự tham gia vào cuộc sớm bằng việc đầu tư nguồn vốn lớn trong giai đoạn 

2010-2015 thực sự đã tạo nền móng cho những thành công lớn ở giai đoạn 

2016-2018, đặc biệt là các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai. Tỉnh Kon Tum đã 

sử dụng nguồn vốn thấp hơn nhiều so với các tỉnh khác trong vùng (tương 

đương với 5,6% tổng vốn của tỉnh Đắk Nông, trong khi đó Đắk Nông có tổng số 

xã ít hơn Kon Tum). Tỉnh Đắk Nông đã đi rất chậm trong giai đoạn 2010-2015 

do sử dụng số vốn ít trong giai đoàn này (chiếm 24,67% tổng vốn cả 02 giai 

đoạn), do đó mất nhiều thời gian mà không tạo dựng được nền tảng tốt để bứt 

phá trong giai đoạn sau. 

Về tỉ lệ các nguồn vốn sử dụng trong xây dựng NTM ở các tỉnh Tây 

Nguyên cũng khác nhau, cụ thể là: tỉnh Kon Tum sử dụng chủ yếu nguồn vốn 

lồng ghép và vốn  ngân sách Trung ương (chiếm 43,73% và 24,14% tổng các 

nguồn vốn trong cả giai đoạn 2010-2018, theo thứ tự); tỉnh Gia Lai sử dụng chủ 

yếu vốn tín dụng và vốn lồng ghép (chiếm 60,81% và 22,10%, theo thứ tự); tỉnh  

Đắk Lắk sử dụng chủ yếu vốn tín dụng, vốn lồng ghép và vốn ngân sách Trung 

ương (chiếm 38,57%, 23,60% và 16,59%, theo thứ tự); tỉnh Đắk Nông sử dụng 

chủ yếu vốn tín dụng và vốn lồng ghép (chiếm 76,89% và 17,68%, theo thứ tự); 

tỉnh Lâm Đồng sử dụng chủ yếu vốn tín dụng và vốn huy động từ doanh nghiệp 

và người dân (chiếm 61,83% và 24,99%, theo thứ tự). Đặc biệt, trong cả giai 

đoạn 2010-2018 tỉnh Lâm Đồng đã huy động được nguồn vốn từ các doanh 

nghiệp và người dân đóng góp lớn (14.857,56 tỉ đồng, chiếm 24,99% tổng các 
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nguồn vốn); tỉnh Kon Tum huy động được nguồn vốn này chiếm tỉ lệ cao (83,09 

tỉ đồng, chiếm 10,77% tổng các nguồn vốn); và tỉnh Đắk Lắk huy động được 

nguồn vốn này tương đối lớn về số tiền (7.640,5 tỉ đồng, chiếm 7,85% tổng các 

nguồn vốn). Như vậy, việc huy động được nguồn vốn từ các doanh nghiệp và 

đóng góp của người dân giữ vai trò quan trọng trong xây dựng NTM ở các tỉnh 

Tây Nguyên. Việc này cho thấy sự đồng thuận, sự hành tích cực của doanh 

nghiệp và người dân, đồng thời cho thấy tính hiệu quả của công tác tổ chức, 

tuyên truyền trong xây dựng NTM ở các địa phương. 

Bên cạnh đó, vốn huy động từ các doanh nghiệp và đóng góp của người 

dân cũng có mối liên hệ mật thiết với nguồn sinh kế tài chính của cộng đồng và 

hộ gia đình, và liên quan đến các TC10, TC11, TC12 và TC13 trong xây dựng 

NTM. Có nghĩa là, cộng đồng và người dân phải thực sự có tiềm lực về tài chính 

mới dễ dàng tham gia đóng góp vốn trong quá trình xây dựng NTM.   

Ngoài ra, các tỉnh ở Tây Nguyên đều có lợi thế trong việc sử dụng nguồn 

vốn lồng ghép từ các chương trình khác của Chính phủ và địa phương, trong đó 

đặc biệt là nguồn vốn của “Chương trình 135”. Tuy nhiên, việc sử dụng các 

nguồn vốn của các tỉnh chủ yếu vẫn tập trung vào xây dựng hạ tầng cơ sở, mà 

còn hạn chế trong việc đầu tư vào các nguồn sinh kế tăng thu nhập cho người 

dân, đó là phát triển sản xuất, phát triển các ngành nghề… để chuyển dịch cơ 

cấu lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. 
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Bảng 03: Kết quả tổng hợp các nguồn vốn trong xây dựng NTM ở các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2010-2018 

Tỉnh Giai đoạn 

Số vốn đầu tƣ xây dựng NTM (t  đồng) Tỉ lệ các nguồn vốn đầu tƣ xây dựng NTM (%) 

∑ 

Ngân sách 

Trung 

ương 

Ngân 

sách địa 

phương 

Vốn lồng 

ghép 

Vốn tín 

dụng 

Vốn huy 

động 

Vốn 

khác 
∑ 

Ngân sách 

Trung 

ương 

Ngân 

sách địa 

phương 

Vốn 

lồng 

ghép 

Vốn tín 

dụng 

Vốn 

huy 

động 

Vốn 

khác 

Kon 

Tum 

2010-2015 1.366,66 167,37 95,48 682,09 150,88 187,76 83,09 100 12,25 6,99 49,91 11,04 13,74 6,08 

2016-2018 747,97 343,16 34,13 242,62 88,00 40,05 - 100 45,88 4,56 32,44 11,77 5,35 - 

∑ 2010-

2018 

2.114,63 510,53 129,62 924,71 238,88 227,81 83,09 100 24,14 6,13 43,73 11,30 10,77 3,93 

Gia 

Lai 

2010-2015 18.205,07 1.202,96 0,31 3.273,87 12.247,76 1.479,97 0,20 100 6,61 0,00 17,98 67,28 8,13 0,00 

2016-2018 12.217,80 2.516,68 0,77 3.448,17 6.251,02 1,15 0,00 100 20,60 0,01 28,22 51,16 0,01 0,00 

∑ 2010-

2018 

30.422,86 2.139,50 1.082,84 6.722,05 18.498,77 1.979,50 0,20 100 7,03 3,56 22,10 60,81 6,51 0,00 

Đắk 

Lắk 

2010-2015 57.380,00 10.987,50 1.152,00 13.927,50 20.000,00 3.672,50 7.640,50 100 19,15 2,01 24,27 34,86 6,40 13,32 

2016-2018 13.653,60 799,01 718,99 2.836,60 7.396,60 1.902,40 - 100 5,85 5,27 20,78 54,17 13,93 - 

∑ 2010-

2018 

71.033,60 11.786,51 1.870,99 16.764,10 27.396,60 5.574,90 7.640,50 100 16,59 2,63 23,60 38,57 7,85 10,76 

Đắk 

Nông 

2010-2015 5.541,32 116,42 1,75 3.833,37 180,00 1.366,78 43,00 100 2,10 0,03 69,18 3,25 24,67 0,78 

2016-2018 32.228,28 209,92 78,87 2.842,94 28.861,83 234,72 - 100 0,65 0,24 8,82 89,55 0,73 - 

∑ 2010-

2018 

37.769,59 326,34 80,62 6.676,31 29.041,83 1.601,50 43,00 100 0,86 0,21 17,68 76,89 4,24 0,11 

Lâm 

Đồng 

2010-2015 33.581,00 262,85 476,47 2.841,87 16.242,00 13.757,72 - 100 0,78 1,42 8,46 48,37 40,97 - 

2016-2018 25.883,35 916,62 476,47 2.867,89 20.522,53 1.099,84 - 100 3,54 1,84 11,08 79,29 4,25 - 

∑ 2010-

2018 

59.464,35 1.179,47 952,94 5.709,76 36.764,53 14.857,56 - 100 1,98 1,60 9,60 61,83 24,99 - 
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Để trả lời câu hỏi về mức độ đầu tư và tính hiệu quả trong việc sử dụng 

chung các nguồn vốn, nghiên cứu tiến hành phân tích số vốn bình quân đầu tư 

trên kết quả đạt được trong xây dựng NTM ở các tỉnh Tây Nguyên. Kết quả cho 

thấy, số vốn đầu tư bình quân cho mỗi tiêu chí đạt chuẩn trong giai đoạn 2010-

2018 ở các tỉnh rất khác nhau, cụ thể là: tỉnh Kon Tum là 2,92 tỉ đồng; tỉnh Gia 

Lai là 18,64 tỉ đồng; tỉnh Lâm Đồng là 35,41 tỉ đồng; tỉnh Đắk Lắk là 44,51 tỉ 

đồng; và tỉnh Đắk Nông là 62,12 tỉ đồng cho mỗi tiêu chí đạt chuẩn (Hình 03a). 

Tương tự, số vốn đầu tư để có một xã đạt chuẩn NTM là 140,98 tỉ đồng; 691,43 

tỉ đồng; 683,50 tỉ đồng; 1.651,94 tỉ đồng; và 2.360,6 tỉ đồng đối với các tỉnh 

Kon Tum; Gia Lai; Lâm Đồng; Đắk Lắk; và Đắk Nông, theo thứ tự (Hình 03b). 

Như vậy, tính hiệu quả trong đầu tư vốn xây dựng NTM ở các tỉnh đầu từ ở mức 

cao chưa đạt được kết quả trước mắt như mong muốn. Kết quả này cho thấy, 

tỉnh Đắk Nông đã đầu tư rất cao để đạt được một tiêu chí đạt, hoặc một xã đạt 

chuẩn NTM, trong khi đó tỉnh Kon Tum lại có mức đầu tư rất thấp (tương 

đương với 4,7%  và 5,97% so với tỉnh Đắk Nông). Nhìn chung, trong các tỉnh 

Tây Nguyên thì tỉnh Lâm Đồng có mức đầu tư hiệu quả nhất cả về vốn và thời 

gian cho xây dựng NTM.  

Phân tích trên mới chỉ nhìn nhận ở kết quả của số tiêu chí và số xã đạt 

chuẩn và do hạn chế về thời gian và dữ liệu nên nghiên cứu này chưa tính đến 

các hiệu quả khác đã và sẽ mang lại lâu dài khi đầu tư xây dựng NTM ở các tỉnh 

Tây Nguyên. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo nên thực hiện đánh giá đầy đủ và 

toàn diện hơn. Mặc dù vậy, kết quả này cũng góp phần cho thấy một góc nhìn 

nhất định về tính hiệu quả trong đầu tư vốn xây dựng NTM ở các tỉnh Tây 

Nguyên. 

(a)  

 

(b) 

 

Hình 03: Mức độ và hiệu quả đầu tư vốn trong xây dựng NTM  

của các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2018 

Nguồn: Kết quả điều tra và tổng hợp từ dữ liệu của BCĐ Chương trình MTQG xây 
dựng NTM các tỉnh Tây Nguyên. 
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2.2. Đa dạng nguồn sinh kế trong xây dựng NTM ở Tây Nguyên 

2.2.1.Bộ chỉ tiêu NTM và tiếp cận nguồn sinh kế bền vững của 

UNDP 

Áp dụng khung sinh kế bền vững của UNDP để phân tích và lồng ghép 

với bộ tiêu chuẩn NTM cho thấy: 19 tiêu chí có thể chia và sắp xếp vào các 

nguồn lực sinh kế như trình bày trong Bảng 04.  

Kết quả cho thấy, các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn NTM tập trung chủ yếu 

vào nguồn lực vật chất (09 tiêu chí), nguồn lực xã hội (08 tiêu chí), nguồn lực 

con người (04 tiêu chí) và nguồn lực tài chính (01 tiêu chí). Riêng nguồn lực tự 

nhiên, bộ tiêu chuẩn không xác định tiêu chí nào, do đó bộ tiêu chuẩn NTM 

thiếu tính cân bằng và tính bền vững. 

Bảng 04: Nguồn lực sinh kế và các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn NTM 

Nguồn lực sinh kế Đặc điểm 
Tiêu chí trong bộ 

tiêu chuẩn NTM
64

 

Nguồn lực con người 
Trình độ văn hóa, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe 

và khả năng làm việc 

TC12, TC14, 

TC15, TC17 

Nguồn lực tự nhiên 
Đất, nước, rừng, thủy sản và các tài nguyên tự 

nhiên khác 
- 

Nguồn lực xã hội 

Các mạng lưới phi chính thống, các tổ chức, các 

yếu tố và mối quan hệ hợp tác thúc đẩy phát 

triển kinh tế, xã hội  

TC1, TC8, TC11, 

TC13, TC16, TC17, 

TC18, TC19 

Nguồn lực vật chất 

- Cơ sở hạ tầng cơ bản, như điện, đường, nước 

sinh hoạt, trường học, trạm y tế 

- Các tài sản trong gia đình như: nhà ở, trang 

thiết bị và các đồ dùng gia đình 

TC2, TC3, TC4, 

TC5, TC6, TC7, 

TC9, TC14, TC15 

Nguồn lực tài chính 
Các khoản tiết kiệm, tín dụng, các khoản thu 

nhập từ công việc và lao động khác 
TC10 

Ghi chú: TC14, TC15 và TC17 có cả những đặc điểm thuộc hai nguồn lực. 

Nhìn chung, nguồn lực tự nhiên của khu vực Tây Nguyên có nhiều yếu tố 

thuận lợi để thúc đẩy hoặc tạo điều kiện phát triển nguồn lực tài chính. Tây 

Nguyên có vị trí địa lý thuận lợi và có cơ hội lớn trong phát triển kinh tế - xã 

hội, đặc biệt là tiếp giáp với tỉnh Attapeu (Lào) và Ratanakiri và Mondulkiri 

(Campuchia), có thể tạo ra một vùng tam giác kinh tế xuyên quốc gia. 

                                              
64

 Các tiêu chí NTM gồm: TC1: Quy hoạch; TC2: Giao thông; TC3: Thủy lợi; TC4: Điện; TC5: Trường học; 

TC6: Cơ sở vật chất văn hóa; TC: CSHT thương mại nông thôn; TC8: Thông tin và truyền thông; TC9: Nhà ở 

dân cư; TC10: Thu nhập; TC11: Hộ nghèo; TC12: Lao động; TC13: Tổ chức sản xuất; TC14: Giáo dục; TC15: 

Y tế; TC16: Văn hóa; TC17: Môi trường và ATTP; TC18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; TC19: An 

ninh quốc phòng. 
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Tây Nguyên lợi thế về tài nguyên khí hậu với ba tiểu vùng khí hậu, gồm 

Bắc Tây Nguyên (tương ứng với các tỉnh Kon Tum và Gia Lai, trước là một 

tỉnh), Trung Tây Nguyên (tương ứng với các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông), Nam 

Tây Nguyên (tương ứng với tỉnh Lâm Đồng) (Lê Văn Khoa và Phạm Quang Tú, 

2014). Bên cạnh đó, Tây Nguyên còn được cộng thêm điều kiện diện tích đất đai 

rộng, thổ nhưỡng rất tốt, là điều kiện cho phát triển đa dạng các sản phẩm nông 

nghiệp nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới. 

Tuy nhiên, Tây Nguyên cũng đang phải đối mặt với sự suy thoái một số 

nguồn lực tự nhiên mà vốn là lợi thế và nguyên nhân chính là do quá trình quản 

lý và sử dụng của con người, đó là tài nguyên rừng, tài nguyên nước và tài 

nguyên đất đai. Tài nguyên rừng ở Tây nguyên vốn có tính đa dạng sinh học rất 

cao, giàu về trữ lượng, đa dạng về chủng loại, đặc biệt có nhiều loài cây dược 

liệu quí như sâm Ngọc linh, sâm bố chỉnh, sa nhân, địa liền, thiên niên kiện, hà 

thủ ô trắng... và các cây thuốc quí có thể trồng được ở đây như atisô, bạch truật, 

tô mộc, xuyên khung..., đồng thời có hệ động vật hoang dã cũng rất phong phú 

có ý nghĩa kinh tế và khoa học (Lê Văn Khoa và Phạm Quang Tú, 2014), tuy 

nhiên việc phát triển kinh tế và sản xuất nông nghiệp một cách thiếu kiểm soát 

trong một thời gian dài đã xâm lấn và làm suy giảm diện tích, chất lượng rừng, 

kéo theo các ảnh hưởng xấu đến các nguồn tài nguyên tự nhiên khác, như tài 

nguyên nước.  

Tài nguyên nước ở Tây Nguyên có 04 hệ thống sông chính (gồm: Thượng 

sông Xê Xan, thượng sông Srêpok, thượng sông Ba và sông Đồng Nai), với tổng 

lưu lượng nước mặt là 50 tỷ m
3
, cộng thêm nguồn nước ngầm tương đối lớn 

nhưng nằm sâu trên 100 m (Lê Văn Khoa và Phạm Quang Tú, 2014). Việc phát 

triển thâm canh các cây hàng hóa đặc biệt như cà phê, ca cao, hồ tiêu, điều… đã 

khai thác, sử dụng và quản lý không phù hợp, đang có nguy cơ gây cạn kiệt và 

thiếu nguồn nước tưới cho cây trồng. Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp ở Tây 

nguyên đang lạm dụng hóa chất (phân hóa học, thuốc BVTV hóa học…) đang 

làm cho tài nguyên đất bị thoái hóa, bị nhiễm độc, dẫn tới ảnh hưởng rất lớn đến 

chất lượng các nông sản xuất khẩu chủ lực, ảnh hưởng đến giá bán vì chất lượng 

kém, thiếu an toàn thực phẩm. Hệ quả là ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính của 

cả vùng.  

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/dak-lak-vai-net-tong-quan/131052.html
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2.2.2. Đa dạng nguồn sinh kế tài chính trong xây dựng NTM ở Tây Nguyên 

a) Hiện trạng chung nguồn lực tài chính ở vùng nông thôn Tây Nguyên 

Kết quả tổng điều tra nông thôn năm 2016 (Ban Chỉ đạo TW, 2016) cho 

thấy, nguồn sinh kế tài chính của các HGĐ nông thôn gồm: (i) nông nghiệp; (ii) 

lâm nghiệp; (iii) thủy sản; (iv) công nghiệp; (v) xây dựng; (vi) thương nghiệp; 

(vii) vận tải; (viii) dịch vụ khác; (ix) khác (Bảng 05). Tổng số HGĐ ở Tây 

Nguyên năm 2016 là 956.066 hộ, thì có tới 809.416 hộ nông nghiệp (chiếm 

84,66%); 1.270 hộ lâm nghiệp (chiếm 0,13%); 485 hộ thủy sản (chiếm 0,05%); 

15.590 hộ công nghiệp (chiếm 1,63%); 11.532 hộ xây dựng (chiếm 1,21%); 

43.254 hộ thương nghiệp (chiếm 4,53%); 7.667 hộ vận tải (chiếm 0,8%); 44.258 

hộ dịch vụ khác (chiếm 4,64%); 20.592 hộ khác (chiếm 2,16%). Bảng 06 cũng 

cho thấy, ở Tây Nguyên số HGĐ có nguồn thu nhập chủ yếu từ ngành nông, 

lâm, thủy sản là 808.012 hộ (chiếm 84,69%); từ ngành công nghiệp, xây dựng là 

27.886 hộ (chiếm 2,92%); từ thương nghiệp, vận tải và dịch vụ khác là 95.971 

hộ (chiếm 10,06%); và từ nguồn khác là 22.197 hộ (chiếm 2,33%). 

Trong các tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng có nguồn sinh kế tài chính từ các 

lĩnh vực ngoài nông, lâm, thủy sản cao hơn, tuy nhiên so với tỉ trọng này trung 

bình trên toàn quốc thì vẫn quá thấp. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực 

trong những năm qua là do sự chuyển dịch từ ngành nông nghiệp sang công 

nghiệp và dịch vụ. Như vậy, số liệu trong Bảng 05 và 06 cho thấy rõ bức tranh 

về tính đa dạng sinh kế tài chính của các tỉnh Tây Nguyên thấp, vẫn tập trung 

lớn vào nông nghiệp, đó là một trong những thách thức lớn trong phát triển kinh 

tế và xây dựng NMT. Thực trạng trên càng cho thấy tầm quan trọng của việc đa 

dạng hóa các nguồn sinh kế, đặc biệt là nguồn sinh kế tài chính.    
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Bảng 05: Kết quả tổng hợp các HGĐ nông thôn vùng Tây Nguyên phân theo ngành nghề 

Địa phƣơng Tổngsố hộ 
Hộ nông 
nghiệp 

Hộ lâm 
nghiệp 

Hộ thủy 
sản 

Hộ công 
nghiệp 

Hộ xây 
dựng 

Hộ thƣơng 
nghiệp 

Hộ vận 
tải 

Hộ DV khác 
còn lại 

Hộ khác 

CẢ NƯỚC 15.988.375 7.864.788 108.509 636.972 2.276.776 941.692 1.267.365 414.919 1.422.782 1.054.572 

Tây Nguyên 954.066 809.416 1.270 485 15.592 11.532 43.254 7.667 44.258 20.592 

Kon Tum 81.272 67.910 277 48 1.248 1.115 3.303 577 4.334 2.460 

Gia Lai 232.170 205.689 321 59 2.638 1.812 8.409 1.461 7.848 3.933 

Đắk Lắk 327.098 273.650 355 208 5.785 4.589 16.149 2.743 16.234 7.385 

Đắk Nông 118.933 102.656 49 63 1.568 931 5.325 710 5.707 1.924 

Lâm Đồng 194.593 159.511 268 107 4.353 3.085 10.068 2.176 10.135 4.890 

Nguồn: Ban Chỉ đạo TW (2016) 

 

Bảng 06: Kết quả tổng hợp các HGĐ nông thôn vùng Tây Nguyên phân theo nguồn thu nhập lớn nhất  

 
Địa phƣơng 

Tổng 
Hộ có thu nhập lớn nhất 
từ ngành nông, lâm, 

thủy sản 

Hộ có thu nhập lớn nhất 
từ ngành công nghiệp, 

xây dựng 

Hộ có thu nhập lớn nhất 
từ ngành thƣơng nghiệp, 
vận tải, DV khác còn lại 

Hộ có thu nhập lớn 
nhất từ nguồn khác 

Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

CẢ NƯỚC 15.988.375 100 7.833.863 49,00 3.635.874 22,74 3.257.190 20,37 1.261.448 7,89 

Tây Nguyên 954.066 100 808.012 84,69 27.886 2,92 95.971 10,06 22.197 2,33 

Kon Tum 81.272 100 67.526 83,09 2.520 3,10 8.580 10,56 2.646 3,26 

Gia Lai 232.170 100 205.348 88,45 4.503 1,94 17.929 7,72 4.390 1,89 

Đắk Lắk 327.098 100 273.638 83,66 10.592 3,24 34.990 10,70 7.878 2,41 

Đắk Nông 118.933 100 102.339 86,05 2.671 2,25 11.865 9,98 2.058 1,73 

Lâm Đồng 194.593 100 159.161 81,79 7.600 3,91 22.607 11,62 5.225 2,69 

Nguồn: Ban Chỉ đạo TW (2016) 
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b) Thu nhập bình quân và tỉ lệ hộ nghèo ở vùng nông thôn Tây 

Nguyên 

Thu nhập bình quân đầu người tính theo tổng sản phẩm tính trên phạm vi 

một vùng (GrDP) là chỉ tiêu trực tiếp liên quan đến nguồn sinh kế tài chính của 

người dân. Hình 04 cho thấy, GrDP bình quân của các tỉnh vùng Tây Nguyên 

trong giai đoạn 2010 – 2018. Nhìn chung, GrDP bình quân tăng rõ rệt ở các tỉnh, 

trong đó tăng mạnh nhất là tỉnh Lâm Đồng. Năm 2010, GrDp của tỉnh Lâm 

Đồng đạt 18,9 triệu đồng/người/năm (tương đương với các tỉnh trong vùng), 

nhưng đến 2018 đã tăng lên 59,7 triệu đồng/người/năm, gấp hơn 3 lần so với 

năm 2010, trong khí đó tỉnh Đắk Lắk đạt 48,0 triệu đồng/người/năm; tỉnh Đắk 

Nông đạt 41,1 triệu đồng/người/năm; tỉnh Gia Lai đạt 42,5 triệu 

đồng/người/năm; và tỉnh Kon Tum đạt 32,0 triệu đồng/người/năm (Hình 04). 

Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người/ tháng của người dân nông thôn thấp 

hơn nhiều so với bình quân GrDP/người. Vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo khu vực Tây 

Nguyên còn cao (trừ tỉnh Lâm Đồng). 

 

Hình 04: Thu nhập bình quân và tỉ lệ hộ nghèo ở vùng nông thôn Tây 

Nguyên 

Nguồn: Kết quả điều tra và tổng hợp từ dữ liệu của BCĐ chương trình MTQG 

xây dựng NTM và Cục thống kê các tỉnh Tây Nguyên 

Tỉ lệ hộ nghèo cũng có liên quan mật thiết với thu nhập và nguồn lực sinh 

kế tài chính của người dân. Nhìn chung, các tỉnh vùng Tây Nguyên đều đã giảm 

được tỉ lệ hộ nghèo tương đối tốt từ 2010 đến 2018. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng 

và Gia Lai đã thực hiện rất tốt công tác xóa đói, giảm nghèo. Tỉnh Lâm Đồng đã 
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giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 11,91% năm 2010 xuống còn 2,85% năm 2018 và tỉnh 

Gia Lai đã giảm từ 27,0% năm 2010 xuống 10,04% năm 2018. Kết quả này 

cũng tương xứng với sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người. Các tỉnh khác 

có tỉ lệ hộ nghèo khi giảm khi tăng trong giai đoạn 2010-2018 (Hình 04), do sự 

thay đổi các tiêu chí, tuy nhiên cũng chỉ ra sự bất ổn định và thiếu bền vững 

trong công tác xóa đói, giảm nghèo của các tỉnh này.  

Thu nhập bình quân/đầu người và tỉ lệ hộ nghèo là 02 chỉ tiêu quan trọng 

trong xây dựng NTM ở các địa phương. Để xây dựng NTM hiệu quả và bền 

vững, các địa phương phải chú trọng tới nguồn sinh kế tài chính của HGĐ.  

c) Các nguồn lực hỗ trợ cho nguồn lực tài chính ở vùng nông thôn Tây 

Nguyên 

Để phân tích thêm về nguồn lực tài chính, nghiên cứu đã tổng hợp thêm 

một số chỉ tiêu liên quan, gồm hoạt động sản xuất của các trang trại, tổ hợp tác, 

làng nghề, chợ/khu thương mại nông thôn và ngân hàng/quỹ tín dụng ở vùng 

nông thôn Tây Nguyên, kết quả được trình bày trong Bảng 07 và 08. 

Phần trước đã phân tích rằng nguồn sinh kế tài chính chủ yếu của HGĐ 

nông thôn tập trung vào lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, mà sản xuất theo quy mô 

HGĐ thì nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp. Do vậy, quy mô sản xuất lớn hơn ở cấp 

độ trang trại sẽ có thể góp phần cải thiện nguồn sinh kế tài chính trong lĩnh vực 

này.  

Kết quả trong Bảng 07 cho thấy, năm 2016 tổng số trang trại của vùng 

Tây Nguyên là 4.041 trang trại (tăng 59,85% so với năm 2011), giải quyết được 

sinh kế tài chính cho 16.293 lao động (tăng 52,19% so với năm 2011), tuy nhiên 

cũng chỉ chiếm 12,07% so với tổng số trang trại, và 12,1% tổng số lao động 

trang trại trên toàn quốc. Mặc dù số trang trại chiếm tỉ lệ thấp, song “giá trị thu 

từ nông, lâm, thủy sản” và “giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm, thủy sản bán 

ra” cao (chiếm 69,36% và 68,44% tổng giá trị trên toàn quốc). 

Năm 2016, trong các tỉnh Tây Nguyên thì Đắk Nông là tỉnh có số lượng 

trang trại và lao động trang trại lớn nhất vùng (1.225 trang trại và 5.375 lao 

động). Tuy nhiên, các trai trại ở tỉnh Kon Tum lại có “giá trị thu từ nông, lâm, 

thủy sản” và “giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm, thủy sản bán ra” cao nhất 

vùng (đạt 17,75 triệu đồng/trang trại và 17,21 triệu đồng/trang trại, theo thứ 

tự), gấp 05 lần tỉnh Lâm Đồng, 07 lần tỉnh Đắk Lắk và 10 lần so với tỉnh Gia Lai 

và Đắk Nông. 
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Như vậy, với nguồn tài nguyên đất đai và khí hậu ưu đãi, các tỉnh Tây 

Nguyên chưa phát huy hết các tiềm lực để phát triển sản xuất theo hướng trang 

trại.  

Số liệu năm 2016 cho thấy, các nguồn lực hỗ trợ khác ở vùng nông thôn 

Tây Nguyên cũng còn hạn chế. Nhìn chung, vùng Tây Nguyên có 23% số xã có 

tổ hợp tác; 1,5% số xã có làng nghề, 37% số xã có chợ và 10,67% số xã có ngân 

hàng, chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng. Tuy nhiên, số xã có cửa hàng cung cấp 

vật tự nông nghiệp và thu mua nông sản thì khá cao (85,67%) (Bảng 08).  

Năm 2016, tỉnh Lâm Đồng là tỉnh có số xã có tổ hợp tác lớn nhất trong 

vùng (62,39% số xã có tổ hợp tác), cao gấp 3 - 6 lần so với các tỉnh khác trong 

vùng Tây Nguyên. Bên cạnh phát triển sản xuất theo hướng trang trại thì liên kết 

sản xuất theo tổ hợp tác cũng góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất hàng hóa, 

tăng thu nhập cho HGĐ nông, lâm, ngư nghiệp.  

Các tỉnh Tây Nguyên có nhiều lợi thế về vùng miền, có thể có nhiều sản 

vật đặc trưng, nhưng số làng nghề còn rất hạn chế, chưa khai thác và phát huy 

được lợi thế về tự nhiên, sản vật, văn hóa bản địa và tính đa dạng dân tộc. Do 

vậy, phát triển làng nghề sẽ giúp đa dạng hóa và gia tăng mạnh nguồn thu nhập 

tài chính. 

Ngân hàng và quỹ tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ 

nguồn sinh kế cho các HGĐ, đặc biệt trong việc vay vốn đầu tư sản xuất hàng 

hóa, gửi tiết kiệm để tích lũy nguồn sinh kế này. Góp phần hạn chế vấn nạn “tín 

dụng đen” ở nhiều địa phương vùng Tây Nguyên.  
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Bảng 07: Kết quả tổng hợp các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất của các trang trại ở vùng Tây Nguyên 

 
Địa phƣơng 

Năm 2011 Năm 2016 

Tổng số 
trang trại 

Tổng số 
lao động 

LĐ hộ chủ 
trang trại 

LĐ bình 
quân/ 

trang trại 

Giá trị thu từ 
nông, lâm, 
thủy sản 

(triệu đồng) 

Giá trị sản 
phẩm và DV 
NLTS bán ra 
(triệu đồng) 

Tổng số 
trang trại 

Tổng 
số lao 
động 

LĐ hộ 
chủ 

trang 
trại 

LĐ bình 
quân/ 
trang 
trại 

Giá trị thu từ 
nông, lâm, 
thủy sản 

(triệu đồng) 

Giá trị sản 
phẩm và DV 
NLTS bán ra 
(triệu đồng) 

CẢ NƯỚC 20.028 94.589 50.208 4,70 1.951,8 1.905,2 33.488 134.677 75.779 4,00 2.780,0 2.732,5 

Tây Nguyên 2.528 10.706 6.182 4,20 1.314,3 1.273,4 4.041 16.293 9.681 4,00 1.928,2 1.870,3 

Kon Tum 55 346 119 6,30 1.271,0 1.256,1 77 392 162 5,10 1.366,6 1.325,4 

Gia Lai 577 2.412 1.371 4,20 1.190,8 1.096,2 880 3.305 2.081 3,80 1.497,1 1.434,4 

Đắk Lắk 535 2.560 1.406 4,80 1.448,0 1.414,2 927 3.236 2.205 3,50 2.289,2 2.242,7 

Đắk Nông 985 3.554 2.406 3,60 938,3 921,8 1.225 5.375 3.042 4,40 1.294,1 1.237,5 

Lâm Đồng 376 1.834 880 4,90 2.304,8 2.268,6 932 3.985 2.191 4,30 2.856,0 2.788,1 
Nguồn: Ban Chỉ đạo TW (2016) 

 

 

Bảng 08: Kết quả tổng hợp về tổ hợp tác, làng nghề và khu thương mại, ngân hàng ở vùng nông thôn Tây Nguyên năm 2016 

 
Địa phƣơng 

Xã có 
tổ hợp tác 

Xã có 
làng nghề 

Xã có 
chợ 

Xã có cửa hàng cung cấp giống, vật tƣ, 
nguyên liệu, thu mua sản phẩm NLTS 

Xã có ngân hàng, chi nhánh ngân 
hàng/Quỹ tín dụng nhân dân 

Số xã Tỉ lệ (%) Số xã Tỉ lệ (%) Số xã Tỉ lệ (%) Số xã Tỉ lệ (%) Số xã Tỉ lệ (%) 

CẢ NƯỚC 2.479 27,61 971 10,82 5.460 60,82 7.228 80,51 1.764 19,65 

Tây Nguyên 138 23 9 1,5 226 37,67 514 85,67 64 10,67 

Kon Tum 17 19,77   9 10,47 67 77,91 3 3,49 

Gia Lai 18 9,78 2 1,09 54 29,35 145 78,80 4 2,17 

Đắk Lắk 19 12,5 2 1,32 90 59,21 137 90,13 29 19,08 

Đắk Nông 11 18,03   31 50,82 61 100,00 8 13,11 

Lâm Đồng 73 62,39 5 4,27 42 35,90 104 88,89 20 17,09 
Nguồn: Ban Chỉ đạo TW (2016) 
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2.3. Sinh kế của HGĐ trong xây dựng NTM: nghiên cứu điểm ở tỉnh 

Đắk Lắk  

2.3.1. Thực trạng nguồn lực sinh kế của hộ gia đình ở tỉnh Đắk Lắk 

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích lớn thứ 4 nằm ở trung tâm Tây Nguyên, có 

diện tích 13.125,37 km
2
, dân số toàn tỉnh tính đến năm 2018  đạt 1.796.666 

người, mật độ dân số đạt hơn 137 người/km². Trong đó, dân số sống tại thành thị 

đạt 432.458 người, dân số sống tại nông thôn đạt 1.364.208 người. Cộng đồng 

dân cư Đắk Lắk gồm 47 dân tộc. Trong đó, người Kinh chiếm trên 70%; các dân 

tộc thiểu số như Ê Đê, M'nông, Gia-rai, Thái, Tày, Nùng... chiếm gần 30% dân 

số toàn tỉnh (Bảng 09). Dân số tỉnh phân bố không đều trên địa bàn các huyện, 

tập trung chủ yếu ở thành phố Buôn Ma Thuột, thị trấn, ven các trục Quốc lộ 14, 

26, 27 chạy qua như Krông Búk, Krông Pắk, Ea Kar, Krông Ana. Các huyện có 

mật độ dân số thấp là các huyện đặc biệt khó khăn như Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk, 

Krông Bông, M’Đrắk, Ea Hleo v.v… 

Bảng 09: Một số chỉ tiêu tổng quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk 

STT Nội dung ĐVT Số lƣợng 

1 Diện tích tự nhiên km
2          13.125,4  

2 Dân số người     1.796.666  

3 Mật độ dân số người/km
2               137  

4 Tổng số huyện, thị xã, thành phố đơn vị                 15  

4.1 - Số huyện huyện                 13  

4.2 - Số thị xã thị xã                   1  

4.3 - Số thành phố trực thuộc tỉnh thành phố                   1  

5 Tổng số xã xã               152  

6 Tổng số thôn, bản, ấp thôn            2.251  

7 Tổng số hộ nông thôn  hộ        342.387  

8 Số hộ nông thôn bình quân/xã hộ/xã            2.252,6  

9 Số hộ nông thôn bình quân/thôn hộ/thôn               152,1  

10 Tỉ lệ dân cư nông thôn %                 75,9  

11 Tỉ lệ lao động nông nghiệp %                 61,4  

12 Tỉ lệ người dân tộc thiểu số %                 30,0  

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các tài liệu của tỉnh Đắk Lắk, 2018. 

Tương tự như các tỉnh khác vùng Tây Nguyên, dân số của Đắk Lắk có 

biến động lớn do tăng cơ học, chủ yếu là di dân tự do, điều này đã gây nên sức 

ép lớn cho tỉnh về giải quyết đất ở, đất sản xuất và các vấn đề đời sống xã hội, 

an ninh trật tự và môi trường sinh thái. 

a) Nguồn lực tự nhiên 



259 

 

Đắk Lắk có diện tích tự nhiên đã sử dụng cho nông nghiệp 1.160,1 nghìn 

ha (chiếm 88,4% DTTN). Trong đó, đất SXNN 627,3 nghìn ha (51,2% DTTN, cao 

hơn vùng 36,6%), lâm nghiệp 528,3 nghìn ha (40,25% DTTN, thấp hơn vùng 

51,5%) và nuôi trồng thuỷ sản 4,5 nghìn ha (0,34% DTTN, cao hơn vùng 0,15%). 

Đất phi nông nghiệp 88,4 nghìn ha (6,7% DTTN, thấp hơn vùng 6,8%) và còn 

63,9 nghìn ha đất chưa sử dụng (4,9% DTTN, thấp hơn vùng 5%).  Qua 10 năm 

khai thác sử dụng (2005-2015), diện tích đất nông nghiệp tăng từ 1.080 nghìn ha 

năm 2005 lên 1.133,3 nghìn ha năm 2010 (tăng 10,5 nghìn ha/năm, tốc độ 0,96 

%/năm giai đoạn 2005-2010) và năm 2015 là 1.160,1 nghìn ha tăng 6,7 nghìn 

ha/năm, tốc độ 0,59 %/năm giai đoạn 2011-2015. Đất nông nghiệp tăng do khai 

thác từ đất chưa sử dụng và chuyển từ đất rừng nghèo. Tỷ trọng đất nông nghiệp 

tăng từ 82,3% (năm 2005) lên 86,3% (năm 2010) và 88,4% (năm 2015). Trong 

đó, đất SXNN cũng có xu hướng tăng tỷ trọng từ 36,3% (năm 2005) lên 40,5% 

(năm 2010) và 51,2% (năm 2015). Đất lúa có xu hướng tăng, từ 54,2 nghìn ha 

năm 2005 lên 58,7 nghìn ha năm 2010 và 69,1 nghìn ha năm 2015. Đất trồng lúa 

tăng 14,9 nghìn ha do chuyển từ đất hàng năm, đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng 

và đất phi nông nghiệp (Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk, 2016).  

Bảng 10: Kết quả tổng hợp về nguồn lực đất sản xuất của HGĐ  

tại địa điểm nghiên ở  tỉnh Đắk Lắk 

ĐVT: m
2
 

Tiêu chí 
Thôn Sút M’Đƣng -  
xã Cƣ Suê - huyện 

CƣM’Gar 

Thôn 7 - xã Hòa 
Sơn - huyện 
Krông Bông 

Bình 
quân 

1. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp    

Nhỏ nhất 0 0 0 

Lớn nhất 300.000,0 300.000,0 300.000,0 

Trung bình 14.181,4 15.505,5 15.150,8 

2. Diện tích đất SXNN thuộc QSD của hộ    

Nhỏ nhất 0 0 0 

Lớn nhất 300.000,0 300.000,0 300.000,0 

Trung bình 14.175,5 15.500,0 15.145,8 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng của hộ làm nghề nông nghiệp, nhất 

là nghề trồng trọt. Theo số liệu điều tra (Bảng 10), trung bình mỗi hộ sử dụng 

hơn 1,5 ha đất. Đất nông nghiệp là nguồn lực quan trọng để đảm bảo sinh kế cho 

nhiều HGĐ ở nông thôn. Quy mô đất sản xuất nông nghiệp của các hộ không 

giống nhau, đặc biệt có những hộ không có, hoặc không còn đất sản xuất (chiếm 

38,36%), nhưng có hộ canh tác trên diện tích hàng chục ngàn m
2
. Tính trung 

bình, diện tích đất nông nghiệp bình quân các hộ sử dụng là 3.800 m
2
. Nhiều hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất canh tác, đặc biệt là đất trồng cây công 

nghiệp. Thậm chí có nhiều hộ không còn đất phải đi làm thuê cho người khác. 
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Trong khi đó, nhiều diện tích đất do các nông, lâm trường quốc doanh quản lý 

đang được sử dụng lãng phí, kém hiệu quả.  

b) Nguồn lực con ngƣời, lao động và thành phần dân tộc 

So với các tỉnh trong khu vực, Đắk Lắk có quy mô dân số đông nhất, 

chiếm khoảng 34% dân số của Tây Nguyên. Dân số tự nhiên tăng bình quân là 

1,2%. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.  

Kết quả điều tra cho thấy, tỉnh Đắk Lắk cho thấy bình quân có 4,45 

người/hộ, 2,73 lao đồng/hộ (Bảng 11). Thông tin xã hội học cho thấy trên 80% 

tổng số hộ có chủ hộ là nam giới, trong đó số chủ hộ là nữ giới tại các vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số (một số vùng theo truyền thống mẫu hệ) chiếm đa số. 

Đặc biệt vùng đồng bào dân tộc Êđê, số lượng phụ nữ là chủ gia đình chiếm gần 

50% tổng số hộ. Bên cạnh đó, đa số chủ hộ có tuổi cao trên 50 tuổi, bình quân là 

50,82 tuổi. Điều này cho thấy chủ hộ có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất, 

đặc biệt sản xuất nông nghiệp truyền thống. Số lao động trong độ tuổi có khả 

năng làm việc trong ngành nông nghiệp chiếm trên 80%. Giai đoạn 2011-2015, 

toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 130.000 lao động (bằng 100,3% kế 

hoạch). Năm 2018, giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động, tư vấn việc làm 

hướng nghiệp đạt trên 30.000 người. Xuất khẩu lao động đạt 1.500 người. Lực 

lượng lao động ở độ tuổi từ 15 trở lên đang làm việc chiếm trên 80% so với tổng 

dân số trong độ tuổi lao động. 

Bảng 11: Kết quả tổng hợp thông tin xã hội học của HGĐ tại địa điểm 
nghiên cứu ở tỉnh Đắk Lắk 

Nội dung ĐVT 
Thôn Sút M’Đƣng -   
xã Cƣ Suê – huyện 

CƣM’Gar 

Thôn 7 – xã Hòa 
Sơn – huyện 
Krông Bông 

Bình  
quân 

1. Tổng nhân khẩu người 4,65 4,38 4,45 

2. Tổng lao động người 2,80 2,67 2,73 

3. Giới tính chủ hộ  người 30 30 60 

- Nam người 23 27 50 

- Nữ người 7 3 10 

4. Tuổi BQ của chủ hộ tuổi 49,96 50,56 50,83 

5. Loại kinh tế hộ hộ 30 30 60 

- Hộ nghèo hộ 5 0 5 

- Hộ cận nghèo hộ 6 9 15 

- Hộ khác (TB, Khá, Giàu) hộ 19 21 40 

6. Dân Tộc hộ 30 30 60 

- Kinh hộ 2 30 32 

- Êđê hộ 27 0 27 

- Khác (Thái, Dao) hộ 1 0 1 

7. Học vấn của chủ hộ người 30 30 60 
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Nội dung ĐVT 
Thôn Sút M’Đƣng -   
xã Cƣ Suê – huyện 

CƣM’Gar 

Thôn 7 – xã Hòa 
Sơn – huyện 
Krông Bông 

Bình  
quân 

- Cấp 1 người 7 11 18 

- Cấp 2 người 14 12 26 

- Cấp 3 người 5 6 11 

- Không học người 4 1 5 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Đắk Lắk là nơi cư trú của nhiều cộng đồng dân tộc bản địa và di cư khác 

nhau. Toàn tỉnh có 47 dân tộc trong đó 46 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa 

bàn, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ lớn nhất 67% (31% dân tộc Kinh sống ở thành thị 

và 69% sống ở nông thôn), 46 dân tộc thiểu số còn lại chiếm 33% dân số của 

tỉnh. Các cộng đồng dân tộc thiểu số sống xen ghép với người Kinh ở nhiều xã, 

phường, thị trấn trong tỉnh. Trong số các dân tộc thiểu số, dân tộc Êđê có số dân 

đông nhất, chiếm khoảng 17,2% dân số toàn tỉnh (11% sống ở thành thị, 89% 

sống ở nông thôn). Một số cộng đồng dân tộc thiểu số có số lượng khá lớn nữa 

là các dân tộc Nùng (4,1%), Tày (3%), Mnông (2,3%), Thái (1%). Các dân tộc 

Mường, Dao, Giarai có số lượng ít hơn (khoảng 0,9%). Các dân tộc còn lại như 

Ba Na, Sán Dìu, Cơ Ho, X’Tiêng, Phù Lá, Khơ Mú, Mạ, Giấy, La Hủ, Lự, 

Chút... chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng dân số của tỉnh. Tổng dân số của các dân 

tộc rất ít người này (37 dân tộc) chỉ chiếm 1,4% dân số của cả tỉnh Đắk Lắk 

(Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk, 2014). 

Nhìn chung, qui mô của các hộ tỉnh Đắk Lắk lớn hơn mức trung bình của 

cả nước. Điều này, một mặt, cho thấy nguồn nhân lực trong các HGĐ tộc thiểu 

số khá dồi dào, mặt khác, áp lực sinh kế rất lớn cho các hộ trong giải quyết việc 

làm và tạo thu nhập nuôi sống các thành viên trong gia đình. Về mặt nhận thức, 

40,89% số HGĐ tộc thiểu số tham gia điều tra trả lời rằng, họ rất tích cực tham 

gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về nghề nông và các nghề khác. 40,42% số hộ 

cho rằng, họ ít tham gia các lớp bồi dưỡng tay nghề và 4% số hộ trả lời họ 

không thích tham gia các lớp bồi dưỡng tay nghề. Đáng lưu ý là có 5,01% số hộ 

cho rằng, họ chưa bao giờ biết về các khóa học bồi dưỡng nghề. Điều này cho 

thấy công tác tuyên truyềnchưa phủ khắp các đối tượng liên quan. Trong số hộ 

được khảo sát, có 10,17% không trả lời. Số hộ này có thể không thích tham gia, 

ít tham gia hoặc chưa biết về các khóa học (Phan Xuân Lĩnh, 2016).   

c) Nguồn lực vật chất của hộ 

Toàn tỉnh hiện có 313.210 căn nhà ở nông thôn, trong đó số nhà tạm dột nát 

23.807 căn (chiếm 7,6%), số nhà đạt tiêu chuẩn NTM là 241.549 căn (chiếm 

77,12%). Nhà ở và tài sản của HGĐ là yếu tố cơ bản để hình thành sinh kế của gia 

đình. Qua khảo sát cho thấy, hầu hết các gia đình đều có diện tích nhà ở trung 

bình 86 - 100 m
2
 và trên 90% được kiên cố hóa cùng với các công trình phụ trợ 
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như bếp ăn, vệ sinh, sân phơi, tường rào, nhà kho… cùng các tài sản cơ bản như 

xe máy, xe cày, tivi… (Bảng 12) 

Bảng 12: Tổng hợp tài sản của HGĐ tại địa điểm nghiên cứu 

ở  tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2018 

ĐVT: hộ 

Hộ có trang thiết bị, tài sản của hộ 
Năm 

2015 

Năm 

2018 

T  lệ tăng 

(%) 

Đài 4 2 -50,00 

Tivi 35 52 48,57 

Điện thoại di động 19 31 63,16 

Máy tính 4 9 125,00 

Xe máy 30 41 36,67 

Bếp ga 23 40 73,91 

Tủ lạnh 15 36 140,00 

Điều hòa 0 0 - 

Bình nóng lạnh 4 9 125,00 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Tóm lại, nguồn lực vật chất của hộ, bao gồm các công trình hạ tầng chung 

cho cộng đồng và tài sản riêng của từng gia đình cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt và sản xuất của hộ. Hệ thống giao thông, điện, đã đáp ứng cơ bản các nhu 

cầu giao thương, sản xuất, sinh hoạt. Điểm hạn chế là hệ thống giao thông mới 

chỉ đáp ứng được nhu cầu di chuyển cơ bản. Đường nội buôn ở một số nơi còn 

chưa tốt, khó di chuyển vào mùa mưa. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng thiếu 

điện cho sản xuất và giá điện cao so với khả năng chi trả của hộ. 

Trong sản xuất, số hộ sử dụng máy móc (là chủ yếu) trong sản xuất chỉ 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 0,21% tổng số hộ điều tra). Trong khi đó, số hộ 

hoàn toàn dùng công cụ thủ công chiếm gần 40%. Một tỷ lệ tương tự là các hộ 

kết hợp dùng thủ công và máy móc trong một số công việc cũng không cao 

(chiếm 37,69%). Khi tiến hành các hoạt động sinh kế, HGĐ Đắk Lắk có sử dụng 

các vật tư, thiết bị mua ngoài phục vụ cho sản xuất còn mang tính tự phát, nhỏ 

lẻ, phân tán, ít có lợi cho hộ.  

d) Nguồn lực xã hội 

Nguồn lực xã hội được hiểu một cách chung nhất là các mạng lưới và mối 

liên hệ (khách quen, hàng xóm, buôn làng, quan hệ họ tộc), các quan hệ tin cậy 

với sự thông hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, các nhóm chính thức và không chính thức, 

các giá trị và hành vi chung, các nguyên tắc và phong tục giống nhau, đại diện tập 

thể, các cơ chế tham gia trong việc ra quyết định, sự lãnh đạo. Bên cạnh đó, các tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương như Hội phụ nữ, Đoàn Thanh 

niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... đóng vai 
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trò quan trọng trong hỗ trợ các HGĐ tộc thiểu số tại các địa phương. Kết quả cho 

thấy, có hơn ¾ số hộ khảo sát tiếp cận được 2 loại hỗ trợ này. Tuy nhiên, các nhu 

cầu khác của hộ như dạy nghề, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm... còn ít được 

quan tâm và chỉ có một bộ phận nhỏ hộ nhận được hỗ trợ loại này.  

Các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương cũng có thể cung 

cấp các hỗ trợ thông tin mang tính định hướng cho các hộ. Theo kết quả khảo 

sát, với thông tin chính sách, có tới trên 90% số hộ tiếp cận được qua cán bộ cơ 

sở, gần 90% tiếp cận được thông tin liên quan đến sản xuất và đời sống văn hóa. 

Thông tin thị trường ít được cung cấp hơn (50% số hộ được tiếp cận). Việc tiếp 

cận các nguồn thông tin này giúp cho người dân có thêm kiến thức về chính 

sách, pháp luật, về SXKD và nâng cao đời sống văn hóa.  

Bảng 13: Kết quả tổng hợp cách tiếp cận các dịch vụ xã hội của HGĐ 

tại địa điểm nghiên cứu ở tỉnh Đắk Lắk 

ĐVT: %    

Nội dung Đầy đủ Thiếu thốn Không ý kiến 

Thông tin văn hóa 72,85 9,83 17,32 

Trường học 88,93 5,42 5,65 

Trạm y tế 81,35 13,54 5,11 

Chợ 84,54 11,63 3,83 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Trong những năm qua hàng loạt các chương trình, chính sách, dự án với 

nguồn tài chính lớn đã được tập trung đầu tư hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó trọng tâm là hỗ trợ phát triển các 

nguồn lực sinh kế. Chính sách phát triển hạ tầng cơ sở; đào tạo nghề; cấp đất sản 

xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh họat; cho vay vốn phát triển sản xuất; bảo tồn 

phát triển một số dân tộc thiểu số rất ít người; về giáo dục, y tế, văn hóa… 

Về thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ ở Đắk Lắk, có 05 

nội dung được khảo sát là tiếp cận thông tin văn hóa (nhà văn hóa thôn, buôn), 

trường học, trạm y tế, bưu điện và chợ. Theo số liệu, có ít nhất 10% số hộ khó 

tiếp cận thông tin văn hóa, 3% hoàn toàn không tiếp cận được thông tin. Chỉ có 

70% số hộ cho rằng, họ đã tiếp cận được thông tin văn hóa một cách đầy đủ. Về 

trường học, cơ bản các hộ đều có thể đưa con tới trường ở các cấp học từ mầm 

non đến phổ thông. Chỉ có 5% số hộ cho rằng, số lượng trường học còn thiếu 

thốn, chủ yếu là thiết bị học tập và sân chơi cho trẻ em. Tiếp cận y tế của các hộ 

cũng khá tốt, với trên 81% hộ cho rằng, có thể tiếp cận thuận lợi các dịch vụ của 

trạm y tế địa phương (Bảng 13). Tuy nhiên, vẫn có gần 30% số hộ đánh giá các 

thiết bị y tế ở buôn, xã là chưa đáp ứng được yêu cầu. 
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e) Nguồn lực tài chính 

Nguồn lực tài chính của các hộ là tổng thể các giá trị có thể quy đổi ra 

đơn vị tiền tệ, có thể tồn tại dưới các dạng: Nguồn lực tài chính tự có như tiền 

mặt, tiền gửi ngân hàng, và/hoặc các tài sản thanh khoản cao như vàng, nữ 

trang…, nguồn từ các dòng tiền ổn định như tiền lương, trợ cấp thường xuyên, 

tiền gửi từ người thân, nguồn tiền tín dụng, vay mượn từ ngân hàng, bạn bè… 

Số liệu điều tra cho thấy hơn 70% số hộ gia đình có nguồn thu nhập chính từ sản 

xuất nông nghiệp. Sinh kế dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp là hoạt động 

chính, các nguồn thu nhập khác từ hộ tương đối nhỏ như từ tiền lương, tiền 

công, hoạt động kinh doanh thương mại…. (Hình 5). 

Hình 05: Kết quả tổng hợp nguồn thu nhập của HGĐ tại địa điểm nghiên cứu ở tỉnh 

Đắk Lắk

 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo vốn sản xuất một bộ phận nhỏ người dân vay 

vốn từ ngân hàng (chiếm 25% tổng số hộ), chủ yếu là các ngân hàng có lãi suất 

thấp như Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT, các tổ chức 

tín dụng địa phương. Nguồn vốn ngoài ngân hàng lớn nhất của các hộ là từ 

người thân, bạn bè và từ các tổ, nhóm tín dụng, các tổ chức chính trị - xã hội 

như thanh niên, phụ nữ…    
  

Thu nhập từ sản 
xuất nông nghiệp 

71% 

Thu nhập từ tiền 

công, tiền lương 

23% 

Thu nhập từ buôn 
bán, dịch vụ, SXKD 

4% 

Nguồn thu nhập 

khác (trợ cấp, được 

cho, tặng...) 

2% 
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2.3.2. Ảnh hƣởng của nguồn lực sinh kế đối với sự tham gia của 

HGĐ trong xây dựng NTM 

a) Ảnh hƣởng đến nhận thức của ngƣời dân trong xây dựng NTM 

Bảng 14: Tổng hợp nhận thức của người dân trong xây dựng NTM ở tỉnh Đắk Lắk 

Nội dung 
Số lƣợng T  lệ 

(ý kiến) (%) 

1. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của ai? 60 100,00 

Nhà nước 1 1,67 

Người dân 1 1,67 

Nhà nước và nhân dân cùng làm 54 90,00 

Không biết 4 6,67 

2 Đối tƣợng thụ hƣởng chính của NTM 60 100,00 

Người dân và cộng đồng dân cư 56 93,33 

Cán bộ, chính quyền, cơ quan nhà nước 0 0 

Khác 4 6,67 

3. Những hoạt động xây dựng NTM 60 100,00 

Xây dựng cơ sở hạ tầng 52 86,67 

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 41 68,33 

Bảo vệ môi trường  43 71,67 

Y tế, giáo dục, văn hóa 42 70,00 

Chính trị, an ninh, trật tự 40 66,67 

Khác 2 3,33 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Trong xây dựng NTM, người dân đã làm chủ, phát huy vai trò của mình 

trong thực hiện Chương trình ở từng giai đoạn và hạng mục. Người dân nhận 

thức được vai trò của mình trong nhiệm vụ xây dựng NTM là nhà nước và nhân 

dân cùng làm (chiếm 90% tổng số ý kiến). Qua đó, đối tượng thụ hưởng là chính 

người dân và cộng đồng. Vai trò của người dân thể hiện ở tất cả các hoạt động từ 

cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, môi trường, y tế, văn hóa, an ninh trật tự…. 

NTM ảnh hưởng tới tất cả mọi mặt, tác động tới mọi khía cạnh, cuộc sống của 

người dân. Đồng thời, người dân có quyền và trách nhiệm tham gia từ khi bắt 

đầu đến khi kết thúc và thụ hưởng thành quả của chương trình. 

b) Ảnh hƣởng đến sự tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng NTM 

Nguồn lực sinh kế về văn hóa, xã hội, trình độ nhận thức… nâng lên đã 

làm cho các hộ gia đình có cái nhìn đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của họ 

trong xây dựng NTM. Người dân có đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm trong tất 

cả các khâu xây dựng NTM từ đóng góp ý kiến quy hoạch đến triển khai, thụ 

hưởng các công trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, các hộ gia 
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đình đã tham gia tích cực vào các hoạt động cụ thể như đóng góp sức lao động, 

đóng góp tài chính, hiến đất, của cải vật chất… (Hình 06) góp phần thực hiện 

thành công chương trình xây dựng NTM. 

Hình 06: Ảnh hưởng của nguồn lực sinh kế đối với sự tham gia của người dân 

 trong xây dựng NTM tại địa điểm nghiên cứu ở tỉnh Đắk Lắk 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

c) Ảnh hƣởng đến đóng góp nguồn lực vật chất, tài sản trong xây 

dựng NTM 

Nguồn lực sinh kế vật chất của người dân Tây Nguyên nói chung, tỉnh 

Đắk Lắk nói riêng thấp hơn so với các khu vực khác. Tuy nhiên, họ có một số 

lợi thế nhất định như quy mô gia đình lớn, diện tích đất đai lớn. Vì vậy, người 

dân rất sẵn sàng tham gia đóng góp công sức lao động, đặc biệt là hiến đất trong 

xây dựng NTM, nhằm mục đích nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy 

phát triển sản xuất. Qua khảo sát cho thấy, trên 90% số hộ tham gia thảo luận 

đóng góp ý kiến, đóng góp tiền và ngày công lao động. Có gần 50% số hộ điều 

tra có sự tham gia tích cực trong xây dựng NTM (Bảng 15). Bởi lẽ có sự tham 

gia lớn như vậy, do người dân đã ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của 

mình trong xây dựng NTM. 

Bảng 15: Kết quả tổng hợp về sự tham gia của HGĐ trong các vấn đề  

xây dựng NTM tại địa điểm nghiên cứu ở tỉnh Đắk Lắk 

Nội dung 
Không 

tham gia 
Bình 

thƣờng 
Tích cực 

- Người dân được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về 

các nội dung xây dựng nông thôn mới 
10,00 45,00 45,00 

- Người dân được bàn bạc và quyết định lựa chọn công 

trình, thi công công trình ở thôn, ấp 
10,00 56,67 33,33 

- Việc huy động đóng góp của người dân bằng tiền  10,00 33,33 56,67 

- Việc huy động người dân tham gia ngày công lao động  13,33 28,33 58,33 

- Việc vận động người dân hiến đất để thi công các công 

trình hạ tầng 
13,33 21,67 65,00 

- Tự đánh giá mức độ phát huy vai trò, trách nhiệm của gia 

đình ông/bà trong xây dựng nông thôn mới  
6,67 35,00 58,33 

43% 

22% 

45% 

58% 

55% 

78% 

10% 

Tham gia ý kiến vào quy hoạch 

Tham gia ý kiến lựa chọn công trình, dự án 

Tham gia thực hiện các công trình, dự án 

Tham gia giám sát quá trình thực hiện 

Vận động mọi người cùng tham gia xây dựng NTM 

Góp vốn, góp sức xây dựng NTM 

Vai trò, trách nhiệm khác 
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Nội dung 
Không 

tham gia 
Bình 

thƣờng 
Tích cực 

- Mức độ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới của 

cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn và toàn xã 
6,67 41,67 51,67 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

d) Ảnh hƣởng đến hành vi sản xuất, ứng xử rủi ro trong phát triển 

kinh tế 

Bảng 16: Kết quả tổng hợp về lựa chọn sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số khi 

gặp rủi ro, khó khăn tại địa điểm nghiên cứu ở tỉnh Đắk Lắk 

Nội dung 
Số lƣợng 
(ý kiến) 

T  lệ 
(%) 

1. Ứng phó của gia đình với rủi ro, biến cố 
  

Báo cáo và đề nghị nhà nước hỗ trợ 100% 2 3,33 

Báo cáo và đề nghị nhà nước hỗ trợ một phần 25 41,67 

Chủ động tự tìm cách khắc phục, vượt qua 41 68,33 

Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, cộng đồng 27 45,00 

Không biết sẽ phải làm gì 2 3,33 

2. Giải pháp cải thiện và nâng cao chất lƣợng cuộc sống của gia 
đình trong 5 năm vừa qua 

 
 

Thay đổi giống, thức ăn, phân bón, áp dụng KHKT 33 55,00 

Quan tâm và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất 22 36,67 

Quan tâm học tập kinh nghiệm và các thông tin trên sách báo, đài, 
tivi 

26 43,33 

Mạnh dạn vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất 18 30,00 

Đặc biệt chú trọng tới việc học tập của con em, không để bỏ học  24 40,00 

Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe 36 60,00 

Thực hiện tiết kiệm, tích lũy dự phòng rủi ro 40 66,67 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt, người dân luôn phải đối mặt với 

nhiều rủi ro, biến cố. Tuy nhiên, phần lớn người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

đều chọn hình thứ giải quyết chủ động khắc phục, vượt qua (68,33% số ý kiến) 

(Bảng 16). Bên cạnh đó, họ có nhu cầu tìm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người thân và 

cơ quan chính quyền địa phương nhưng hiệu quả chưa cao. Trong 05 năm vừa 

qua, người dân đối mặt với nhiều rủi ro từ sản xuất như dịch bệnh, biến động giá 

và các rủi ro khác trong sinh hoạt. Từ đó, hành vi của hộ gia đình cũng phải 

thích nghi thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu. Họ sẵn sàng tiếp nhận và thử nghiệm nhiều hình thức sản xuất, giống 

mới; tham gia học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ nhiều nguồn khác nhau và đặc 

biệt thực hiện tích lũy đề phòng rủi ro. 

Trong suốt quá trình xây dựng NTM, giải pháp các hộ gia đình nhằm 

nâng cao nguồn lực sinh kế phần lớn từ ý thức chủ động như quan tâm chăm sóc 

sức khỏe, vấn đề học tập của con em và thực hiện tích lũy phòng trừ rủi ro. Tỷ lệ 

người dân tham gia sâu vào các hoạt động xây dựng NTM chiếm từ 60 - 85%. 
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Người dân góp sức lao động, tiền bạc, đất đai và chính kiến nhằm đóng góp vào 

sự phát triển của địa phương. Văn hóa giao lưu trao đổi và tác phong sản xuất 

ảnh hưởng đến sinh kế. Thực tế này cho thấy năng lực giao lưu, trao đổi, hòa 

nhập với kinh tế thị trường còn hạn chế, nguyên nhân có thể là do xuất phát từ 

sản xuất truyền thống, tư liệu giản đơn, dựa vào kinh nghiệm, tự sản tự tiêu nên 

ít có nhu cầu mở rộng sản xuất; cùng với đó là những nguyên nhân về ngôn ngữ, 

năng lực, trình độ, tính tự ti và cả định kiến dân tộc... Số hộ bán sản phẩm của 

mình cho thương lái là trên 70%, một số hộ không nhỏ bán hàng cho khách vãng 

lai khoảng 20%. Chỉ có dưới 10% số hộ được hỏi bán sản cho doanh nghiệp. 

Theo đánh giá của các hộ, phương thức tiêu thụ sản phẩm qua thương lái khá 

thuận tiện vì hệ thống thương lái tiếp cận bà con rất nhanh chóng. Điều này, 

ngày càng được cải thiện do cơ sở hạ tầng NTM được thuận lợi. Người dân dễ 

dàng tiếp cận các yếu tố sản xuất đầu và và tiêu thụ sản phẩm đầu ra (Bảng 17). 

Bảng 17: Kết quả tổng hợp vê khả năng tiếp cận dịch vụ, thị trường trong sinh kế của 

HGĐ tại địa điểm nghiên cứu ở tỉnh Đắk Lắk 

ĐVT: % 

Dịch vụ 

Sự thuận tiện Giá mua/bán 

Thuận 

tiện 

Không thuận 

tiện 

Giá tốt Bình 

thƣờng 

Khác 

Cung cấp đầu vào  73,32 26,68 34,65 50,21 15,14 

Tiêu thụ sản phẩm 

đầu ra   
75,61 24,39 13,05 55,35 31,6 

Dịch vụ đời sống  67,93 32,07 35,76 53,05 11,19 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Các dịch vụ xã hội cơ bản như thông tin văn hóa, trường học, trạm y tế, chợ 

đã được hình thành ở nhiều địa bàn, đáp ứng được cơ bản nhu cầu sinh hoạt. Tuy 

nhiên, tiếp cận dịch vụ xã hội vẫn còn thiếu thốn, đặc biệt là thiếu chợ và trạm y 

tế. Thiếu chợ một mặt phản ánh thực trạng kinh tế thị trường kém phát triển ở địa 

phương nhưng mặt khác là cản trở lớn đối với sản xuất hàng hóa và sinh kế. 

đ) Ảnh hƣởng đến sinh hoạt văn hóa, xã hội 

  

Hình 07: Kết quả tổng hợp về chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của cộng 

đồng dân cư nông thôn so với 5 năm trước tại địa điểm nghiên cứu ở tỉnh Đắk Lắk 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2019. 

Kém hơn 

3% 

Không thay đổi 
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Chương trình xây dựng NTM đã tác động tích cực tới hoạt động sinh hoạt 

văn hóa ở thôn, buôn của người dân Đắk Lắk. Có trên 65% số hộ gia đình được 

hỏi có đánh giá tốt hơn so với 5 năm trước đây (Hình 07). Nguồn lực sinh kế của 

người dân thay đổi tích cực, hoạt động văn hóa tinh thần có đóng góp không nhỏ 

vào sự chuyển biến này. Tuy nhiên, việc xây dựng các quy ước văn hóa ở các 

buôn vẫn còn mang tính khuôn mẫu. Các đội văn hóa văn nghệ được hình thành 

còn nặng tính trình diễn hơn là để nâng cao trình độ và mức hưởng thụ các giá 

trị truyền thống. 

2.4. Thảo luận và đề xuất 

Trong 05 nguồn lực sinh kế theo tiếp cận bền vững của UNDP, bộ tiêu 

chuẩn NTM không có tiêu chí nào thuộc “nguồn lực tự nhiên”, trong khi đó các 

tài nguyên thuộc nguồn lực này vốn là lợi thế của Tây Nguyên thì nay đang bị 

lạm dụng, bị suy thoái đó là rừng, đất và nước. Nếu rừng được phục hồi, nếu canh 

tác nông nghiệp bền vững thì sẽ phục hồi lại được tài nguyên đất và nước. Như 

vậy, đối với Tây Nguyên cần bổ sung 01 tiêu chí về bảo vệ tài nguyên tự nhiên. 

Quy hoạch lại và xây dựng khu kinh tế “tam giác Đông Dương” để tạo 

vùng phát triển kinh tế xuyên quốc gia Lào - Việt Nam - Campuchia gắn với 

phát triển hành lang “Đông - Tây”. Từ đó chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông 

nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. 

Phát triển đa canh trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa để 

giảm rủi ro do thiên tai và thị trường; phát triển nông nghiệp theo hướng tăng 

chất lượng để tăng giá trị sản phẩm, từ đó tạo nguồn thu nhập ổn định, lâu dài 

cho HGĐ.  

Thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa. 

Phát triển các khu công nghiệp nhỏ và dịch vụ tại các vùng nông thôn 

phục vụ trực tiếp và tại chỗ hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng sản 

phẩm hàng hóa chủ lực, góp phần tạo giá trị gia tăng, tạo công ăn việc làm, 

chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ tại chỗ. 

Phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với 

phát triển các làng nghề và sản xuất các sản vật đặc sản địa phương để đa dạng 

hóa nguồn sinh kế tài chính cho HGĐ.  

Tăng cường các cơ sở tài chính, ngân hàng, tín dụng và cơ hội tiếp cận 

nguồn vốn cho các HGĐ để tránh "tín dụng đen". 

Để giảm nhẹ rủi ro, cần khuyến khích và hỗ trợ đồng bào thực hiện bảo 

hiểm nông nghiệp với các sản phẩm có quy mô lớn, ảnh hưởng nhiều đến thu 

nhập hàng năm của nông dân. Ngoài ra nên có các quỹ dự phòng để chủ động và 

tăng khả năng đối phó với thiên tai, dịch bệnh. 
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Trong giai đoạn 2010-2018, xây dựng NTM của các tỉnh Tây Nguyên đạt 

được quả tương đối so với xuất phát điểm rất thấp. Năm 2018, khu vực Tây 

Nguyên có 203/599 (33,89%) xã đạt chuẩn NTM; tổng số có 8.234/11.381 tiêu 

chí đã đạt chuẩn (72,35% tổng tiêu chí cần đạt). 

Năm 2018, tỉnh Kon Tum có 15/86 (17,44%) xã đạt chuẩn NTM; tổng số 

có 958/1.634 tiêu chí đã đạt chuẩn (58,63% tổng tiêu chí cần đạt). Tỉnh Gia Lai 

có 44/184 (23,9%) xã đạt chuẩn NTM; tổng số có 2.336/3.496 tiêu chí đã đạt 

chuẩn (28,29% tổng tiêu chí cần đạt). Tỉnh Đắk Lắk có 43/152 (22,95%) xã đạt 

chuẩn NTM; tổng số có 2.104/2.888 tiêu chí đã đạt chuẩn (72,85% tổng tiêu chí 

cần đạt). Tỉnh Đắk Nông có 14/61 (23,9%) xã đạt chuẩn NTM; tổng số có 

806/1.159 tiêu chí đã đạt chuẩn (69,54% tổng tiêu chí cần đạt). Tỉnh Lâm Đồng 

có 87/116 (23,9%) xã đạt chuẩn NTM; tổng số có 2.048/2.204 tiêu chí đã đạt 

chuẩn (92,9% tổng tiêu chí cần đạt). 

Cụ thể với 19 tiêu chí, tại tỉnh Kon Tum các tiêu chí có nhiều xã đạt, gồm: 

TC1, TC3, TC4, TC7, TC8, TC12 và TC 19 (có >60/86 xã đạt, tương ứng ≥70% 

tổng số xã đạt tiêu chí đó) và các tiêu chí có ít xã đạt, gồm: TC2, TC5, TC6, 

TC9, TC10, TC11, TC13, TC17 và TC18 (có ≤42/86 xã đạt, tương ứng <50% 

tổng số xã đạt tiêu chí đó); tại tỉnh Gia Lai, các tiêu chí có nhiều xã đạt, gồm: 

TC1, TC3, TC4, TC7, TC8, TC12, TC14, TC15, TC16 và TC19 (có >128/184 

xã đạt) và các tiêu chí có ít xã đạt, gồm: TC6, TC10, TC11, TC17 và TC18 (có 

≤90/184 xã đạt); tại tỉnh Đắk Lắk, các tiêu chí có nhiều xã đạt, gồm: TC1, TC3, 

TC4, TC8, TC12, TC14, TC15, TC16, TC18 và TC19 (có >106/152 xã đạt) và 

các tiêu chí có ít xã đạt, gồm: TC2, TC6, TC11, và TC17 (có ≤74/152 xã đạt);  

tại tỉnh Đắk Nông, các tiêu chí có nhiều xã đạt, gồm: TC1, TC3, TC4, TC7, 

TC8, TC12, TC13, TC14, TC15, TC16, và TC19 (có >42/61 xã đạt) và các tiêu 

chí có ít xã đạt, gồm: TC2, TC5, TC6, TC9, TC17 và TC18 (có ≤29/61 xã đạt); 

tại tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ 19 tiêu có nhiều xã đạt cao (tiêu chí thấp nhất là 

TC10 cũng có 104/116 xã đạt). 

Số vốn đầu tư bình quân cho mỗi tiêu chí đạt chuẩn trong giai đoạn 2010-

2018 ở tỉnh Kon Tum là 2,92 tỉ đồng; tỉnh Gia Lai là 18,64 tỉ đồng; tỉnh Lâm 

Đồng là 35,41 tỉ đồng; tỉnh Đắk Lắk là 44,51 tỉ đồng; và tỉnh Đắk Nông là 62,12 

tỉ đồng cho mỗi tiêu chí đạt chuẩn. Số vốn đầu tư để một xã đạt chuẩn NTM là 

140,98 tỉ đồng với tỉnh Kon Tum; 691,43 tỉ đồng với tỉnh Gia Lai; 683,50 tỉ 

đồngvới tỉnh Lâm Đồng; 1.651,94 tỉ đồng với tỉnh Đắk Lắk; và 2.360,6 tỉ đồng 

đối với tỉnh Đắk Nông.   

Tổng số HGĐ ở Tây Nguyên năm 2016 là 956.066 hộ, thì có tới 809.416 hộ 

nông nghiệp (chiếm 84,66%); 1.270 hộ lâm nghiệp (chiếm 0,13%); 485 hộ thủy 

sản (chiếm 0,05%); 15.590 hộ công nghiệp (chiếm 1,63%); 11.532 hộ xây dựng 
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(chiếm 1,21%); 43.254 hộ thương nghiệp (chiếm 4,53%); 7.667 hộ vận tải (chiếm 

0,8%); 44.258 hộ dịch vụ khác (chiếm 4,64%); và 20.592 hộ khác (chiếm 2,16%). 

Bảng 06 cũng cho thấy, ở Tây Nguyên số HGĐ có nguồn thu nhập chủ yếu từ 

ngành nông, lâm, thủy sản là 808.012 hộ (chiếm 84,69%); từ ngành công nghiệp, 

xây dựng là 27.886 hộ (chiếm 2,92%); từ thương nghiệp, vận tải và dịch vụ khác là 

95.971 hộ (chiếm 10,06%); và từ nguồn khác là 22.197 hộ (chiếm 2,33%). 

Năm 2018 GrDP bình quân đầu người của tỉnh Lâm đồng đạt 59,7 triệu 

đồng/người/năm, tỉnh Đắk Lắk đạt 48,0 triệu đồng/người/năm; tỉnh Đắk Nông 

đạt 41,1 triệu đồng/người/năm; tỉnh Gia Lai đạt 42,5 triệu đồng/người/năm; và 

tỉnh Kon Tum đạt 32,0 triệu đồng/người/năm 

Về tỉ lệ hộ nghèo năm 2018, tỉnh Lâm Đồng còn 2,85%; tỉnh Gia Lai còn 

10,04%; tỉnh Đắk Lắk còn 12,81%; tỉnh Đắk Nông còn 14,07%; tỉnh  Kon Tum 

còn 17,29%. 

Ngoài ra, các điều kiện hoặc nguồn sinh kế khác hỗ trợ cho nguồn sinh kế 

tài chính đa dạng thì tỉnh Lâm Đồng cũng có ưu thế hơn. Tuy nhiên, nhìn chung 

tính đa dạng sinh kế của khu vực Tây Nguyên thấp, thiếu ổn định, đặc biệt là các 

nhóm cộng đồng yếu thế.  

4.2. Kiến nghị 

Đề nghị thực hiện một nghiên cứu đầy đủ, toàn diện cả 05 tỉnh khu vực 

Tây Nguyên để đề xuất giải pháp chi tiết, cụ thể cho xây dựng NTM hiệu quả và 

bền vững cho giai đoạn 2020-2030./.  
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PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM KẾT HỢP 

GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN 

VÀ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP 

TẠI TÂY NGUYÊN 

 

                                                                      TS. Phạm Văn Hội 

                                                                       TS. Quyền Thị Lan Phương 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 

1. Giới thiệu chung 

Báo cáo chuyên đề này là một phần kết quả thực hiện Đề tài “Điều tra, 

đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM tại các vùng để thực hiện tổng kết 

MTQG xây dựng NTM” triển khai tại địa bàn 04 thôn thuộc 02 xã NTM: xã Cư 

Suê (huyện Cư M’Gar) và xã Hòa Sơn (huyện Krong Bông), tỉnh Đăk Lăk. Nhóm 

nghiên cứu thực địa gồm 04 thành viên từ các khoa khác nhau của Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam.
65

 Thời gian thực địa từ ngày18 đến ngày 25 tháng 3, 2019.
66

 

Do thời gian thực địa ngắn và chỉ làm điểm ở 02 huyện tại Đắk Lắk, nội 

dung báo cáo, bởi vậy, ngoài sử dụng một số kết quả điều tra liên quan kể trên, 

báo cáo sử dụng phần lớn dữ liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau liên quan đến 

vai trò và lợi ích mô hình NLKH trong điều kiện biến đổi khí hậu và những bất 

ổn thị trường nông sản, thị trường lao động tự do. Một số kết quả nghiên cứu 

triển khai 12/2018 thuộc đề tài ĐTĐL.CN-18/18, chuyên về các hoạt động áp 

dụng và sản xuất NLKH tại 05 tỉnh Tây Nguyên.  

Chuyên đề này sẽ giới thiệu về tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp Tây 

Nguyên; phân tích tình hình suy thoái tài nguyên bao gồm: Suy thoái đất, suy 

thoái nước và suy thoái đa dạng sinh học; đánh giá Những chuyển đổi trong sản 

xuất nông - lâm nghiệp trong thời gian thực hiện nông thôn mới giai đoạn I; nhận 

diện những khó khăn trong phát triển nông - lâm hiện nay; đề xuất giải pháp phát 

triển nông - lâm nghiệp cho NTM giai đoạn II – Nông - lâm kết hợp (NLKH). 

2. Giới thiệu Chƣơng trình NTM Tây Nguyên 

Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, 

xã hội, quốc phòng và an ninh; cũng là địa bàn đầu nguồn quan trọng đối với môi 

trường sinh thái các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Toàn vùng có 

                                              
65

 Nhóm nghiên cứu thực địa bao gồm: (1) TS. Phạm Văn Hội (Khoa Môi trường); TS. Trần Bình Đà 

(Khoa Nông học); TS. Quyền Thị Lan Phương (Khoa Quản lý đất đai); và ThS Nguyễn Hữu Giáp 

(Khoa Kinh tế   PTNT) (Học viện Nông nghiệp Việt Nam). 
66

 Bao gồm: 01 ngày làm việc với BQL Chương trình NTM tỉnh. Tại mỗi huyện, các hoạt động điều 

tra bao gồm: (1) làm việc với BQL Chương trình NTM huyện (0.5 ngày); BQL xã (0.5 ngày); và 

điều tra 15 hộ lựa chọn ngẫu nhiên theo danh sách tại 02 xã lựa chọn, mỗi xã 01 ngày: (1) 01 xã thực 

hiện tốt Chương trình NTM; 01 xã thực hiện Chương trình NTM ở mức trung bình. Việc lựa chọn 

các xã/thôn điều tra cũng bao gồm chỉ tiêu về đa dạng dân tộc. 



274 

 

tổng diện tích tự nhiên hơn 5.464 nghìn ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 

chiếm 44,32%, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 45,81% (Nga and Minh, 2019).  

Trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư không ít sức người, sức của 

cho phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên. Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, 

đặc biệt là nông nghiệp - nông thôn vùng Tây Nguyên, Chính phủ cũng đã ban 

hành và đưa vào thực hiện hàng loạt các chương trình và chính sách, cụ thể như: 

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi (Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg) ở các giai đoạn từ 1998 

đến nay, Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2011của Chính phủ về Định hướng giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 (1489/QĐ-TTg năm 2012), Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (800/QĐ-

TTg ngày 04/6/2010), Nghị Quyết 26/NQ-TW của Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X về “nông nghiệp, nông dân và nông thôn”, 

Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 07/01/2011 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 

xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 

04/8/2005 về phương hướng và giải pháp phát triển mạnh du lịch khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên và Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 quy hoạch 

xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030… Các chương trình trên đều đã và 

đang được triển khai thực hiện ở vùng Tây Nguyên. Ở một góc độ nào đó, tổng 

nguồn lực huy động cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển nông 

nghiệp nói riêng ở vùng Tây Nguyên là một con số không nhỏ.  

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là Chương trình mục tiêu quốc gia 

(MTQG), là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát triển nông 

nghiệp, nông thôn một cách toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

dân đồng thời phát huy dân chủ cơ sở và ổn định hệ thống chính trị, an ninh, trật 

tự an toàn xã hội. Chương trình triển khai từ năm 2001 và đã đạt được một số 

kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó 

khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc (Long, 2017a). 

Sau gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới theo Chương trình 

MTQG, đời sống, tập quán, điều kiện sản suất của người dân Tây Nguyên đã 

từng bước thay đổi theo hướng văn minh hơn; bộ mặt nông thôn mới có nhiều 

tiến bộ và khang trang hơn; đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước 

được nâng lên rõ rệt. 

Trong giai đoạn 2011-2016, các tỉnh Tây Nguyên đã huy động được hơn 

90 nghìn tỷ đồng để triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, 

vốn của Trung ương hơn 2.295 tỷ đồng, số vốn còn lại huy động từ các tổ chức, 

doanh nghiệp, vốn tín dụng và đóng góp của nhân dân. 
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Các tỉnh đã bố trí nguồn vốn hợp lý, tăng cường nguồn lực giúp các xã 

gần đạt tiêu chí sớm về đích, các xã nghèo rút ngắn khoảng cách chênh lệch về 

cơ sở hạ tầng với các xã khác. Qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, có 

1.044 mô hình sản xuất hiệu quả được xây dựng, trong đó có những mô hình 

ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. 

Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Chương trình 

xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, cơ sở hạ tầng, 

đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, kết quả đạt được 

còn chưa đồng đều, chưa đi vào chiều sâu, đặc biệt là vấn đề sản xuất hàng hoá 

vốn là thế mạnh của Tây Nguyên vẫn chưa được quan tâm triệt dể. Các văn bản 

hướng dẫn thực hiện và Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất 

cập, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện đất rộng, người thưa của các 

tỉnh Tây Nguyên (TTXVN, 2017). 

Mặc dù đã đạt những thành tích nổi bật, xây dựng NTM ở Tây Nguyên 

vẫn còn nhiều hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí vùng, do đó 

tiến độ xây dựng tương đối chậm so với mục tiêu đặt ra của nhiều địa phương và 

làm cho vùng Tây Nguyên có mức đạt tiêu chí bình quân thấp hơn so với nhiều 

vùng khác trong cả nước. Các tỉnh như Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum, ở các xã 

vùng sâu, vùng xa còn nhiều xã đạt dưới 10 tiêu chí trong xây dựng nông thôn 

mới (Hiền, 2018). Đặc biệt, vấn đề sản xuất hàng hoá - vốn được coi là thế mạnh 

của Tây Nguyên hiện nay còn gặp nhiều khó khăn: Tỷ suất nông sản hàng hóa 

thấp; giá bán nông sản thấp; sức cạnh tranh của nông sản Tây Nguyên trên thị 

trường thế giới không cao; các nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp chưa được 

quan tâm và đầu tư.
67

 Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng 

trên xuất phát từ tình trạng suy thoái tài nguyên ở Tây Nguyên hiện nay, cụ thể 

là: (1) Đất đai manh mún, suy thoái và bất cập trong công tác quy hoạch vùng 

sản xuất; (2) Tình trạng thiếu nước tưới những năm gần đây; (3) Tài nguyên 

rừng cạn kiệt, đa dạng sinh học bị suy giảm nghiêm trọng. Chính vì vậy, 

Chương trình xây dựng NTM ở Tây Nguyên cần không chỉ tập trung vào các 

tiêu chí “cứng”- cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, mà còn phải quan tâm sâu hơn 

đến các tiêu chí “mềm” về sản xuất, trong mối quan hệ với bảo vệ tài nguyên. 

3. Tổng quan tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp Tây Nguyên 

3.1. Sản xuất nông nghiệp 

Tây Nguyên là vùng đất có tiềm năng về đất đai, khí hậu, cây con bản địa 

giá trị cao để phát triển nông nghiệp hàng hoá. Tuy nhiên, để khai thác tiềm năng 

này hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững, theo kết luận của hội thảo 

“Phát triển nông nghiệp Tây Nguyên - Góc nhìn từ các nông dân tỷ phú” ngày 

11/3/2017 tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (Ban_chi_dao_Tay_Nguyen, 2017b), để 
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phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao cần quy hoạch vùng trồng phù 

hợp với điều kiện khí hậu, cơ chế, chính sách, thị trường và kĩ thuật - công nghệ, 

trong đó đặc biệt chú trọng phát triển tổ chức nông dân, tổ chức thị trường gắn với 

công nghệ cao, tạo dựng nền nông nghiệp hữu cơ ở Tây Nguyên. 

Sự phát triển nông nghiệp của vùng có sự chuyển biến mạnh, đã hình thành 

những vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp như cây Cao su, Cà phê, Mía, 

Chè, Dâu tằm, Điều, Bông… tạo tiền đề quan trọng để phát triển hàng hóa quy 

mô lớn gắn với công nghiệp chế biến; cải thiện đời sống cho đông đảo người 

nông dân. Đối với Tây Nguyên, trong cơ cấu kinh tế lĩnh vực nông nghiệp vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn, năm 2015 là 44,2% (Ban_chi_dao_Tay_Nguyen, 2017b). 

Trong đó, trồng trọt là ngành sản xuất chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp 

của các tỉnh Tây Nguyên, chiếm hơn 80% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của 

toàn vùng, trong đó cây lâu năm chiếm trên 60% tổng giá trị sản xuất ngành trồng 

trọt. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt tăng nhanh trong 10 năm 

qua, bình quân mỗi năm tăng 17,6%. Tây Nguyên cũng là vùng có lợi thế đặc biệt 

về đất đai, khí hậu nên phát triển mạnh các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh 

tế cao (cà phê, hồ tiêu, cao su). Giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha cây lâu 

năm tăng nhanh, đạt 97,5 triệu đồng năm 2015, cao gấp 5 lần so với năm 2005 và 

cao gấp 1,7 lần so với cây hàng năm (xem Bảng 1) (Ban_chi_dao_Tay_Nguyen, 

2017a). Tuy nhiên, phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp Tây Nguyên hiện nay 

đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát triển không bền vững như: 

- Từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp vùng Tây 

Nguyên tăng 6% năm, hàng năm đóng góp khoảng 40% GDP của vùng. Tuy 

nhiên, việc khai thác tài nguyên quá mức dẫn đến tình trạng đất đai bị xói mòn, 

thiếu nước, hạn hán, bão lũ ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, sự thiếu quy hoạch 

các vùng chuyên canh, xác định cơ cấu cây trồng chưa hợp lý cũng dẫn đến 

nhiều rủi ro trong sản xuất nông nghiệp hiện nay (Lý, 2018). 

- Quá trình canh tác độc canh cây công nghiệp qua hàng chục năm đã làm 

đất Tây Nguyên dần suy thoái. Việc sử dụng nguồn nước mặt và nước ngầm 

không hợp lý và tác động của biến đổi khí hậu làm cho quá trình khô hạn ở Tây 

Nguyên đang trở nên ngày càng khốc liệt. Sản xuất và đời sống của một bộ phận 

người dân Tây Nguyên vẫn còn rất khó khăn.  

- Nhiều địa bàn ở Tây Nguyên, điển hình như Đắk Lắk hiện tập trung 

nhiều cho xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, còn các nội dung về phát triển sản suất, 

nâng cao thu nhập, phát triển văn hoá, cải thiện môi trường… chưa được quan 

tâm và đầu tư đúng mức nên chuyển biến còn chậm.
68

 

Vào mùa khô nhiều khu vực vẫn chưa chủ động được nước tưới, một số 

nới còn xảy ra hạn hán gây mất mùa; phần lớn các công trình thuỷ lợi đã được 

xây dựng qua nhiều năm không được thường xuyên duy tu, bảo dưỡng nên đã 

hư hỏng, xuống cấp và rò rỉ thất thoát nước, không đáp ứng nhu cầu tưới theo 
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công suất thiết kế; tỉ lệ đất canh tác được tưới còn thấp so với diện tích đất nông 

nghiệp; một số nơi còn chưa có công trình thuỷ lợi mà người dân chủ yếu đào 

giếng để chủ động nước tưới vào mùa khô (Long, 2017b).  

3.2. Sản xuất lâm nghiệp 

Ngành lâm nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực từ chỗ chỉ dừng lại ở việc 

khai thác rừng tự nhiên là chính sang trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán, bảo vệ 

rừng. Nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất lâm nghiệp cũng đóng góp một phần 

trong việc phát triển kinh tế vùng. Vốn đầu tư phát triển lâm nghiệp giai đoạn 

2011-2015 toàn vùng Tây Nguyên là 2.916.721 triệu đồng, trong đó ngân sách 

nhà nước là 636.477 triệu đồng; vốn ngoài ngân sách là 2.280.244 triệu đồng.
69

  

Tổng diện tích trồng rừng thay thế của các tỉnh Tây Nguyên tính lũy kế 

đến 30/3/2016 là gần 5.000 ha, đạt 22% tổng diện tích phải trồng rừng thay thế. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đưa ra mục tiêu để bảo vệ, khôi phục và phát triển 

rừng khu vực này đến năm 2020 là diện tích rừng đạt 2,71 triệu ha và nâng tỉ lệ 

che phủ rừng lên 49,8%. Đồng thời, sẽ phát triển lâm nghiệp đồng bộ từ quản lý, 

bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng; góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch 

vụ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân và giữ 

vững an ninh quốc phòng của khu vực Tây Nguyên (Hương, 2016). 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của toàn vùng Tây Nguyên 

năm 2015 đạt 174.819 tỷ đồng (chiếm 44,61% GDP của toàn vùng); tốc độ tăng 

bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 6,88% năm. Mặc dù tỷ trọng ngành nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản của vùng trong GDP có xu hướng giảm nhưng vẫn cao 

hơn nhiều so với trung bình cả nước (Nga and Minh, 2019).  

Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản chuyển dịch theo hướng tăng tỷ 

trọng ngành nông nghiệp, giảm tỷ trọng ngành lâm nghiệp và thuỷ sản. Trong 15 

năm qua, sản xuất nông nghiệp của vùng mở rộng cả về quy mô và tỷ trọng, trong 

khi đó, ngành lâm nghiệp chiếm tỷ trọng rất thấp và liên tục giảm (xem Bảng 1). 

Bảng 1. Giá trị và cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản vùng Tây Nguyên 

Năm 
Tổng GTSX NLTS 

(tỷ đồng) 

Cơ cấu GTSX (%) 

Nông nghiệp Lâm nghiệp Thu  sản 

2000 12.585 94,17 4,85 0,98 

2005 27.678 96,30 2,91 0,79 

2010 83.643 96,77 2,31 0,92 

2015 174.819 98,04 1,04 0,92 

Nguồn: (Ban_chi_dao_Tay_Nguyen, 2017a). 

                                              
69 
Báo cáo rà soát kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh Tây Nguyên 2016-2020

 



278 

 

4. Tổng quan tình hình suy thoái tài nguyên 

4.1 Suy thoái tài nguyên đất 

Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng có thế mạnh về đất đai. Địa 

hình đất Tây Nguyên là một phức hợp núi, cao nguyên, trũng giữa và đồng bằng. 

Tài nguyên đất ở Tây Nguyên khá đa dạng, đặc biệt có 1,3 triệu ha đất đỏ bazan 

với hàm lượng chất hữu cơ, đạm, lân, kali… cao, cho phép phát triển nhiều loại 

cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, 

chè, dâu tằm, cây ăn quả. Qua việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới 

ở Tây Nguyên, kinh nghiệm ở một số khu vực điều tra cho thấy, nếu địa phương 

nào phát huy được lợi thế của mình, nhất là nâng cao được giá trị đất đai, làm 

cho mỗi tấc đất thực sự trở thành mỗi tấc vàng thì việc xây dựng nông thôn mới 

sẽ hết sức thuận lợi và đạt  kết quả cao.
70

 

Tuy nhiên, quá trình canh tác độc canh cây công nghiệp qua hàng chục 

năm đã làm đất Tây Nguyên dần suy thoái đặc biệt là suy thoái hữu cơ và tích tụ 

nhiều tác nhân gây bệnh cho các cây trồng chủ lực ở Tây Nguyên như cà phê, 

tiêu (xem Hộp 1). 

Hộp 1. Thực trạng thoái hoá đất và hoang mạc hoá vùng Tây Nguyên 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, tài nguyên đất ở Tây Nguyên chịu tác động 
sâu sắc của những quá trình thoái hóa do các tác động của tự nhiên và hoạt động 
của con người. Vận dụng cách tiếp cận và khung hướng dẫn đánh giá thoái hóa 
đất của FAO đã công bố năm 2002, kết hợp với các phương pháp khảo sát thực 
địa, quan trắc và mô tả phẫu diện đất, phân tích các tính chất hóa lý đất trong 
phòng thí nghiệm, chuyên gia, viễn thám và GIS,... đề tài đã nghiên cứu và đánh 
giá thoái hóa đất tiềm năng, thoái hóa đất hiện tại và thoái hóa đất tổng hợp trên 
cơ sở ma trận tương quan giữa thoái hóa đất tiềm năng và thoái hóa đất hiện tại 
cho vùng Tây Nguyên. Kết quả đánh giá thoái hóa đất hiện tại vùng Tây Nguyên 
theo 4 mức độ cho thấy rõ: Không và thoái hóa nhẹ có diện tích là 1.840.468,4 
ha (chiếm 33,7% diện tích tự nhiên toàn vùng); Thoái hóa trung bình có 
2.500.208,1 ha (chiếm 45,8%); Thoái hóa mạnh có 575.575,6 ha (chiếm 10,5%); 
Thoái hóa rất mạnh có 547.854,9 ha (chiếm 10,0%). 

 

Vùng Tây Nguyên đã xuất hiện 03 dạng hoang mạc hóa cục bộ gồm: (i) Hoang 
mạc đá có diện tích khoảng 6.380,11 ha (chiếm 0,1%); (ii) Hoang mạc đất khô 
cằn khoảng 182.019,46 ha (chiếm 3,2%); (iii) Hoang mạc sỏi sạn khoảng 
102.252 ha (chiếm 2,2%).  

Nguồn: (Tâm, 2015). 

Dưới tác động của các áp lực gia tăng dân số, mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội và biến đổi khí hậu, xu thế thoái hóa đất và hoang mạc hóa ở Tây Nguyên 

được cảnh báo sẽ mở rộng về diện tích và gia tăng cường độ. Đặc biệt, là gia 

tăng quá trình xói mòn, rửa trôi bề mặt và thoái hóa hóa học do mở rộng diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất sản xuất nông 

nghiệp, thâm canh cây công nghiệp dài ngày và canh tác nương rẫy thiếu các 

biện pháp bảo vệ đất. Hậu quả dẫn đến suy giảm mạnh các chất dinh dưỡng và 
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độ phì nhiêu của đất, làm mất khả năng sản xuất của đất. Đây là một nguy cơ 

hiện hữu đối với nguồn tài nguyên đất - tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay 

thế đối với vùng Tây Nguyên, đi ngược lại mục tiêu phát triển bền vững kinh tế 

- xã hội (Tâm, 2015). 

Nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái đất đai là do lãnh thổ có độ dốc cao, 

lượng dòng chảy phong phú và có tốc độ khá lớn dễ làm xói mòn đất, rửa trôi và 

suy thoái chất hữu cơ, trong khi canh tác nương rẫy, cây trồng cạn hàng năm 

theo kiểu quảng canh đã không có tác động bảo vệ đất. Đất đai bị suy thoái 

không những làm giảm năng suất cây trồng, mất khả năng sản xuất nông nghiệp 

mà còn mang lại hậu quả môi trường nặng nề như ô nhiễm nguồn nước, bồi lắng 

sông suối và các công trình thủy lợi, thủy điện (Huy, 2010). 

Qua tổng kết nhiều điểm quan trắc trên các độ dốc và các vùng đất khác 

nhau ở khu vực Tây Nguyên cũng cho thấy lượng chất dinh dưỡng trung bình 

hàng năm trên 1 ha đất sản xuất bị cuốn trôi rất lớn. Theo tính toán sơ bộ, mỗi 

năm đất Tây Nguyên bị tụt trôi xuống sông Mê Kông và sau đó bị đẩy ra biển 

Đông lên đến hàng trăm triệu tấn và kèm theo với đất là hàng vạn tấn màu mỡ, 

chất hữu cơ khác…. Ngoài ra, độ che phủ rừng ở Tây Nguyên ngày càng bị suy 

giảm đã làm cho lượng nước ngầm trong đất cũng bị suy kiệt, độ ẩm của đất 

giảm, các vi sinh vật trong đất mất theo. Đây cũng là lý do khiến cho đất canh 

tác nhanh bạc màu, xói mòn. Thậm chí, nhiều nơi ở khu vực Tây Nguyên đã có 

biểu hiện của sự sa mạc hóa, hạn hán quanh năm, cây trồng bị khô cằn không 

phát triển (Thiennhien.net, 2013). 

Do đó phải có kế hoạch sử dụng đất đai một các hợp lý, bắt nguồn từ việc 

quy hoạch sử dụng đất, tiếp đến là thực hiện các biện pháp kỹ thuật chống xói 

mòn, thâm canh cây trồng sử dụng các hệ thống cây trồng và hệ thống bảo vệ 

tổng hợp. Để sử dụng hợp lý đất đai và bảo vệ đất một cách có hiệu quả cần phải 

áp dụng tổng hợp các biện pháp trên trong một quy trình thống nhất. 

4.2. Suy thoái tài nguyên nước 

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, phát triển bền vững tài nguyên 

nước ở Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng luôn là yêu cầu bức thiết. 

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, yếu tố bền vững ấy đang mất dần, thậm chí rất 

đáng lo ngại do nhiều nguyên nhân: Biến đổi khí hậu, mất cân bằng sinh thái và 

quan trọng hơn là nạn khai thác, sử dụng nước bừa bãi đã khiến nguồn nước 

ngầm ở đây kiệt dần, nhất là vào thời kỳ cao điểm của mùa khô hàng năm.
71

 

Việc sử dụng nguồn nước mặt và nước ngầm không hợp lý và tác động 

của biến đổi khí hậu làm cho quá trình khô hạn ở Tây Nguyên đang trở nên ngày 

càng khốc liệt. Nhìn vào thực tế, câu chuyện về nước ngầm ở đây dường như 

đang “nóng” lên từng ngày vì tốc độ phát triển của nền sản xuất nông nghiệp ở 

Đăk Lăk cũng như Tây Nguyên đang ngày một “phình to”, kéo theo nhu cầu sử 

dụng nguồn nước càng lớn đến mức không còn khả năng kiểm soát nổi.
7
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Ngoài lượng mưa hàng năm có xu hướng ít đi, do mùa khô kéo dài, thì 

tình trạng mất rừng và sự thay đổi nhanh chóng của lớp phủ bề mặt trên thành 

tạo địa chất, mà cụ thể là trên đất (vì mục đích quy hoạch để trồng hoa màu, cây 

công nghiệp và nhiều dự án nông - lâm nghiệp khác) đã làm cho mực nước 

ngầm tụt giảm trung bình từ 3 - 5m, có nơi 7 - 8m (xem Hộp 2).  

Hộp 2. Sự sụt giảm nước ngầm ở Tây Nguyên 

Trong báo cáo, đánh giá mới đây của Viện Tài nguyên nước đã chỉ ra: những 
năm qua, rừng Tây Nguyên bị tàn phá nặng nề, cộng với những yếu tố bất lợi 
như mùa khô kéo dài, sự biến đổi thất thường của khí hậu đã làm cho lũ lụt, hạn 
hán trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, Tây nguyên là thượng nguồn của 3 hệ 
thống sông lớn (Sêrêpôk- Sê San nằm ở phía Tây Bắc và sông Đồng Nai ở phía 
Nam), người dân tận lực khai thác nước ngầm ngay tại đầu nguồn để tưới cà 
phê, hoa màu, khiến mực nước ngầm không ngừng bị hạ thấp, dẫn đến quá trình 
sản xuất tại các vùng hạ lưu gặp khó khăn do thiếu nước. Hơn thế, là sự “mâu 
thuẫn” ngày càng gay gắt giữa việc trồng cây công nghiệp trên thượng nguồn 
với việc xây dựng, phát triển các khu dân cư và đô thị ở hạ nguồn. Từ những yếu 
tố không bền vững ấy, nhiều ý kiến cho rằng, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên 
phải sớm có quy hoạch sử dụng tài nguyên nước một cách đồng bộ và khoa học 
hơn để bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong hiện tại và tương lai, 
tránh khai thác nguồn nước ngầm (cũng như nước mặt) một cách vô tổ chức. 
Nếu không, sự mất cân bằng và yếu tố bền vững nguồn nước tưới phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp ở đây sẽ ngày càng trở nên nóng bỏng thêm. 

Nguồn: (DWRM, 2011). 

Theo đó cần tính toán và quan tâm đến vấn đề cân đối khả năng lượng 

nước có thể khai thác của các vùng, các đơn vị sử dụng trên từng địa bàn. Riêng 

nước ngầm phải ưu tiên cho nhu cầu dân sinh, chứ không thể tìm cách vắt kiệt 

cho sản xuất nông nghiệp, nhất là tưới cà phê một cách tràn lan và không kiểm 

soát được như hiện nay. 

4.3. Suy thoái tài nguyên đa dạng sinh học 

Tây Nguyên là một trong những vùng có tiềm năng lớn về tài nguyên 

rừng và đất lâm nghiệp của Việt Nam. Rừng tự nhiên ở Tây Nguyên phân bố 

chủ yếu ở các vùng đồi núi, cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, có 

tập quán sinh kế, văn hoá xã hội truyền thống gắn liền với rừng. Tài nguyên 

rừng và đất rừng ở đây không những là nguồn lực sinh kế đặc biệt của người dân 

Tây Nguyên mà còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái. 

Rừng vùng Tây Nguyên có nhiều kiểu loại, có tính đa dạng sinh học cao, 

chứa đựng nguồn gen phong phú, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - 

xã hội của toàn vùng: 

 - Hệ sinh thái rừng kín xanh mưa ẩm nhiệt đới có tính đa dạng sinh học 

cao cả về đa dạng nguồn gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái. Trong hệ 

sinh thái này có nhiều loài thực vật động vật rừng quý hiếm, có loài đang bị đe 

doạ diệt chủng cần được bảo tồn nghiêm ngặt và phát triển. Đây là đối tượng 

nghiên cứu khoa học của các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và nhiều cơ 

quan nghiên cứu trong và ngoài ngành lâm nghiệp. 
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- Với diện tích khoảng gần nửa triệu héc ta, rừng khộp là một nguồn tài 

nguyên rừng đặc biệt của Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung. Rừng 

khộp có những loài cây gỗ lớn có giá trị và tài nguyên động vật khác. Rừng khộp 

giữ vai trò phòng hộ môi trường và bảo vệ đất Tây Nguyên. Về ý nghĩa khoa học, 

rừng khộp là một hệ sinh thái rừng độc đáo chỉ có ở Tây Nguyên và làm phong 

phú thêm tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam. 

- Tây Nguyên là vùng có hệ động vật rừng phong phú ở Việt Nam. Tuy 

chưa có các thống kê chính thức về số loài động vật có trong khu vực nhưng ước 

tính có khoảng 150 loài động vật có vú, 400 loài chim, 120 loài bò sát, 60 loài 

lưỡng cư và 100 loài cá nước ngọt, nghĩa là khoảng 50% tổng số các loài động vật 

ở Việt Nam. Số lượng các loài bị đe doạ cao và số lượng các loài đặc hữu cũng 

cao, có khoảng 60 loài bị đe doạ toàn cầu và 19 loài đặc hữu (khoảng 100 loài 

phụ), trong số những loài đó có những loài được phát hiện gần đây chẳng hạn 

như: Mang Trường sơn, Voọc chân xám, Khướu Ngọc Linh, Khướu Kon ka kinh. 

Việc khai thác lợi thế tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp để phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, bên cạnh những thành quả tích cực, cũng 

đã tạo ra nhiều hệ luỵ về môi trường sinh thái. Nguồn tài nguyên rừng ở Tây 

Nguyên đang bị suy thoái nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng, dẫn đến đa 

dạng sinh học cũng bị suy giảm, kéo theo nguy cơ “sa mạc hoá” xuất hiện ở một 

số vùng. Tỷ lệ rừng tự nhiên giàu chỉ còn 11,8%, rừng tự nhiên trung bình là 

32,7%; còn lại 55,5% là rừng nghèo kiệt, rừng phục hồi, rừng hỗn giao gỗ - tre 

nứa, rừng tre nứa… Ở những diện tích rừng này các loại gỗ quý có giá trị cao còn 

rất hiếm, chỉ có ở các vùng xa xôi, hiểm trở, các loại thảo dược quý hiếm cũng bị 

khai thác cạn kiệt, số lượng động vật rừng giảm mạnh (MARD, 2017). 

Việc phá rừng đầu nguồn, trong đó có cả những khu vực vườn quốc gia, 

khu bảo tồn, để xây các công trình của nhà máy thủy điện, đã làm mất rất nhiều 

diện tích rừng, mất đi tính đa dạng sinh học trong khu vực, trong khi việc trồng 

bù rừng lại không được thực hiện đầy đủ, vì hầu hết các công trình đã không bố 

trí được hoặc bố trí không đủ quỹ đất trồng rừng, nhằm bù lại diện tích rừng đã 

mất. Mất rừng không chỉ làm tăng cao nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xói mòn, sạt 

lở, lũ quét, phá vỡ cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học..., mà còn làm suy 

giảm chính nguồn nước về hồ chứa thủy điện, làm giảm sản lượng, hiệu quả, 

kém bền vững, giảm tuổi thọ công trình..., dẫn đến thủy điện không bền vững 

(Nam and Học, 2013). 

Tây Nguyên là địa bàn tiêu biểu của tình trạng mất rừng do chuyển đổi 

mục đích. Đặc biệt, việc mất rừng ngoài do khai thác còn do chuyển đổi đất 

rừng sang đất sản xuất, chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su với hơn 72.000 

ha, chuyển hơn 8.000 ha đất rừng để xây dựng khoảng 50 công trình thủy điện; 

đồng thời, làm cho hàng ngàn héc ta rừng bị ngập trong lòng hồ, hàng chục ngàn 

héc ta rừng bị triệt phá… (Liên, 2017).  

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa phát triển sản xuất 

nông nghiệp với sự suy giảm diện tích rừng. Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 
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việc suy giảm diện tích rừng như chuyển và xâm lấn rừng tự nhiên sang sản xuất 

nông nghiệp; khai thác trái phép và cháy rừng; phát triển các công trình thuỷ 

điện, thuỷ lợi; quản lý kém hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ 

chức quản lý, bảo vệ rừng; trong đó nguyên nhân chính là việc mở rộng diện 

tích đất canh tác nông nghiệp (Dương et.al., 2016). Diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp trên đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay chủ yếu được hình thành do: 

(i) Đất nông nghiệp được người dân sản xuất lâu đời xen kẽ được đưa vào quy 

hoạch đất lâm nghiệp; (ii) Đất lâm nghiệp được giao khoán để phát triển rừng 

nhưng người dân sử dụng sai mục đích chuyển sang sản xuất nông nghiệp; (iii) 

Xâm lấn rừng trái phép để sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương - đây 

là nguyên nhân quan trọng dẫn đến mất rừng (Bảo and Khang, 2019). 

4. Những chuyển dịch trong sản xuất nông - lâm nghiệp Tây Nguyên  

4.1. Trồng trọt 

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, trong thời gian gần đây, một số tỉnh trên 

địa bàn đã phát triển được nền nông nghiệp theo hướng chuyên canh lớn và từng 

bước hình thành được cơ cấu cây trồng, vật nuôi khá ổn định theo hướng phát 

triển bền vững. Các loại cây công nghiệp chủ yếu bao gồm chè, cà phê, cao su, 

tiêu. Ngoài ra hiện nay cây cacao cũng dần dần chiếm được lòng tin của người 

dân Tây Nguyên, cho sản lượng cao. Các loại cây nông nghiệp ngắn ngày chủ 

yếu là lúa, ngô, sắn, mía.  

Cà phê Tây Nguyên chiếm hầu hết diện tích và sản lượng cà phê Việt 

Nam và trở thành cây trồng có ưu thế tuyệt đối của vùng cũng như khẳng định 

được vị thế trên thị trường thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia 

sản xuất, xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới, trong đó đứng số 1 thế giới 

về sản xuất, xuất khẩu cà phê vối. Theo thống kê năm 2017, diện tích cà phê 

toàn vùng Tây Nguyên có trên 576.800 ha, chiếm gần 90% diện tích cà phê của 

cả nước, tăng 13,26% so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 

2,5%/năm, trong đó diện tích cà phê cho thu hoạch 548.533 ha (Huy, 2017b). 

Đắk Lắk là địa phương có diện tích cà phê nhiều nhất, với trên 204.000 ha, kế 

đến là tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai.  

Các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê đã đưa các giống 

cà phê mới như TR4, TR5, TR6, TR9, TR11, TR12, TR13… vào sản xuất đại 

trà, đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh đồng bộ từ khâu trồng 

trồng mới, tưới nước, bón phân đến chăm sóc, nhất là sản xuất cà phê thích nghi 

với biến đổi khí hậu, cũng như sản xuất cà phê có chứng nhận… nên năng suất, 

sản lượng cà phê vùng Tây Nguyên luôn đạt cao và ổn định. Niên vụ cà phê 

2016-2017, mặc dù gặp thời tiết bất lợi, nắng hạn kéo dài nhưng năng suất cà 

phê toàn vùng Tây Nguyên vẫn đạt bình quân 2,5 tấn cà phê nhân/ha, cao gấp 3 

lần so với năng suất cà phê vối của thế giới, sản lượng đạt trên 1,3 triệu tấn cà 

phê nhân, chiếm 93,3% sản lượng cà phê nhân của cả nước (Hiền, 2017). Các 

tỉnh Tây Nguyên đã hình thành một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất, xây dựng chỉ dẫn địa lý sản xuất cà phê đạt chứng chỉ chất lượng quốc 
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tế, một số mô hình liên kết giữa tổ chức, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm với 

nông hộ sản xuất cà phê trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người 

sản xuất và doanh nghiệp. 

Tính đến năm 2017, Tây Nguyên cũng đã hình thành vùng trồng cao su tập 

trung với diện tích trên 251.348 ha, trong đó, diện tích đã đưa vào kinh doanh 

(khai thác mủ) 139.115 ha, với sản lượng mủ mỗi năm đạt từ 192.207 tấn trở lên, 

chiếm 27% diện tích và 18% sản lượng mủ cao su của cả nước (Huy, 2017a). 

Diện tích sản xuất này đã đi vào ổn định, hiện nay các tỉnh Tây Nguyên chỉ chú 

trọng đầu tư chăm sóc, thâm canh tăng năng suất, sản lượng mủ cao su để mang 

lại hiệu quả kinh tế cao chứ không có chủ trương mở rộng thêm diện tích. 

Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã có trên 71.000 ha tiêu, với sản lượng mỗi 

năm đạt từ 120.877 tấn tiêu hạt trở lên, chiếm trên 60% sản lượng hồ tiêu của cả 

nước; có gần 74.000 ha điều, sản lượng mỗi năm cũng đạt trên 67.276 tấn điều 

nhân; sản lượng chè mỗi năm cũng đạt trên 228.000 tấn, chiếm 24% sản lượng 

chè của cả nước. 

Đối với cây ngắn ngày, Đắk Lắk đã hình thành những cánh đồng chuyên 

canh lúa nước hai vụ và là địa phương có diện tích và sản lượng ngô dẫn đầu 

Tây Nguyên. Đắk Nông đã hình thành được vùng trồng lúa 11.000 ha, sản lượng 

54.000 tấn; vùng trồng ngô 30.000ha, sản lượng 165.000 tấn. Những năm qua, 

tỉnh Gia Lai đã hình thành cơ bản nhiều vùng sản xuất chuyên canh cây nông 

sản hàng hóa và nguyên liệu khá quy mô với trên 40 nghìn ha mía nguyên liệu, 

gần 65 nghìn ha sắn, 75 nghìn ha lúa (Huy, 2017a).  

4.2. Lâm nghiệp 

Việc khai thác quá mức tài nguyên rừng, chuyển đổi rừng và đất rừng 

sang các mục đích sử dụng khác làm cho rừng ở Tây Nguyên bị suy giảm 

nghiêm trọng cả về diện tích và chất lượng những năm gần đây. Giai đoạn 2010-

2014, tổng diện tích rừng Tây Nguyên giảm hơn 300.000 ha, độ che phủ còn 

48,5%. Không những diện tích mà cả trữ lượng cũng giảm mạnh. Trong vòng 05 

năm đó, trữ lượng rừng khu vực Tây Nguyên giảm hơn 57 triệu m
3
, tương ứng 

giảm 17,4%. Trong đó, diện tích rừng được đánh giá là khu vực “rừng giàu” đã 

giảm gần 20 triệu m
3
, tương ứng 21% (Lăk, 2016). 

Tây Nguyên có 2.062 cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc, trong khi có tới 1.377 

cơ sở sản xuất đồ mộc, thì chỉ có 685 cơ sở chế biến gỗ. Do phát triển mất cân 

bằng như vậy nên việc quản lý các cơ sở chế biến gỗ kém hiệu quả. Các cơ quan 

chức năng thiếu kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các cơ sở chế biến, đặc 

biệt là những xưởng chế biến gỗ gần rừng, không gắn với nguồn nguyên liệu, 

làm gia tăng tình trạng phá rừng và mua bán gỗ bất hợp pháp tại đây. 

Công tác giao đất, giao rừng ở Tây Nguyên theo chủ trương xã hội hóa 

chậm. Tổng diện tích đất lâm nghiệp đã giao quản lý, sử dụng gần 3,0 triệu ha, 

vẫn chiếm hơn 87% tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp. Do việc thực 

hiện công tác giao đất, giao rừng và khoán bảo vệ rừng còn hạn chế, nên diện 
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tích rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp hiện đang bị tranh chấp là gần 

283.000 ha, chiếm 8,43% tổng diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp. 

Tổng diện tích trồng rừng thay thế của các tỉnh Tây Nguyên tính lũy kế 

đến 30/3/2016 là gần 5.000 ha, đạt 22% tổng diện tích phải trồng rừng thay thế. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đưa ra mục tiêu để bảo vệ, khôi phục và phát triển 

rừng khu vực này đến năm 2020 là diện tích rừng đạt 2,71 triệu ha và nâng tỉ lệ 

che phủ rừng lên 49,8%. Đồng thời, sẽ phát triển lâm nghiệp đồng bộ từ quản lý, 

bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng; góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch 

vụ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân và giữ 

vững an ninh quốc phòng của khu vực Tây Nguyên (Hương, 2016). 

4.3. Chuyển dịch trong cơ cấu thu nhập của hộ và chiến lược đầu tư 

sản xuất NLKH 

Về cơ bản, nguồn thu chính của các hộ trong 05 năm gần đây vẫn là từ 

các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, tuy nhiên đã có sự chuyển dịch trong 

cơ cấu thu nhập của hộ, giảm từ 85% từ sản xuất nông lâm nghiệp xuống 75%. 

Số hộ có nguồn thu từ tiền công (làm thuê) và dịch vụ từ 24 hộ năm 2015 lên 30 

hộ năm 2018. Số hộ hoàn toàn lệ thuộc nguồn thu từ sản xuất nông lâm nghiệp 

giảm từ 35 hộ (2015) xuống 26 hộ (năm 2018). Sự chuyển dịch này cho thấy 

nhiều hộ đã cố gắng đa dạng nguồn thu nhập, nhằm tăng thu, tăng cường hiệu 

quả sử dụng lao động, và giảm các rủi do trong cuộc sống (xem Bảng 2). 

Bảng 2. Chuyển dịch trong cơ cấu thu nhập hộ 2015-2018 

 

Nguồn: Số liệu điều tra hộ tháng 3/2019 

Hơn 60% số hộ phỏng vấn cho rằng đã quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, 

bảo vệ sức khỏe và thực hành tiết kiệm nhằm phòng ngừa các rủi do trong cuộc 

sống. 55% số hộ đã áp dụng một số tiến bộ KHKT trong sản xuất nông lâm 

trong thời gian qua, như thay đổi giống mới (xem phần trên), thay đổi phân bón, 

cách thức sử dụng phân bón (VD: chuyển sang dùng phân đơn, phân chuồng)…. 

Số hộ quan tâm và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chỉ chiếm 36,7%. Cá biệt, 

số hộ được cho là mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất chỉ chiếm 30% tổng số hộ - 

mức thấp nhất trong các chỉ tiêu điều tra về các hoạt động nhằm nâng cao chất 

lượng cuộc sống của hộ trong 05 năm gần đây (xem Bảng 3). Mạnh dạn đầu tư 

Sản xuất 

nông nghiệp

Tiền 

công, tiền 

lương

Buôn bán, 

dịch vụ

Nguồn thu 

nhập khác 

Sản xuất 

nông 

nghiệp

Tiền 

công, tiền 

lương

Buôn bán, 

dịch vụ

Nguồn thu 

nhập khác 

Số hộ gia đình áp dụng (hộ) 54 24 1 1 55 30 5 2

Trung bình (%, theo số hộ áp dụng) 85 52 60 90 75 52 36 50

Tối đa (%) 100 100 60 90 100 100 60 90

Tối thiểu (%) 0 0 0 0 0 0 0 0

100% nguồn thu (số hộ) 35 6 0 0 26 4 0 0

0% nguồn thu (số hộ) 3 27 41 41 2 25 38 41

Thu nhập năm 2015 Thu nhập năm 2018

Chỉ tiêu
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liên quan đến chấp nhận rủi do (risk taking) trong điều kiện Tây Nguyên giúp 

tăng hiệu quả thu nhập cho các hộ (xem Bảng 4 và 5). 

Bảng 3. Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong 05 năm gần đây 

 

Nguồn: Số liệu điều tra hộ tháng 3/2019. 

6. Đề xuất giải pháp phát triển nông - lâm nghiệp 

6.1. Vai trò NLKH 

Nhờ sở hữu các thuộc tính đa chức năng, hệ thống nông - lâm kết hợp 

(NLKH) là một phần của giải pháp đối với các vấn đề kinh tế - xã hội và môi 

trường hiện nay. Hệ thống NLKH bao gồm hệ thống sử dụng đất truyền thống 

kết hợp hiện đại, ở đó, cây lâm nghiệp được quản lý cùng với các cây nông 

nghiệp hoặc vật nuôi. Hệ thống NLKH là động lực ở đó các tài nguyên được 

khai thác và bảo vệ trên cơ sở sinh thái học: Đa dạng hóa các loại cây, con, các 

loại sản phẩm thu hoạch và ổn định sản lượng góp phần tăng các lợi ích kinh tế, 

xã hội và môi trường cho người dân. 

6.1.1. NLKH giúp cải thiện an toàn lương thực và dinh dưỡng  

Hệ thống NLKH được coi như là hệ thống sử dụng đất làm tăng tính đa 

dạng bởi vì trên cùng một diện tích đất có sự phối hợp giữa cây lương thực, cây 

công nghiệp, cây ăn quả, cây thân gỗ, cây bụi và trong nhiều trường hợp kết hợp 

cả chăn nuôi. Một hệ thông nông lâm được thiết kế tốt, có thể tự phát thu hút và 

hỗ trợ đa dạng sinh học cao hơn, sinh khối và tổng thu hoạch cao hơn cho người 

dân (Kaushal, Panwar et al., 2017). 

NLKH cung cấp môi trường sống mở rộng cho nhiều loài sinh vật, từ vi 

sinh vật đất đến côn trùng rồi đến động vật có vú. Môi trường sống được mở 

rộng cũng làm tăng tính đa dạng của hệ sinh thái NLKH (Sanchez, 1987). Sự đa 

dạng này giúp hệ sinh thái cân bằng tốt hơn, kể cả về mặt sinh học và độ màu 

đất. Những lợi ích này sẽ giúp cắt giảm chi phí đầu tư cho người dân trên cùng 

một diện tích đất canh tác (so với trồng độc canh thời gian dài) (Gillespie. et al., 

1995, Schultz. et al., 2000 trích trong (Kaushal, Panwar et al., 2017).  

Cây lâm nghiệp xen với cây nông nghiệp có thể cải thiện các chọn lựa quản 

lý sâu bệnh hại bằng cách cung cấp môi trường sống thúc đẩy số lượng của các loài 

Các hoạt động 
% hộ 

(N=60)

Thay đổi giống, thức ăn, phân bón, áp dụng KHKT 55.0        

Quan tâm và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất 36.7        

Quan tâm học tập kinh nghiệm xung quanh và các thông tin trên sách báo, đài, tivi 43.3        

Mạnh dạn vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất 30.0        

Đặc biệt chú trọng tới việc học tập của con em, không để bỏ học giữa chừng 40.0        

Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe 60.0        

Thực hiện tiết kiệm, tích lũy dự phòng rủi ro 66.7        
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thiên địch. CAST 1999, trích trong (Kaushal, Panwar et al., 2017) ước tính quần 

thể thiên địch sống trong các khu vực tự nhiên và bán tự nhiên liền kề với đất nông 

nghiệp có thể kiểm soát hơn 90% các loài sâu gây hại cây trồng tiềm năng. Tương 

tự, các nghiên cứu cho thấy rằng cây trồng che phủ (ví dụ cây họ đậu và cỏ hàng 

năm) được duy trì bọ cánh cứng và các loài động vật chân đốt khác là hữu ích trong 

việc kiểm soát sinh học của sâu bệnh trong hồ đào (Bugg RL, 1991).  

Hệ thống NLKH không có được khả năng bảo vệ sự đa dạng sinh học như 

các hệ sinh thái tự nhiên, song nó lại cao hơn rất nhiều so với các hệ sinh thái 

độc canh. Trong tình hình hiện nay, việc tác động vào các hệ sinh thái tự nhiên 

là không thể tránh khỏi vì thế lựa chọn tốt nhất và khôn ngoan hơn cả là canh tác 

NLKH. Các hộ nông dân qua canh tác theo phương thức này sẽ nhận thức được 

vai trò của cây thân gỗ trong việc bảo vệ đất, nước và sẽ tích cực hơn trong công 

tác bảo tồn tài nguyên rừng. Việc phối hợp các loài cây thân gỗ vào nông trại đã 

tận dụng không gian của hệ thống trong sản xuất làm tăng tính đa dạng sinh học 

ở phạm vi nông trại và cảnh quan.  

Các hệ thống nông lâm đã được chứng minh là có hiệu quả trong duy trì 

độ màu mỡ và kiểm soát xói mòn đất. Ở vùng bán sa mạc Kenya, cây muông 

đen được trồng trong hệ thống sẽ giảm tổn thất đất xuống chỉ còn 13% tổn thất 

trung bình tiêu chuẩn và giảm tổn thất xuống 2% khi trong làm hàng rào xung 

quanh. Trong mô hình keo dậu xen ngô ở vùng khí hậu ẩm ướt ở Malawi, lượng 

đất bị mất đã giảm ở nơi có độ dốc cao (dốc 44%) xuống còn 2 tấn/ha/năm, so 

với mức 80 tấn/ha/năm ở các hệ thống canh tác ngô thuần với độ dốc tương ứng. 

Ở vùng thung lũng Himalayan của Ấn Độ với độ dốc thấp hơn (4%), dòng chảy 

đã giảm 27% và đất bị mất 45% khi canh tác ngô. Bên cạnh đó, sử dụng cây 

keo dậu trồng ngoài viền đã làm giảm dòng chảy và mất đất 40% và 48% cho 

trồng làm hàng rào so với những lô chỉ trồng ngô. Lượng đất bị mất đã giảm 

xuống còn khoảng 12,5 tấn/ha/năm, một sự cải thiện rất lớn so với các lô đất 

bỏ hoang có lượng đất mất khoảng 39 tấn/ha/năm. Nhìn chung, các biện pháp 

canh tác NLKH được sử dụng rộng rãi ở vùng nhiệt đới để kiểm soát xói mòn 

bao gồm kết hợp cây trồng, vườn cây nhiều tầng, sử dụng cây thân gỗ làm hàng 

rào chắn gió hoặc che bóng. Cây thân gỗ trồng xen trong hệ thống tạo rào cản 

bán thấm cho gió, điều tiết chức năng gió theo hướng có lợi cho các trồng cây 

trồng xen (Atangana A, 2014).  

Cây lâu năm trồng trong hệ thống NLKH còn giúp cải thiện lý tính của 

đất. Đất trồng cây lâu năm có khuynh hướng phát triển cấu tượng ổn định và giữ 

nước tốt do chất hữu cơ từ vật rụng và rễ rã mục của cây (Young, 1997). Tương 

tự, (Nair, 1987) trong bài tổng hợp các hệ thống sử dụng đất nhau đã đề cập 

rằng “việc đưa cây lâu năm vào trồng vào nông trại cho kết quả là lý tính đất 

được cải tạo tốt hơn về độ thấm nước, khả năng giữ nước, cấu tượng, và chế độ 

nhiệt”. Tuy nhiên, lưu ý rằng để đạt được các cải thiện trên, đất cần thời gian tác 

động lâu dài của cây lâu năm. Trong các thí nghiệm của Jung (1966) và Mann 
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và Saxena (1980) đã chứng tỏ rằng cây A. Albida (một trong những loài cây 

thuộc chi Keo) ở Sahel và Prosopis cineraria (là một trong các loài cây trong họ 

Đậu) ở Rajasthan, Ấn Độ đã làm gia tăng hàm lượng sét của đất dưới tán của 

các loài cây này (trích trong (Sanchez, 1987). 

Thực tế, cây lâu năm với bộ rễ phát triển đã làm tăng các khe hở trong 

đất, giúp cho O2 đi vào đất được dễ dàng hơn và vì vậy tăng cường số lượng, 

chủng loại các vi sinh vật đất. Điều này làm cho đất tơi xốp hơn và khả năng 

thấm nước tốt hơn.  

Hệ thống NLKH còn giúp giữ gìn được chất hữu cơ trong đất. Các cây thân 

gỗ lâu năm thường được đánh giá là làm gia tăng hay ít nhất là giữ gìn được hàm 

lượng chất hữu cơ trong đất (Young 1986 trích trong (Sanchez, 1987). Một sự gia 

tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất sẽ là nền tảng cho sự cải tạo độ phì đất 

trong kỹ thuật nông lâm kết hợp. Hiện tượng này được giải thích chủ yếu do 

lượng vật rụng trên mặt đất và sự phân hủy của hệ rễ chết dưới đất (Young, 1997). 

Với các lợi thế này, hệ thống NLKH giúp cải thiện an toàn lương thực và 

dinh dưỡng cho người dân. Một số tác động tích cực của NLKH đến sinh kế cho 

người dân có thể tóm lược như sau: 

- Đa dạng các loại cây trồng cung cấp nguồn nông sản dinh dưỡng cao, đa 

dạng cho người dân, kể cả cây thuốc. 

- Đa dạng các loại cây trồng giúp đa dạng các loại động vật/côn trùng/VSV 

giúp hệ sinh thái ổn định, hạn chế sự bùng phát gây hại của sâu bệnh hại. 

- Phần cắt tỉa, tàn dư cây trồng có thể dùng làm nhiên liệu đốt, thức ăn 

chăn nuôi, hoặc phân bón cho cây trồng. 

- Tăng độ phì đất và khả năng thấm nước, giữ nước của đất. 

6.1.2. NLKH giúp xóa đói giảm nghèo 

Như đã trình bày ở phần trên, NLKH là một hệ thống sử dụng đất làm gia 

tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất và duy trì lâu bền sức sản xuất 

của đất. Với tình hình tại Tây Bắc hiện nay, khi mà diện tích đất sử dụng cho đa 

số nông hộ ngày càng bị thu hẹp do quá trình tăng dân số tự nhiên, vì vậy phát 

triển NLKH được xem là định hướng phù hợp và hiệu quả nhất. Theo báo cáo 

kết quả nghiên cứu của dự án “Nông lâm kết hợp cho sinh kế nông hộ nhỏ tại 

Tây Bắc Việt Nam” được thực hiện tại Điện Biên, Sơn La và Yên Bái từ năm 

2011-2016. Trong 05 năm triển khai thực hiện, dự án đã giới thiệu và thí điểm 

10 mô hình NLKH như: Mô hình nhãn + ngô + cỏ chăn nuôi tại Điện Biên, Sơn 

La, Yên Bái; mô hình sơn tra + ngô tại Sơn La; mô hình mắc ca + cà phê + đậu 

tương tại Điện Biên và Sơn La; mô hình keo + xoài + ngô + cỏ chăn nuôi tại 

Yên Bái… Trong đó, mô hình tếch +  mận + cà phê + đỗ tương + cỏ chăn nuôi 

là một trong những mô hình giúp bà con vừa tăng thu nhập sớm, vừa hạn chế xói 
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mòn đất. Trong mô hình này, cây lâm nghiệp và cây ăn quả đưa vào với mục 

đích cho bà con thu nhập dài hạn và cây cà phê đã hoàn toàn thay thế cây ngô. 

Cỏ ghine được thiết kế trồng trên đường theo băng với khoảng các giữa các băng 

là 10m. Tếch và mận trồng cạnh băng cỏ, cứ 1 hàng tếch thì 1 hàng mận. Mật độ 

204 cây/ha đối với tếch (cự ly cây cách cây 3m) và 125 cây/ha với mận (4m x 4m). 

Phần diện tích giữa các băng cỏ trồng cà phê với mật độ 1680 cây/ha (hàng cách 

hàng 2m, cây cách cây 1,8m). Khi cà phê chưa khép tán, đỗ tương được trồng xen. 

Đỗ tương và cỏ là hai loại cây cho thu nhập ngay trong năm đầu. Cỏ ghine sau 1 

năm cho năng suất trung bình 16,5 tấn/ha/năm. Cà phê bói quả và cho năng suất từ 

năm thứ 3 (2,2 tấn/ha). Cây mận bắt đầu bói quả năm thứ 3 sau trồng. Gỗ tếch 

trong hệ thống cho thu hoạch khoảng năm thứ 15. Điểm đáng chú ý của mô hình 

này là nó mang lại lợi nhuận từ năm thứ 2, ở mức 13,6 triệu đồng/ha và nông dân 

đã hoàn được vốn đầu tư ban đầu sau năm thứ 3 (44,4 triệu đồng). Ở năm thứ 3, mô 

hình cho hiệu quả gấp hơn 2 lần so với trồng ngô thuần. Từ năm thứ 4 trở đi, mô 

hình có nhiều khả năng cho thu nhập cao hơn khi cây cà phê và cây mận trưởng 

thành cho năng suất cao và ổn định hơn (PanNature, 2017). 

Theo kết quả khảo sát 30 mô hình điển hình trồng xen trên vườn cà phê 

của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên trong năm 2016 tại 

Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các loại cây được trồng xen như sầu riêng, bơ, tiêu, mắc 

ca, măng cụt và muồng đen với chức năng lấy quả, che bóng và chắn gió. Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra rằng, dù trồng xen thêm các loại cây khác trong vườn cà 

phê nhưng năng suất trung bình của riêng cà phê vẫn đạt mức khá cao (trung 

bình 3,22 tấn nhân/ha). Hơn nữa, mặc dù khi so sánh hiệu quả kinh tế của các 

mô hình trồng xen có sự chênh lệch nhau lớn do có sự khác nhau về mật độ 

trồng, giống và mức độ đầu tư thâm canh của nông hộ. Lợi nhuận trung bình của 

các mô hình đạt khoảng 186,36 triệu đồng/ha, trong khi đối với cà phê trồng 

thuần hiện nay ước tính chỉ đạt khoảng 90 triệu đồng/ha. Do đó, có thể nói hiệu 

quả kinh tế của mô hình xen canh trong vườn cà phê có hiệu quả kinh tế cao hơn 

gấp đôi so với mô hình chỉ trồng độc canh cà phê (Phương, Hòa et al., 2017). 

Với kết quả phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình NLKH từ 02 nghiên cứu 

trên, có thể khẳng định các mô hình NLKH về lâu dài có hiệu quả kinh tế cao 

hơn hẳn so với các mô hình trồng thuần.  

Bên cạnh đó, với sự đa dạng trong canh tác, thành phần cây trồng vật 

nuôi, sự giàu có về sản phẩm chính và phụ, NLKH có tác dụng thu hút lao động, 

giải quyết việc làm và tạo thêm ngành nghề phụ cho nông dân như thu mua, bảo 

quản, vận xuất và chế biển lâm nông sản. Theo ước tính (Garrity, 2006), có 

khoảng 1,2 tỷ người dân vùng nông thôn ở các nước đang phát triển đang thực 

hành và nhận lợi ích từ mô hình NLKH. 

6.1.3. Hệ thống NLKH giúp giảm nhẹ tác động của BĐKH 
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Vai trò của NLKH trong việc làm giảm hiệu ứng nhà kính cũng đã được 

chứng minh rộng rãi. Nhiều nhà nghiên cứu gợi ý rằng sự phát triển NLKH trên 

qui mô lớn có thể làm giảm khí CO2 và các loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác. 

Các cơ chế của tác động này có thể là: Sự đồng hóa khí CO2 của cây thân gỗ trên 

nông trại; gia tăng lượng cacbon trong đất và giảm nạn phá rừng (Young, 1997). 

Các mô hình NLKH nhờ có cấu trúc phức tạp, đa dạng được thiết kế 

nhằm làm tăng các quan hệ tương hỗ giữa các thành phần trong hệ thống, nó 

thường có tính ổn định cao trước các biến động bất lợi về điều kiện tự nhiên 

(như: dịch sâu bệnh, hạn hán, gió bão...). 

Thực tế, hạn chế lớn nhất đối với sản xuất nông, lâm nghiệp vùng gò đồi 

hiện nay là hạn hán, đất thiếu độ ẩm đảm bảo cho cây trồng sinh sống, nhất là 

vào mùa khô hanh. Các kết quả nghiên cứu về động thái độ ẩm đất vùng đồi gò 

phát triển trên sa thạch và phiến thạch là hai loại đất phổ biến ở nước ta cho 

thấy, mùa khô hanh (từ tháng 01 đến tháng 4 năm sau) độ ẩm đất mặt xuống 

thấp (20 - 26% đối với đất nâu vàng, 28 -32% đối với đất vàng đỏ), có thời kỳ 

độ ẩm chỉ đạt 13 -15%, thấp hơn độ ẩm cây héo. Tuy nhiên, độ ẩm đất chịu ảnh 

hưởng nhiều bởi lớp phủ thực vật. Thông thường lớp phủ thực vật càng dày, độ 

ẩm càng cao. Trên vùng đồi gò, các phương thức canh tác khác nhau đã ảnh 

hưởng lớn tới độ ẩm đất và các yếu tố môi trường khác. (Điếm, 1995) đã khảo 

sát diễn biến của độ ẩm đất ở một số thời điểm tại trang trại trên đồi gò của 

huyện Sóc Sơn tại các lô canh tác gồm (bảng 2): (1) Đất trống (không trồng 

cây); (2) Chè trồng thuần: khoảng cách hàng 1,5m, độ rộng tán 0,8m; (3) Chè 

xen táo: trồng xen táo giữa 2 hàng chè,  khoảng cách táo 3 x 4m; (4) Chè - táo - 

đậu xanh: đậu xanh được trồng xen vào lô chè - táo vụ xuân; (5) Bạch đàn - sắn: 

khoảng cách bạch đàn 3 x 3m, luống sắn trồng giữa 2 hàng bạch đàn; (6) Bạch 

đàn - keo tai tượng - sắn: Keo tai tượng trồng xen theo hàng theo tỷ lệ số cây là 

13%,  luống sắn trồng giữa 2 hàng bạch đàn. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra trong 

cùng một điều kiện độ dốc, phương thức canh tác NLKH ở mọi thời điểm, độ 

ẩm đất đều cao hơn chỉ trồng thuần hoặc để đất trống đồi trọc. 

6.1.4. Hệ thống NLKH cung cấp nhiều dịch vụ môi trường 

Thực tế, tài nguyên thiên nhiên trong rừng nhiệt đới, đặc biệt là vành đai 

nhiệt đới ẩm, có sự đa dạng rất cao; đó chính là các trung tâm đa dạng sinh học, 

đa dạng thổ nhưỡng và đa dạng dinh dưỡng của thế giới. Chính vì vậy, rừng và 

đất rừng nhiệt đới cũng là hai nguồn tài nguyên nhạy cảm của vùng nhiệt đới 

ẩm. Khi không bị tác động, các hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm vốn rất ổn định do 

sự gắn kết mật thiết của các loài sinh vật sống trong hệ sinh thái thông qua các 

chu trình dinh dưỡng gần như khép kín. Sự ổn định của hệ sinh thái vùng nhiệt 

đới bản chất chính là sự thể hiện khả năng chống đỡ các biến đổi thất thường của 

khí hậu và các yếu tố khác của môi trường tự nhiên, đặc biệt trong điều kiện thời 

tiết diễn biến rất phức tạp hiện nay hay sự thay đổi thời tiết theo hướng bất lợi cho 
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các hệ sinh thái. Trong đó, các loài thực vật thân gỗ đóng vai trò chủ đạo trong 

việc quyết định cấu trúc, chức năng và tính bền vững của hệ sinh thái rừng.  

Tuy nhiên, sự ổn định này chỉ có thể tồn tại trong khuôn khổ quá trình 

diễn thế tự nhiên. Con người, bằng các hoạt động sống của mình đã tác động 

một cách tiêu cực vào rừng làm cho tài nguyên rừng và đất rừng trở nên mất cân 

bằng và rơi vào tình trạng rất dễ bị suy thoái. Chính tính đa dạng và chu trình 

thức ăn khép kín đã tạo nên những hệ sinh thái ổn định cho rừng nhiệt đới trong 

bối cảnh không bị tác động đã tạo nên đặc tính mong manh, dễ tan vỡ của hệ 

sinh thái rừng nhiệt đới khi bị con người tác động (Warner, 1991). Ở rừng mưa 

nhiệt đới, do tính chuyên biệt cao độ của từng loài thực vật đã dẫn đến khả năng 

phục hồi thấp khi có tác động trên qui mô lớn của con người (Goudic, 1984 – 

trích trong (Warner, 1991). Phần lớn chất dinh dưỡng trong hệ sinh thái được dự 

trữ trong sinh khối nên khi rừng bị hủy hoại thì xảy ra hiện tượng thiếu chất dinh 

dưỡng để duy trì tăng trưởng mới của các loài cây. Bên cạnh đó, khu vực nhiệt 

đới ẩm cũng chính là khu vực có cường độ mưa lớn và tập trung - nhất là khu 

vực mưa mùa nhiệt đới, trong điều kiện không có cây che phủ, các quá trình xói 

mòn và rửa trôi sẽ diễn ra mạnh mẽ làm cho đất đai bị thoái hóa nhanh chóng 

trên khu vực đầu nguồn và vùi lấp khu vực vùng thấp. Đất khu vực nhiệt đới bị 

mất rừng trở nên nghèo kiệt rời rạc, không còn khả năng giữ nước và dễ dàng bị 

cuốn trôi theo dòng chảy bề mặt. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như: 

Dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, các chất kích thích sinh trưởng… một 

cách tùy tiện để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cũng đã góp phần làm 

thay đổi tính chất hóa học, lý học của đất và cuối cùng đã làm mất đi sự ổn định 

trong sản xuất nông nghiệp. Như vậy, sự bền vững của đất rừng nhiệt đới hoàn 

toàn phụ thuộc vào lớp che phủ thực vật có cấu trúc phức tạp , đa dạng mà trong 

đó các loài thực vật thân gỗ chiếm vai trò chủ đạo. Hiện tượng thiếu chất dinh 

dưỡng trong đất cũng như vai trò quyết định của thảm thực vật rừng đến sự bền 

vững của đất cho thấy về cơ bản thì đất nhiệt đới không phù hợp với các phương 

thức sản xuất nông nghiệp độc canh. 

Hiện nay ở vùng cao, những diện tích đất thích hợp để canh tác độc canh 

cây nông nghiệp rất hạn chế và thực tế là hầu hết nó đã được khai thác. Các hệ 

thống trồng cây lấy gỗ có thể cho sản phẩm ổn định lâu dài, nhưng việc mở 

rộng những diện tích này lại bị hạn chế, bởi vốn đầu tư và thời gian để người 

nông dân có thu nhập thường là quá dài so với những nhu cầu cần thiết trước 

mắt của họ. Mặt khác, khái niệm đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp một cách 

thuần túy và tách biệt theo quan điểm trước đây đã trở nên không còn phù hợp 

ở nhiều khu vực dân cư ở miền núi. Phát triển thuần nông hoặc thuần lâm đã 

bộc lộ rất nhiều hạn chế như phát triển nông nghiệp độc canh trên đất dốc sẽ 

cho năng suất thấp và gây tác hại nghiêm trọng đến độ phì của đất và làm cạn 

kiệt nguồn tài nguyên nước, trong khi đó phát triển thuần lâm lại có khó khăn 

về nhu cầu lương thực trước mắt. Từ những hạn chế đó, người ta đã xây dựng 



291 

 

nên các mô hình áp dụng phương thức sử dụng đất tổng hợp, có sự đan xen 

giữa nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

Ở Việt Nam, khu vực nông thôn miền núi chiếm phần lớn diện tích lãnh 

thổ và là nơi sinh sống của một bộ phận lớn dân cư của quốc gia. Việt Nam là 

một nước đang phát triển trong khu vực này, đất đồi núi chiếm khoảng 2/3 diện 

tích và là vùng sinh sống của hơn 1/3 dân số cả nước. Hiện nay ở vùng cao, 

những diện tích đất thích hợp để canh tác lúa nước rất hạn chế và thực tế là hầu 

hết nó đã được khai thác. Các hệ thống trồng cây lấy gỗ có thể cho sản phẩm 

ổn định lâu dài nhưng việc mở rộng những diện tích này lại bị hạn chế bởi vốn 

đầu tư và thời gian để người nông dân có thu nhập thường là quá dài so với 

những nhu cầu cần thiết trước mắt của họ. Mặt khác, khái niệm đất nông 

nghiệp và đất lâm nghiệp một cách thuần túy và tách biệt theo quan điểm trước 

đây đã trở nên không còn phù hợp ở nhiều khu vực dân cư ở miền núi. Phát 

triển thuần nông hoặc thuần lâm đã bộc lộ rất nhiều hạn chế như phát triển 

nông nghiệp độc canh trên đất dốc sẽ cho năng suất thấp và gây tác hại nghiêm 

trọng đến độ phì của đất và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nước trong khi đó 

phát triển thuần lâm lại có khó khăn về nhu cầu lương thực trước mắt. Từ 

những hạn chế đó, người ta đã xây dựng nên các mô hình áp dụng phương thức 

sử dụng đất tổng hợp, có sự đan xen giữa nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.  

Chính vì vậy, NLKH chắc chắn là một trong những giải pháp hợp lý 

trong việc dung hòa giữa quản lý tài nguyên tự nhiên (đất và rừng) và cải thiện 

sinh kế cho người dân địa phương. Người dân nhận lợi ích từ các sản phẩm 

trong mô hình NLKH sẽ giám áp lực vào rừng tự nhiên. Như trong nghiên cứu 

của (P., R.P et al., 2014) chỉ ra rằng có đến 75-85% gỗ củi được sử dụng ở 

Indonesia, Java, Pakistan, Philippines, Sri lanka và Việt Nam là khai thác từ các 

nông trại. Thực tế, ở vùng Tây Nguyên, sáng kiến chống khô hạn và tình trạng 

suy thoái đất bằng mô hình NLKH đã và đang được các cấp lãnh đạo và người 

dân quan tâm. Với những vai trò của NLKH đã được phân tích và chỉ ra ở trên, 

NLKH có thể là một giải pháp tối ưu cho sử dụng đất bền vững vùng Tây 

Nguyên. Đặc biệt, điều kiện khí hậu, đất đai ở khu vực này vô cùng thuận lợi 

cho sự sinh trưởng phát triển của đa dang các loại cây trồng. Khí hậu cận xích 

đạo thuận lợi cho cây công nghiệp dài ngày nhiệt đới (cà phê, cao su,...); vùng 

núi cao mát mẻ, trồng được cây cận nhiệt. Đất chủ yếu là đất bazan rất thích hợp 

để phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê. Bên cạnh đó, theo thông kê 

của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2014) diện tích đất sử dụng cho sản xuất 

nông lâm nghiệp rất lớn, chiếm 86,8% (1.139.046 ha) tổng diện tích đất tự nhiên 

toàn tỉnh. Đây cũng là một lợi thế để mở rộng và triển khai các mô hình NLKH. 

Với đặc thù về đa dạng cây, con, và cấu trúc phân tầng, hệ thống NLKH 

cung cấp các dịch vụ môi trường quan trọng, giúp giảm chi phí đầu tư cho người 

dân, tăng hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản, và bền vững (hơn bất cứ hệ 
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thống độc canh vật nuôi/cây trồng khác). Các dịch vụ sinh thái chính của hệ 

thống NLKH bao gồm: 

- Lọc và giữ nước, góp phần cải thiện chất lượng và quĩ nước cho cây 

trồng/vật nuôi. 

- Tạo điều kiện cho hàng loạt các loài cây, côn trùng và động vật phát 

triển, giúp tăng ĐDSH, giúp giảm lệ thuộc vào thuốc BVTV. 

- Bao gồm các cây có chức năng cố định N, hệ thống NLKH giúp phục 

hồi và cải thiện chất lượng đất. 

- Hệ thống NLKH giúp phục hồi chất lượng cảnh quan trong khi đáp ứng 

nhu cầu sản xuất nông nghiệp và nông sản. 

6.1.5. Hệ thống NLKH giúp duy trì và phát triển văn hóa cộng đồng 

Do đặc thù của hệ thống trong việc áp dụng các tiến trình tự nhiên để thiết 

kế và quản lý, NLKH thường bao hàm các kỹ thuật sản xuất truyền thống và các 

loài bản địa (phát triển tự nhiên và được duy trì trong mô hình trên cơ sở lợi ích 

mà người dân có thể khai thác, VD: làm thuốc nam, rau gia vị, rau ăn, hoặc đơn 

giản là bảo vệ đất/nước, chống xói mòn….). Bởi vậy NLKH góp phần bảo tồn các 

di sản nông nghiệp và văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, như trình bày ở phần 

trên, trên cơ sở góp phần xóa đói giảm nghèo, NLKH giúp tạo điều kiện cho các 

hoạt động văn hóa bản địa được duy trì và phát triển. Ngoài ra, một số loài cây, 

con bản địa còn có thể có ý nghĩa tâm linh đối với người dân địa phương. 

Sự tích hợp đa dạng cây trồng và vật nuôi giúp giảm thiểu đáng kế thời 

gian lao động cho phụ nữ (VD: thức ăn cho vật nuôi có thể được khai thác từ 

chính hệ thống; tàn dư thực vật từ hoạt động cắt tỉa cành, sau thu hoạch… có 

thể làm củi đốt. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm phụ (rau, hoa, quả, trứng vật 

nuôi, mật ong…) có thể được thu hoạch thường xuyên và giúp phụ nữ có nguồn 

thu tài chính, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của phụ nữ và gia đình. Ngoài ra, 

từ việc giảm thiểu lệ thuộc vào các đầu tư từ bên ngoài hệ thống (VD: phân bón 

hóa học, thức ăn chăn nuôi, nước tưới….) cũng giúp giảm rủi do đầu tư và rủi 

do tài chính cho phụ nữ. 

6.2. NLKH: Lựa chọn nào cho Tây Nguyên 

Tây nguyên là vùng sinh thái có đặc điểm khác biệt so với các vùng khác 

ở Việt Nam: Đa dạng địa hình, đất đai màu mỡ, vùng khí hậu, thành phần các 

dân tộc, mật độ dân số thấp. Đặc điểm này giúp Tây Nguyên có thể đẩy mạnh 

sản xuất nông nghiệp thương mại và đa dạng hóa ngành hàng. 

Mặc dù lợi thế như trên, Tây Nguyên hiện là vùng có tỷ lệ người nghèo cao 

thứ hai cả nước (chỉ sau vùng Tây Bắc). Bên cạnh đó, Tây Nguyên hiện đang đối 
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mặt với nguồn tài nguyên suy giảm (VD: chuyển đổi đất rừng sang đất NN), suy 

thoái đất do sử dụng quá mức thuốc và phân bón hóa học (VD: riêng Lâm Đồng 

hiện sử dụng khoảng 1/10 lượng thuốc BVTV sử dụng ở Việt Nam); suy thoái 

nguồn nước (do dùng quá mức, và những thay đổi về thành phần hệ sinh thái dẫn 

đến khả năng giữ nước giảm sút). BĐKH sẽ tiếp tục tăng thêm sức ép thêm nữa 

lên việc sử dụng tài nguyên và thêm những khó khăn cho người dân địa phương. 

Suy giảm tài nguyên kéo theo những hệ lụy sinh thái buộc người dân phải 

tăng cường sử dụng thuốc và phân bón hóa học. Điều này không chỉ làm giảm 

thu nhập của người dân, mà còn dẫn đến những rủi do về ATTP và những khó 

khăn trong xuất khẩu nông sản. Trong những năm mới đây, người dân và doanh 

nghiệp XK Lâm Đồng đã đối mặt với những giảm sút nghiêm trọng trong XK 

các mặt hàng chủ lực (VD: chè, rau quả, và mật ong…). Dù thị trường XK cà 

phê chưa biến động nhiều, sự suy giảm chất lượng tài nguyên sẽ sớm có câu trả 

lời tiêu cực về năng suất và tính ổn định đối với cây trồng chủ lực này. 

Rõ ràng, nông nghiệp Tây Nguyên cần phải được cấu trúc lại, để có thể 

khai thác lợi thế của vùng có hiệu quả hơn trong khi duy trì và bảo vệ tài 

nguyên, góp phần cải thiện tính ổn định của hệ thống sản xuất nông nghiệp và 

đảm bảo VSATTP, giúp tăng cơ hội chiếm lĩnh thị trường nông sản trong nước 

và xuất khẩu. 

Mặc dù hệ thống nông - lâm kết hợp đã được áp dụng từ lâu ở Việt Nam, 

kể cả người dân tộc thiểu số ở vùng cao, hình thức sản xuất này chính thức được 

thể chế hóa và chú trọng phát triển bởi chính phủ Việt Nam thông qua Luật Đất 

đai 1987, trong đó phát triển theo hướng nông - lâm kết hợp được xem là trách 

nhiệm của người dân được giao đất nông lâm nghiệp. Tương tự, trong Luật Bảo 

vệ và Phát triển rừng 2004, hệ thống nông - lâm kết hợp được xem là nguyên tắc 

bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, các Luật về đất đai sửa đổi (1993, 2003, 

2013), nông - lâm kết hợp không còn được xem là trách nhiệm (bắt buộc) của 

người dân nhận đất. Thay vì đó, người dân được khích lệ áp dụng phương thức 

sản xuất hỗn hợp này. Bởi vậy, về mặt chính sách, có sự dịch chuyển từ “bắt 

buộc” sang “lựa chọn” trong việc áp dụng hệ thống nông - lâm kết hợp của 

người dân nhận đất. Từ các khía cạnh tích cực của hệ thống nông - lâm kết hợp 

đối với môi trường và phúc lợi của người dân, sự chuyển dịch chính sách này có 

thể xem là một bước thụt lùi của chính phủ trước sức ép của thị trường (nông 

sản) và nhu cầu của người dân địa phương, trong điều tiết/định hướng sản xuất 

nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững hơn. 

Trong những năm qua, hệ thống sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên đã 

ngày càng phát triển theo hướng thâm canh và độc canh nhiều hơn. Những 

chuyển dịch này giúp Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa qui mô lớn (so với mặt bằng chung cả nước), đối với một số cây trồng chủ 

lực như cà phê, chè, điều, cây ăn quả… Tuy nhiên, thâm canh và độc canh đã 
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làm cho hệ thống sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên ngày càng rủi ro hơn: (1) 

Chi phí sản xuất tăng do nhu cầu sử dụng phân bón hóa học và thuốc BVTV 

tăng; (2) Ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên (đất, ĐDSH); hạn chế các 

cơ hội thị trường tiêu thụ cao cấp và xuất khẩu. Suy giảm chất lượng môi trường 

là thách thức lớn nhất đối với tính bền vững của hệ thống sản xuất nông nghiệp 

và phúc lợi lâu dài của người dân. Theo báo cáo của WorldBank (2010), nếu 

không có các giải pháp sinh thái, dưới tác động của BĐKH, Tây Nguyên sẽ phải 

đối mặt với năng suất lúa giảm 11,1 - 42,0% và năng suất các cây trồng khác 

giảm từ 7,5 - 45,8% (trích trong (Sến, 2015). 

Bởi vậy, nông nghiệp Tây nguyên nói chung phải đi theo hướng giảm 

thiểu áp lực lên các tài nguyên (đất, nước, ĐDSH) khi mà các tài nguyên này chi 

phối và quyết định đến sức sản xuất và tính lâu bền của hệ thống sản xuất. Lựa 

chọn này không chỉ góp phần tăng lợi ích kinh tế cho người dân (lợi ích/đơn vị 

đầu tư cao hơn so với NN thâm canh hoặc CNC), giảm sự lệ thuộc của người 

dân và hệ thống sản xuất vào các yếu tố đầu vào bên ngoài hệ thống, cải thiện 

tính ổn định của hệ thống, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nông sản, 

từ đó tăng cơ hội xâm nhập vào thị trường cao cấp và xuất khẩu.  Bên cạnh đó, 

định hướng giảm thiểu áp lực lên các tài nguyên sẽ kích thích tính sáng tạo của 

người dân trong tìm kiếm cơ hội và giải pháp trong quản lý hệ thống sản xuất 

của họ theo hướng sinh thái và bền vững hơn. 

Nhiều hệ thống nông - lâm kết hợp đã được chứng minh là thành công ở 

Tây Nguyên, tạo thu nhập cho người dân từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm, có 

thể triển khai nhân rộng, ví dụ: 

 Cây rừng – Cà phê –Sầu riêng 

 Cây rừng – Cà phê –Bơ 

 Cây rừng – Cà phê – Mãng cầu 

 Cao su – Chanh dây – Cây dược liệu 

 Cây rừng – Cây ngắn ngày – Chanh dây 

 Cây rừng –Dứa 

 Cây rừng – Cây dược liệu - Chăn nuôi 

 Cây ăn quả - Cây ngắn ngày – Cây ăn quả - Chăn nuôi 

 Cây rừng - Chăn nuôi qui mô lớn 

 Kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái. 

Do tính chất phụ thuộc điều kiện tự nhiên – luôn biến động, sẽ không thể 

có thị trường nông sản ổn định. NLKH được xem là lưới an toàn cho người dân 

nhằm đối phó với những bất ổn về thị trường, điều kiện thời tiết bất lợi, và sử 

dụng hiệu quả lao động gia đình. Nghiên cứu 248 hộ gia đình thực hành NLKH 

tại 05 tỉnh Tây Nguyên mới đây cho kết quả: Các mô hình kết hợp với cây ăn 

quả người dân có xu hướng chăm bón nhiều hơn và bởi vậy thu nhập cũng cao 

hơn, mặc dù điều kiện thời tiết và giá không thuận lợi năm 2018 (đối với cây 

trồng chính: Cà phê).
72

 Các mô hình xen cà phê và cây khác (như cây hàng năm, 

cây che bóng..), thường đầu tư ít hơn và thu nhập thấp hơn ở mức có ý nghĩa 

thống kê so với các mô hình xen cà phê - cây ăn quả. Điều này có liên quan đến 

mức độ chấp nhận rủi do sản xuất của hộ gia đình: các hộ gia đình chấp nhận rủi 

                                              
72

 Nghiên cứu thực hiện tháng 12/2018 tại 90 thôn bản thuộc 20 xã của 10 huyện tại 5 tỉnh Tây 

Nguyên chủ đề về thực hành NLKH (chi tiết xem thêm các báo cáo NKKH thuộc Đề tài: ĐTĐL.CN-

18/18). 
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ro cao hơn sẽ đầu tư nhiều hơn cho cả cây trồng chính - cà phê và cây ăn quả 

trồng xen trong khi các hộ ít chấp nhận rủi ro sẽ đầu tư ít hơn cho cà phê và cây 

trồng xen (cây hàng năm hoặc cây che bóng đơn thuần) (xem Bảng 4 và 5). 

Bởi vậy, việc nhân rộng và phát triển các hệ thống NLKH không chỉ góp 

phần tăng thu nhập cho người dân Tây Nguyên, bảo tồn tài nguyên, duy trì và 

phát triển các truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, mà còn 

góp phần tăng cường sự thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH. 

Bảng 4. Các chỉ tiêu kinh tế chính của các mô hình NLKH tại Tây Nguyên 

  

Tổng chi phí 

SX (n.đ)

Tổng chi phí 

SX (ha, 

không tính 

công lao 

động, làm 

đất) (n.đ)

Tổng thu 

hoạch 

(tr.đ)

Tổng chi phí 

SX (n.đ)

Tổng chi phí 

SX (ha, 

không tính 

công lao 

động, làm 

đất) (n.đ)

Tổng thu 

hoạch 

(tr.đ)

Tổng thu 

hệ thống 

(tr.đ)

Tổng thu hệ 

thống (không 

tính công lao 

động, làm đất 

(tr.đ)

Trung bình       81,527.5         39,361.0        175.0        24,001.5        17,201.7        414.7        412.4              458.9 

N                 37                   37             36                  28                  28             28             37                   37 

SD       54,134.6         27,826.7        251.5        32,181.2        29,694.5        514.8        476.9              483.2 

Trung bình       65,327.9         35,523.1          68.5        31,942.9        13,475.5          63.9          59.2                93.2 

N                 58                   58             57                  51                  51             51             58                   58 

SD       36,672.1         30,148.0          44.5        46,265.0        19,317.9          76.9          76.5                86.4 

Trung bình       52,025.6         21,696.9          57.4          8,673.7             851.0          23.6          33.1                61.1 

N                 36                   36             36                  35                  35             35             36                   36 

SD       35,710.2         18,635.2          58.8        10,893.3          3,056.0          29.9          48.2                58.6 

Trung bình       81,546.3         36,941.4          90.0        19,012.9          5,927.3          19.2          55.6                98.1 

N                 30                   30             30                  20                  20             20             30                   30 

SD       44,980.0         29,140.4          48.2        24,461.2        14,303.3          16.4          54.2                68.8 

Trung bình       77,896.4         40,725.4        109.6        16,170.1          8,710.3          10.3          60.0                90.9 

N                 32                   32             32                  28                  28             26             32                   32 

SD       50,729.7         31,278.7        105.6        18,469.8        14,500.8          37.3        121.6              130.8 

Trung bình       70,557.2         34,762.9          96.7        21,220.6          9,636.5        102.2        121.6              157.7 

N               193                 193           191                162                162           160           193                 193 

SD       45,010.9         28,416.0        129.5        32,685.2        18,931.6        261.9        260.6              268.1 

Hệ thống NLKH

Cà phê - cây 

khác (hàng 

năm, che 

bóng)

Tổng

Cà phê Cây xen chính

Hệ thống 

NLKH

Chỉ tiêu 

thống kê

Cà phê - sầu 

riêng

Cà phê - tiêu

Cà phê - bời 

lời

Cà phê - cây 

ăn quả khác
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Bảng 5. Phân tích ANOVA các chỉ tiêu nh tế chính các mô hình NLKH tại Tây Nguyên 

 

7. Kết luận 

Công lao động sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng (VD: 

cà phê công lao động và làm đất chiếm tới 50% tổng chi phí). Bởi vậy, cùng với 

năng suất cà 2018 giảm (do mưa nhiều), giá bán thấp, hộ sản xuất cà phê phải 

thuê công lao động sẽ có thu nhập rất thấp (chỉ đạt 26 triệu/ha nếu trừ chi phí 

công lao động và làm đất). Nếu chỉ sử dụng công của gia đình, mức lợi nhuận 

trung bình là 62 triệu đồng/ha (xem Bảng 4), cũng không thể đảm bảo sinh kế 

cho các hộ gia đình có quĩ đất hạn chế (VD dưới 2,0 ha) mà không có nguồn thu 

khác (VD: chăn nuôi hoặc nghề phụ). Trong khi đại bộ phận các hộ dân Tây 

Nguyên có diện tích đất canh tác dưới 2,0 ha. 

Do điều kiện sản xuất và các đặc thù thị trường nông sản kể trên, NLKH 

cần phải xem là lựa chọn tiềm năng và duy nhất để đảm bảo sinh kế cho các hộ 

gia đình Tây Nguyên từ các hiệu quả về sinh thái (cải tạo đất, giữ nước, tăng 

Cây trồng Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups          23,748,438,591 4     5,937,109,648 3.056 .018

Within Groups        365,240,243,747 188     1,942,767,254 

Total        388,988,682,338 192

Between Groups            8,241,757,451 4     2,060,439,363 2.639 .035

Within Groups        146,792,350,769 188        780,810,376 

Total        155,034,108,220 192

Between Groups                      328,117 4                 82,029 5.336 .000

Within Groups                   2,859,453 186                 15,373 

Total                   3,187,569 190

Between Groups          12,401,437,837 4     3,100,359,459 3.050 .019

Within Groups        159,598,397,523 157     1,016,550,303 

Total        171,999,835,361 161

Between Groups            5,354,806,022 4     1,338,701,505 4.015 .004

Within Groups          52,348,731,942 157        333,431,414 

Total          57,703,537,964 161

Between Groups                   3,383,204 4               845,801 17.429 .000

Within Groups                   7,521,951 155                 48,529 

Total                 10,905,155 159

Between Groups                   3,889,868 4               972,467 19.992 .000

Within Groups                   9,145,013 188                 48,644 

Total                 13,034,881 192

Between Groups                   4,184,313 4            1,046,078 20.443 .000

Within Groups                   9,620,021 188                 51,170 

Total                 13,804,334 192

Tổng thu hệ thống 

(tr.đ)

Tổng thu hệ thống 

(không tính công 

lao động, làm đất) 

(tr.đ)

Cà phê

Cây trồng xen 

chính

Hệ thống NLKH

Tổng chi phí SX 

(n.đ)

Tổng chi phí SX 

(ha, không tính 

công lao động, làm 

đất) (n.đ)

Tổng thu hoạch 

(tr.đ)

Tổng chi phí SX 

(n.đ)

Tổng chi phí SX 

(ha, không tính 

công lao động, làm 

đất) (n.đ)

Tổng thu hoạch 

(tr.đ)

Chỉ tiêu thống kê (/ha)
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cường đa dạng sinh học giúp giảm áp lực sâu bệnh hại…), nắm bắt được các cơ 

hội thị trường nông sản đa dạng và giãn nhu cầu lao động giúp hộ chủ động 1 

phần (đối với hộ có diện tích sản xuất lớn) hoặc hoàn toàn (đối với hộ có diện 

tích sản xuất nhỏ) có thể chủ động về nguồn lực lao động cho toàn bộ hệ thống 

nông nghiệp.  

NLKH cũng giúp người dân khai thác được các cơ hội thị trường xảy ra 

trong thời gian ngắn, khó dự đoán. Do tính chất co giãn/đàn hồi của hệ thống 

nông nghiệp được bảo vệ (các dịch vụ sinh thái được duy trì, VD: hệ thống 

NLKH được thiết kế tốt), người dân có thể tăng cường khai thác sản phẩm của 

cây trồng nào đó trong thời gian ngắn khi có thị trường tốt đối với cây trồng này 

(VD: sầu riêng hiện nay). Sau đó các can thiệp cần dừng lại hoặc điều chỉnh để 

giúp hệ thống sản xuất phục hồi các đặc tính sinh thái, cũng như nắm bắt các cơ 

hội thị trường mới phát sinh đối với sản phẩm các cây trồng khác.   

Bên cạnh đó, ở mức độ tin cậy về thống kê, thì mức độ chấp nhận rủi ro 

đầu tư cao hơn cũng tạo thu nhập cao hơn cho hộ gia đình, kể cả trong điều kiện 

sản xuất năm 2018: năng suất cà phê giảm (do mưa nhiều) và giá các mặt hàng 

nông sản chủ lực tại Tây Nguyên giảm (cà phê, điều, tiêu…). Bởi vậy, việc 

mạnh dạn tăng cường đầu tư sản xuất ở vùng Tây Nguyên là khả dĩ trong điều 

kiện sản xuất nông - lâm nhiều lợi thế như Tây Nguyên. Khi lượng hoa quả thu 

hoạch vượt quá nhu cầu của thị trường hiện nay, người dân có thể áp dụng các 

quyền ưu tiên đầu tư cho cây có tiềm năng thị trường tốt hơn (như đề cập ở 

trên). Bên cạnh đó, xu thế tìm kiếm thị trường mới của các doanh nghiệp 

xuất/nhập khẩu và công nghệ chế biến sẽ góp phần giảm rủi ro đầu tư sản xuất 

cho người dân trong tương lai. 

Chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn nói riêng và Chương trình 

MTQG về xây dựng NTM nói chung cho Tây Nguyên trong thời gian tới cần 

đẩy mạnh phát triển NLKH đồng thời với việc tăng cường tập huấn kiến thức 

sinh thái cho người dân, từ đó giúp người dân hiểu được lợi ích sinh thái, kinh 

tế, xã hội của hệ thống NLKH (như tính đàn hồi của hệ thống tốt hơn trong điều 

kiện BĐKH, hạn chế rủi do thị trường, và sử dụng lao động gia đình có hiệu quả 

hơn, và bảo vệ môi trường sản xuất, môi trường sống). Những can thiệp chính 

sách khác trong việc xúc tiến thị trường nông sản xuất khẩu và công nghệ chế 

biến sẽ góp phần tăng cường việc áp dụng NLKH, giảm rủi do thị trường, tăng 

sự gắn kết của người dân với đất, với sản xuất nông - lâm nghiệp, và tăng thu 

nhập cho người dân./. 

 

 

 
  



298 

 

  



299 

 

KẾT QUẢ CỦA CÁC CHƢƠNG TRÌNH KHCN TỔNG HỢP 

QUỐC GIA TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,  

NÔNG DÂN, NÔNG THÔN VÙNG TÂY NGUYÊN 

 

TS. NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ 

Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

                      TS. Nguyễn Mạnh Hà 

Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

 

Tây Nguyên gồm 05 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm 

Đồng có diện tích 5,4 triệu ha, dân số trên 5,6 triệu người và có mặt gần như đầy 

đủ 54 dân tộc Việt Nam cùng chung sống (chưa kể người nước ngoài) tạo nên 

một vùng địa văn hóa đa sắc tộc. Đây là vùng đất có vị trí địa chiến lược đặc biệt 

quan trọng “là nóc nhà của Đông Dương”, là “phên dậu Quốc gia” có gần 

400km biên giới với Lào và Campuchia. Nằm trên các cao nguyên, sơn nguyên 

núi lửa xếp tầng là cảnh quan đầu nguồn chia nước của 4 hệ thống sông đổ vào 

Biển Đông và Mê Kông. Cảnh quan địa sinh thái Tây Nguyên có ảnh hưởng chi 

phối đa chiều liên lãnh thổ tới vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và hạ lưu Mê 

Kông. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, Tây Nguyên là cầu nối quan 

trọng của hành lang kinh tế Đông Tây, tầm nhìn liên kết tới Biển Đông. 

Chủ trương nhất quán của Đảng và Chính phủ là “Xây dựng Tây Nguyên 

thành địa bàn vững chắc về an ninh quốc phòng và vùng trọng điểm kinh tế của cả 

nước”. Trong đó chủ trương đưa KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây 

Nguyên. Bởi vậy kể từ sau ngày thống nhất đất nước (1975) đến nay, Chính phủ đã 

cho thực hiện 04 chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước 

(Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia) cho vùng Tây Nguyên (ngoài 

các đầu tư khoa học công nghệ của các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế đến Việt 

Nam). Đây là những Chương trình khoa học công nghệ tổng hợp liên ngành từ 

khoa học tự nhiên - khoa học xã hội và khoa học công nghệ đã huy động lực lượng 

lớn các nhà khoa học cả nước nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế xã hội (trong 

đó có vấn đề lớn và phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn Tây Nguyên). 

Kết quả của các chương trình đã đóng góp to lớn và toàn diện cung cấp cơ 

sở khoa học và luận cứ khoa học phát triển Tây Nguyên trong từng thời kỳ đã 

được Chính phủ ghi nhận và đóng góp cho sự khởi sắc của Tây Nguyên ngày nay. 

Trong khuôn khổ bài báo phục vụ cho xây dựng nông thôn mới, chúng tôi xin tóm 

lược những kết quả chính mà các chương trình Quốc gia đã đóng góp cho phát 

triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên nói chung và nông nghiệp - nông dân - nông 

thôn nói riêng. Trong đó đi sâu vào những kết quả của Chương trình Tây Nguyên 

giai đoạn 2011-2015 và Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020. 
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I. Chƣơng trình điều tra tổng hợp Tây Nguyên (1976-1980: Chƣơng 

trình Tây Nguyên I) 

Chương trình được Chính phủ quyết định tháng 3 năm 1977 ngay sau khi 

thống nhất đất nước, mục tiêu của chương trình là nghiên cứu toàn bộ các điều 

kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế xã hội để có một hiểu 

biết toàn diện, tổng quát về Tây Nguyên làm cơ sở khoa học cho lập kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên thời kỳ “hậu chiến tranh”. Chương trình 

có 15 đề tài khoa học khác nhau về các lĩnh vực địa chất, địa lý nông nghiệp, khí 

hậu, thủy văn, động thực vật, lâm nghiệp, thủy lợi, dân tộc học… do nhiều cơ 

quan tiến hành. Viện khoa học Việt Nam được giao chủ trì chương trình và cố 

GS.NGND. Nguyễn Văn Chiển làm chủ nhiệm. 

Lần đầu tiên, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Tây Nguyên được 

điều tra đánh giá tổng hợp phục vụ đề xuất chiến lược sử dụng lãnh thổ. Thành 

tựu đáng kể của Chương trình điều tra tổng hợp Tây Nguyên là đã phân được 

lãnh thổ thành 21 vùng trong đó có 09 vùng là núi và đồi, 05 vùng trũng giữa núi 

và đồng bằng và 07 vùng cao nguyên. Ở các vùng núi và đồi quá trình xói mòn 

rửa trôi là chủ đạo. Ở các vùng trũng quá trình tích tụ là chủ yếu và có điều kiện 

tưới nước tương đối thuận tiện phát triển nông nghiệp. Trong số 07 cao nguyên 

thì có 05 cao nguyên là lớp phủ bazan, còn 02 cao nguyên trên nền đá gốc granít 

và đá phiến. Nền đá gốc, độ cao, độ dốc các cao nguyên quyết định giải pháp 

khai thác sử dụng chúng. Bằng các phương pháp tổng hợp, Chương trình kiến 

nghị nhà nước trước mắt tập trung khai thác sử dụng các vùng trũng và các cao 

nguyên vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. 

Giai đoạn 1976-1980, nền kinh tế Tây Nguyên mang đậm dấu ấn “kinh tế 

nông nghiệp bản địa” gắn với rừng, du canh, quảng canh thiếu thốn lương thực. 

Mặc dù Tây Nguyên chỉ có 1,2 triệu dân với 11 dân tộc, trong đó 09 dân tộc tại 

chỗ. Nông dân Tây Nguyên đói nghèo, an ninh chính trị phức tạp. Chính sách tự 

túc lương thực đã hủy hoại hàng ngàn ha rừng đại ngàn để trồng cây lương thực, 

gây thoái hóa đất và cạn kiện nguồn nước. Các trang trại cây công nghiệp dài 

ngày: café, cao su phân tán nhỏ lẻ. 

Trên cơ sở đánh giá cụ thể các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên, đánh giá tổng hợp các yếu tố trên từng vùng tự nhiên, chương trình đã 

nhận định thế mạnh trước mắt của Tây Nguyên là rừng, cây công nghiệp dài 

ngày và chăn nuôi đại gia súc. Bước đi ban đầu cần khai thác hợp lý nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, phát triển nông nghiệp. 

Các kết quả của Chương trình Tây Nguyên I đã được lãnh đạo UBKHTK 

nhà nước và đích thân các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt (nguyên Ủy 

viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) quan tâm chỉ đạo. Hội nghị 

khoa học về Tây Nguyên lần thứ nhất tổ chức tại Buôn Ma Thuột ngày 

21/11/1983 và lần thứ hai ở Pleiku ngày 24/4/1985 đã dựa trên kết quả, kết luận 
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cơ bản của chương trình Tây Nguyên I bám phương hướng và các biện pháp 

phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên. 

II. Chƣơng trình xây dựng cơ sở khoa học của quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1984-1988: Chƣơng trình Tây 

Nguyên II)  

Theo Quyết định số 110/CP ngày 23/3/1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã phê duyệt cho triển khai Chương trình 

tiến bộ khoa học - kỹ thuật trọng điểm cấp nhà nước vùng Tây Nguyên; giao 

Viện Khoa học Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban Khoa học Xã hội Việt 

Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chỉ đạo nghiên 

cứu những đề tài về kinh tế - xã hội. 

Mục tiêu chính của Chương trình Tây Nguyên II là “Nghiên cứu một số 

vấn đề cấp bách về khoa học - kỹ thuật và kinh tế - xã hội làm cơ sở khoa học 

cho việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây 

Nguyên những năm trước mắt và đến năm 2000. Chú ý các vùng trọng điểm sản 

xuất nông nghiệp mà Chương trình Tây Nguyên I đã chỉ ra như các cao nguyên 

đất đỏ bazan; đồng thời, kết hợp bước đầu góp phần xây dựng tiềm lực khoa 

học, kỹ thuật bồi dưỡng cán bộ cho địa phương. Chương trình đã tập trung vào 

hai chủ đề lớn: Một là, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và 

đặc điểm con người nhằm mục đích khai thác sử dụng, phát triển kinh tế - xã hội 

Tây Nguyên; Hai là, nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội, tư tưởng văn hóa 

nhằm giải quyết những phương hướng khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 

môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên. Chương trình đã 

huy động trên 500 cán bộ khoa học của nhiều ngành, viện nghiên cứu, trường 

đại học ở Tây Nguyên cũng như địa phương triển khai trên 50 đề tài. Bằng 

phương pháp hệ thống và tổng hợp một vùng lãnh thổ đã rút ra những cơ sở 

khoa học cần thiết để kiến nghị những phương hướng và chủ trương lớn, phát 

triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên một cách đúng đắn, hợp quy luật khách quan. 

Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chấp nhận và đưa vào trong các nghị quyết, 

biến thành chủ trương áp dụng kịp thời có kết quả trong thực tiễn. Bởi vậy đến 

cuối Chương trình năm 1987-1988, kinh tế nông nghiệp - nông dân và nông thôn 

Tây Nguyên đã có bước chuyển dịch tích cực. Đã hình thành một số vùng 

chuyên canh cà phê, cao su, dâu tằm, chè, cây công nghiệp ngắn ngày… thuộc 2 

hình thức sở hữu đầu tư quốc doanh và tư nhân. Ngành chăn nuôi cũng tăng 3-5 

lần so với năm 1976 cùng với sản lượng lương thực đạt mức cao đảm bảo cho 

gần 2,5 triệu người năm 1989. Như vậy, dân số Tây Nguyên tăng so với năm 

1976 hơn 2 lần trong đó tăng tại chỗ là 3,31%, tăng cơ học 2,94%. Lực lượng và 

phương thức canh tác nông nghiệp đã có nhiều thay đổi bên cạnh các nông 

trường quốc doanh, có các liên doanh quốc tế Việt Đức, Việt Xô… Tuy nhiên 

nông nghiệp Tây Nguyên vẫn chưa có loại sản phẩm nào có khối lượng lớn, 

nông nghiệp vẫn mang tính tự nhiên quảng canh, lúng túng về cơ chế, mâu thuẫn 
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về cơ cấu cây trồng; lương thực tăng tỷ lệ thuận với diện tích rừng bị phá và đất 

thoái hóa lan rộng. 

Những đóng góp của Chương trình Tây Nguyên II là những kiến nghị cơ 

bản và cấp bách đó là: Định ra một quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn 

Tây Nguyên và từng tỉnh đến năm 2005 với từng giai đoạn cụ thể theo kế hoạch 

05 năm của nhà nước. Chiến lược quy hoạch có sự tham gia của Viện Quy 

hoạch và Thiết kế nông nghiệp, đề nghị tổ chức lại sản xuất trên cơ sở liên kết 

các xí nghiệp quốc doanh, các đơn vị bộ đội với các hợp tác xã có hộ gia đình, 

thực hiện đúng đắn quyền làm chủ và công bằng xã hội thể hiện trong chủ 

trương giao đất, giao rừng cho nhân dân, nhất là cho đồng bào các dân tộc ít 

người tại chỗ trong cuộc vận động cải tạo nông thôn (định canh định cư, xây 

dựng khu kinh tế mới). Lâm nghiệp được xác định là bộ phận quan trọng trong 

chiến lược phát triển Tây Nguyên vừa có chức năng bảo vệ môi trường, vừa có 

chức năng kinh tế gắn với chế biến lâm sản khác… Những khuyến cáo về chính 

sách xã hội, chính sách dân tộc đã góp phần ổn định chính trị xã hội Tây 

Nguyên. Thông qua Chương trình đã góp phần đào tạo cán bộ KHKT và cán bộ 

quản lý tại địa phương, đồng thời tham gia xây dựng trường Đại học Tây nguyên 

tại Viện nghiên cứu Sinh học Tây Nguyên (nay là Viện Nghiên cứu khoa học 

Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tại Đà Lạt. Nhiều 

kiến nghị của Chương trình Tây Nguyên I và Tây Nguyên II đến nay vẫn còn 

nguyên giá trị. 

III. Chƣơng trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội vùng Tây Nguyên (giai đoạn 2011-2015: Chƣơng trình Tây Nguyên III)  

Là Chương trình khoa học tổng hợp liên ngành trọng điểm cấp nhà nước, 

Chương trình được Chính phủ giao GS.VS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện 

Hàn lâm làm Chủ nhiệm và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là 

Cơ quan chủ trì phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức triển khai từ năm 2011 với 

04 mục tiêu cơ bản: Một là, cung cấp luận cứ khoa học cho phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững khu vực Tây Nguyên; Hai là, cung cấp cơ sở dữ liệu cho phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững Tây Nguyên và các tỉnh khu vực Tây Nguyên 

trong xây dựng kế hoạch 05 năm trước mắt và tiếp theo; Ba là, ứng dụng chuyển 

giao công nghệ thích hợp nhằm tạo các sản phẩm hàng hóa nâng cao hiệu quả 

kinh tế trong khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực Tây 

Nguyên; Bốn là, bước đầu đề xuất mô hình phát triển bền vững cho Tây Nguyên 

và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. 

Theo GS. Nguyễn Xuân Thắng (2016), Chương trình Tây Nguyên III là 

một cuộc tổng rà soát khoa học vùng Tây Nguyên, nhằm đánh giá và nhìn nhận 

sự phát triển Tây Nguyên sau 30 năm đổi mới dưới góc độ phát triển bền vững. 

Thực tế phát triển Tây Nguyên cho thấy sau 30 năm đổi mới mặc dù có bước 
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tăng trưởng đáng kể song đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu bền vững trong quản lý 

phát triển vùng lãnh thổ, trong khai thác sử dụng tài nguyên đất, rừng, nước, 

khoáng sản… Hệ quả là tài nguyên rừng, đặc biệt rừng đầu nguồn cạn kiệt tới 

mức báo động, tài nguyên đất thoái hóa lan rộng trên 33% và xuất hiện hoang 

mạc hóa trên 11%, hạn hán lũ lụt ngày càng gia tăng, khai thác khoáng sản kém 

hiệu quả, di cư tự do thiếu kiểm soát. Thực trạng đó đã dẫn đến các xung đột 

môi trường tự nhiên và mâu thuẫn bất ổn xã hội. 

Qua 05 năm thực hiện Chương trình đã triển khai 62 đề tài với sự tham 

gia của trên 2.000 các nhà khoa học cả nước thuộc 121 Bộ, ngành, địa phương 

Tây Nguyên. Trong đó: 

- 31 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và phòng tránh thiên tai đã 

điều tra đánh giá thực trạng tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khí hậu, sinh vật, 

địa chất khoáng sản…) và các dạng thiên tai phổ biến do biến đổi khí hậu và do 

tác động quá mức của con người, phát hiện cảnh báo các quá trình thoái hóa và 

giải pháp ứng phó. 

- 21 đề tài lĩnh vực khoa học xã hội tập trung nghiên cứu đánh giá thực 

trạng kinh tế văn hóa xã hội, tôn giáo, an ninh, quốc phòng của Tây Nguyên, chỉ 

ra các vấn đề hạn chế tồn tại dưới góc độ phát triển bền vững, từ đó đề xuất quan 

điểm định hướng, mô hình, thể chế và hệ giải pháp phát triển bền vững vùng 

Tây Nguyên cho giai đoạn tới. 

- 11 đề tài lĩnh vực khoa học công nghệ đã ứng dụng chuyển giao phục vụ 

cải tạo môi trường, phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ kiểm soát tài 

nguyên… Lựa chọn các công nghệ tiên tiến, thích hợp với điều kiện Tây Nguyên. 

1. Mục tiêu cung cấp luận cứ khoa học và mô hình phát triển bền vững 

Tất cả các đề tài, nhiệm vụ khoa học của Chương trình đã bám sát mục 

tiêu cơ bản này phản ánh trong đánh giá thực trạng và đề xuất phương pháp giải 

quyết vấn đề, lĩnh vực, ngành theo định hướng bền vững. Chương trình đã đặt 

hàng nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững (PTBV) về 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường các tỉnh Tây Nguyên (đề tài 

TN3/T08). Bộ chỉ tiêu PTBV Tây Nguyên được xây dựng trên cơ sở mô hình 

của Liên hiệp quốc (2007), kế thừa và sử dụng “Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc 

gia (2010)” cùng các chỉ tiêu giám sát và đánh giá PTBV Việt Nam địa phương 

(2012-2013). Bộ chỉ tiêu PTBV Tây Nguyên được xử lý định hướng bằng 

phương pháp Delphi và tham vấn các chuyên gia khoa học, quản lý tại địa 

phương để phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội và môi trường Tây Nguyên. Kết 

quả của đề tài đã kịp thời cung cấp cho Ban Kinh tế Trung ương, cho một số địa 

phương Tây Nguyên và đã được nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát hành phổ biến rộng rãi. 
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Tây Nguyên ngày càng có vị thế (tài nguyên vị thế) quan trọng trong bối 

cảnh toàn cầu hóa và đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng. Văn hóa xã hội Tây 

Nguyên đã thay đổi sâu sắc theo hướng đa văn hóa, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, đa 

tôn giáo. Mặt khác, Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung là nơi hứng 

chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu toàn cầu. Bởi vậy, các nhóm luận 

cứ khoa học cho phát triển bền vững Tây Nguyên bao gồm: 

- Luận cứ PTBV Tây Nguyên trên 05 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi 

trường - văn hóa - an ninh và quốc phòng. 

- Luận cứ khoa học cho việc bảo tồn phát huy các giá trị phát triển vùng 

Tây Nguyên trước thực trạng suy thoái, xung đột và biến đổi về giá trị. 

- Luận cứ khoa học xây dựng hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng 

Tây Nguyên. 

Các kết quả của Chương trình đã cho phép đề xuất quan điểm định hướng và 

giải pháp PTBV vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 

Từ các kết quả nghiên cứu của Chương trình đề xuất mô hình phát triển 

kinh tế - xã hội Tây Nguyên trước mắt phù hợp là phát triển nông lâm nghiệp 

công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và du lịch, dịch vụ. Trong mô hình 

phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên dài hạn cần thúc đẩy liên kết vùng, liên 

kết xuyên biên giới, và vai trò của Tây Nguyên trên hành lang kinh tế Đông Tây: 

Mê Kông - Biển Đông. 

2. Những đóng góp cho mục tiêu cung cấp cơ sở dữ liệu (CSDL) 

Chương trình Tây Nguyên III đã tập hợp nguồn cơ sở dữ liệu đồ sộ, đa 

dạng, đồng bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên và các 

tỉnh Tây Nguyên. Hàng vạn số liệu, dữ liệu từ sơ cấp, thứ cấp (biểu đồ) đến tổng 

hợp (bản đồ), đã được các nhà khoa học thu thập, tính toán không chỉ phục vụ 

cho nghiên cứu đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài. 

Lần đầu tiên từ sau Chương trình Tây Nguyên II (1988), bức tranh tổng thể 

về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khí hậu, sinh vật, địa chất khoáng 

sản…) đã được bổ sung, phân tích đánh giá tiềm năng, tính đặc thù và khả năng 

khai thác, quản lý. Nhiều CSDL chuyên ngành đã được xây dựng bằng các công 

cụ hiện đại dễ truy cập, bổ sung cập nhật số liệu. Đồng thời, các nhà khoa học xã 

hội cũng đã tập hợp, phân tích nhiều CSDL kinh tế - xã hội Tây Nguyên sau 30 

năm đổi mới như: CSDL dân số, tôn giáo, kinh tế, văn hóa, giáo dục… Qua đó 

các nhà khoa học đã đánh giá làm rõ những thành tựu, những bất cập, mâu thuẫn 

phát sinh trên Tây Nguyên. Đặc biệt, CSDL về thiên tai phổ biến trên Tây 

Nguyên, như: Hạn hán, hoang mạc hóa, lũ lụt, trượt lở đất… đã góp phần cảnh 

báo, dự báo, phục vụ phòng tránh và ứng phó tại chỗ trước mắt cũng như lâu dài. 

CSDL sinh học trên Tây Nguyên đã được bổ sung hàng chục loại sinh vật mới, 

lần đầu tiên phát hiện trên thế giới; nhiều hoạt chất sinh học quý, có giá trị phục 

vụ phát triển công nghiệp hóa dược, hóa mỹ phẩm, chế phẩm sinh học trong nông 
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nghiệp cũng được phát hiện; nhiều tri thức bản địa, bài thuốc dân tộc đã được xác 

minh, phục vụ nghiên cứu phục vụ bảo tồn các giá trị đặc sắc vùng Tây Nguyên, 

các nguồn gen quý hiếm như ở Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà. 

Chương trình còn tạo ra nhiều bộ sưu tập mẫu vật là tiêu bản động, thực 

vật, mẫu đá khoáng sản bổ sung cho Bảo tàng thiên nhiên. Bằng công nghệ viễn 

thám, GIS, lần đầu tiên bộ CSDL nền địa lý 04 tỷ lệ (1/250.000 cho toàn Tây 

Nguyên; 1/100.000 cho mỗi tỉnh; tỷ lệ 1/50.000 và 1/25.000 cho cấp huyện, 

thành phố) đã được hiệu chỉnh từ bản đồ nền địa lý 1/10.000 của cục Bản đồ 

quốc gia. Các CSDL chuyên đề về tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội đã 

được thể hiện trên CSDL nền 04 tỷ lệ chung, thống nhất. 

Chương trình đã ứng dụng công nghệ viễn thám bằng việc khai thác ảnh 

vệ tinh VN-REDSAT-1, ảnh vệ tinh đa độ phân giải, đa thời gian cùng công 

nghệ thông tin, GIS để giám sát lớp phủ rừng. CSDL tổng hợp Tây Nguyên đã 

được xây dựng trên hệ thống Atlas điện tử. Hệ thống này đã chuyển giao cho 

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và 05 tỉnh Tây Nguyên cùng khai thác và cập nhập. 

Chương trình đã chuyển giao 06 bộ thiết bị hiện đại với phần mềm tiên tiến, dễ 

truy cập cho 06 đơn vị trên. Đồng thời, đã và sẽ tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực 

khai thác, cập nhập bổ sung cơ sở dữ liệu cho Ban chỉ đạo Tây Nguyên, các sở 

ban ngành và Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, Đại học Tây 

Nguyên… Bộ Atlas điện tử và Atlas tổng hợp ấn phẩm khổ A2 sẽ phục vụ tốt 

cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp, đặc biệt trong xây dựng kế 

hoạch, kêu gọi đầu tư và cảnh báo thiên tai, quản lý xã hội… 

  
GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ nhiệm Chương trình 

Tây Nguyên ký bàn giao Kết quả nghiên cứu và 

CSDL Tây Nguyên cho Ban Chỉ đạo Tây Nguyên 

BCN Chương trình Tây Nguyên chuyển giao 

tập Atlas vùng Tây Nguyên cho địa phương 

3. Những đóng góp cho mục tiêu ứng dụng chuyển giao công nghệ 

thích hợp cho Tây Nguyên 

Kết quả ứng dụng chuyển giao công nghệ thích hợp nhằm tạo ra sản phẩm 

hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế cho Tây Nguyên đã thành công ngoài dự 

kiến, vượt chỉ tiêu của khung Chương trình. Từ 11 đề tài nghiên cứu triển khai 

công nghệ đã có hơn 20 hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ, bằng độc quyền sáng chế 

hoặc giải pháp hữu ích. Mặc dù thời gian và kinh phí có hạn song các nhà khoa 
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học công nghệ tham gia Chương trình đã hết sức năng động và sáng tạo, đem 

các kết quả thành công trong nghiên cứu cơ bản, thử nghiệm các dây chuyền 

pilot và ứng dụng chuyển giao cho Tây Nguyên ở quy mô công nghiệp. Đề tài 

“Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng không nung từ nguồn 

thải bùn đỏ trong quá trình sản xuất Alumin tại Tây Nguyên” (mã số TN3/T29) 

đã thành công ở quy mô công nghiệp. Tác giả công trình đã được nhận bằng độc 

quyền sáng chế và được Chính phủ cho phép chuyển giao cho Công ty Thép 

Thái Hưng xây dựng nhà máy sản xuất thép từ bùn đỏ Alumin Tây Nguyên tại 

Tân Rai - Lâm Đồng. Kết quả của đề tài có giá trị không chỉ về môi trường, mà 

còn đem lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn góp phần phục vụ phát triển bền vững 

ngành công nghiệp khai thác khoáng sản bauxite Tây Nguyên. Các nhiệm vụ 

công nghệ sinh học đã thành công chuyển giao công nghệ nuôi cấy phôi bò sữa 

cao sản, công nghệ thụ tinh lai tạo heo rừng Tây Nguyên thành thương phẩm. 

Công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu đã chuyển giao các chất giữ ẩm đặc biệt, 

phân bón nhả chậm nhằm ứng phó với hạn hán, cải tạo thoái hóa đất, hoang mạc 

hóa hoặc chế biến thức ăn gia súc từ bentonite Lâm Đồng. Các kết quả ứng dụng 

thuốc trừ sâu sinh học cho trồng tiêu, chè đã đem lại hiệu quả cao cho người 

dân; công nghệ vật liệu “đèn LED” đang phục vụ đắc lực phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao. Công nghệ hóa sinh đã phát hiện nhiều hoạt chất sinh học chế 

tạo thực phẩm chức năng, dược liệu. Công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin 

đã tỏ rõ năng lực phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, cảnh báo 

thiên tai. Để tạo ra sản phẩm hàng hóa cần sớm có những chính sách đặc thù cho 

Tây Nguyên trong chuyển giao công nghệ, khuyến khích xây dựng doanh nghiệp 

khoa học công nghệ; cần xây dựng đề án chuyển giao “hệ thống công nghệ” hay 

“tổ hợp công nghệ” cho những mục tiêu nhất định mới đem lại hiệu quả kinh tế 

cao và toàn diện cho Tây Nguyên. Chẳng hạn hệ thống công nghệ quản lý tài 

nguyên môi trường thiên tai cần phối hợp khai thác ảnh vệ tinh VN REDSAT, 

ảnh máy bay không người lái, nền mạng viễn thông wimax không dây, công 

nghệ thông tin địa lý hoặc hệ thống công nghệ phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao… phải bao gồm sự phối hợp công nghệ sinh học - hóa học - công nghệ vật 

liệu. Chỉ có như vậy Tây Nguyên mới có bước đột phá trong quản lý tài nguyên 

và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Một thị trường khoa học công nghệ đặc thù cho Tây Nguyên trong đó mở 

rộng hợp tác quốc tế là hết sức cần thiết đối với vùng đất này trong giai đoạn mở 

cửa hội nhập quốc tế. Nhiều hướng công nghệ như năng lượng tái tạo tài nguyên 

thiên nhiên môi trường, công nghệ chế biến nông lâm sản còn đang bỏ ngỏ hoặc 

với quy mô nhỏ lẻ. Bởi vậy giai đoạn tiếp theo các nhiệm vụ khoa học công 

nghệ đã thành công trong giai đoạn 2011-2015, sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nhân 

rộng thành sản phẩm hàng hóa đích thực cho Tây Nguyên. 
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IV. Chƣơng trình khoa học công nghệ Quốc gia 2016-2020 “Khoa học 

và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết 

vùng và hội nhập quốc tế”  

Tiếp nối Chương trình Tây Nguyên 3, Chương trình đã và đang triển khai 

các nhóm nội dung chính sau: 

1. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ cho liên kết vùng và hội 

nhập quốc tế. 

2. Ứng dụng phát triển các công nghệ tiên tiến đã có của giai đoạn 2011-

2015 vào thực tiễn sản xuất nông, lâm, công nghiệp và dịch vụ Tây Nguyên. 

3. Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp, tài nguyên thiên nhiên và bảo 

tồn các hệ sinh thái đặc thù Tây Nguyên. 

4. Lựa chọn triển khai một số dự án ứng dụng công nghệ trên cơ sở các 

kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu thuộc Chương trình Tây Nguyên III giai 

đoạn 2011-2015. 

5. Cung cấp các giải pháp phát huy nguồn nội lực khoa học công nghệ tại 

Tây Nguyên. 

Chương trình có 32 đề tài khoa học, trong đó lĩnh vực: khoa học tự nhiên 

13 đề tài, khoa học công nghệ 11 đề tài và khoa học xã hội an ninh chính trị 08 

đề tài. Chương trình sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. Nhiều kết quả của Chương 

trình đã và đang phục vụ đắc lực cho nông nghiệp, nông thôn Tây Nguyên. 

Nền kinh tế nông nghiệp - nông dân - nông thôn Tây Nguyên từ sau ngày 

thống nhất đất nước đến nay đã thay đổi căn bản nhờ sự đầu tư quan tâm của 

Đảng và Chính phủ. Từ một nền nông nghiệp bản địa lạc hậu, nghèo nàn đã 

mang dấu ấn của một nền nông nghiệp hiện đại. Đó là kết quả đầu tư KHCN của 

nhà nước. Trong đó, sự tác động của các Chương trình KHCN đến phát triển 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn khu vực Tây Nguyên những năm qua rất to 

lớn, song chưa thể đo đếm được. Chỉ tính riêng trong khuôn khổ của Chương 

trình Tây Nguyên III (giai đoạn 2011-2015) đã có 334 công bố trên tạp chí, hội 

nghị khoa học trong nước, 63 công bố đăng trên tạp chí hội nghị, hội thảo quốc 

tế có chỉ số ISI và ISSN, tập Atlas tổng hợp khổ A2, hàng chục sách chuyên 

khảo được xuất bản. Đồng thời, đã góp phần đào tạo 66 tiến sĩ, 118 thạc sĩ và 

hàng trăm cán bộ khuyến nông, cán bộ quản lý đã được đào tạo chuyển giao 

công nghệ tại chỗ hoặc tập huấn ứng phó với thiên tai./. 
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GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY, HỖ TRỢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG, SỰ GẮN KẾT THỰC CHẤT CỦA HỢP TÁC XÃ 

TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT VÀ TRONG TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH OCOP TẠI VÙNG  

DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 

 

TS. Trần Minh Hải, 

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác (CCD) - 

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II (CMARD II) 

 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển 

kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là 

giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản 

phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo 

chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Cơ 

quan quản lý Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính 

sách thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; 

quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, 

tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương 

hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng… Do đó, Chương trình 

OCOP sẽ là một giải pháp hữu hiệu để địa phương phát huy tối đa lợi thế của 

từng vùng đất, tạo nên giá trị khác biệt cho từng địa phương để hội nhập. 

Một trong những nội dung quan trọng cần quan tâm sâu sát, góp phần làm 

nên thành công của Chương trình OCOP chính là việc xây dựng chuỗi giá trị sản 

xuất các sản phẩm OCOP, mà trong đó một thành phần không thể thiếu chính là 

vai trò các hợp tác xã. Qua các hoạt động tư vấn và đào tạo liên quan đến kinh tế 

hợp tác đã và đang triển khai, với những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn, Trung 

tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác (CCD), thuộc trường Cán bộ Quản lý 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II (CMARDII) tham luận với nội dung 

“Giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động, sự gắn kết thực chất 

của hợp tác xã trong chuỗi giá trị sản xuất và trong triển khai thực hiện Chương 

trình OCOP tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên”. 

1. Thực trạng triển khai và những tồn tại, hạn chế của hoạt động 

HTX và của quá trình thực hiện Chƣơng trình OCOP ở Duyên hải Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên  

a) Thực trạng 

Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-

2020, cả nước phải có 50% tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020.   
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Đến tháng 6/2019, đã có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(NTM). Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình của một số địa phương, vùng 

còn chậm và thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của cả nước. Khoảng cách 

chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền, cụ thể: Vùng Đồng 

bằng sông Hồng (82,74% so kế hoạch (KH) 80%), Đông Nam Bộ (70%, so KH 

80%), Miền núi phía Bắc (26,45% so KH 28%), Tây Nguyên (37,73% so với 

KH 43%), Đồng bằng sông Cửu Long (42,77% so KH 51%), Duyên hải Nam 

Trung Bộ (45,82% so KH 60%). 

Đến 30/06/2019 cả nước đã có 14.452 HTX nông nghiệp, trong đó 55% 

hoạt động hiệu quả. Mô hình hoạt động của HTX đa dạng, đáp ứng được yêu 

cầu của sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thị trường. Nhiều HTX đã liên kết với 

các doanh nghiệp xây dựng được chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp. 

 
Cơ cấu HTX theo lĩnh vực hoạt động (LM HTX Việt Nam, 2018) 

Đến tháng 3/2019, trong tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, các địa 

phương đã tập trung đầu tư và đã phát triển được hơn 20.000 mô hình sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, dần hình 

thành được một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, trong đó, đã có 

hàng nghìn chuỗi nông sản an toàn. 

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, hiện nay, cả nước có 4.823 sản 

phẩm đặc sản cấp xã, huyện có lợi thế, trong đó mới có 1.086 sản phẩm (khoảng 

22,52%) có đăng ký/công bố tiêu chuẩn chất lượng; có 695 (14,4%) sản phẩm có 

đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.  

b) Những tồn tại, hạn chế  

Khu vực nông thôn còn nhiều thách thức như dân số khu vực nông thôn 

Việt Nam chiếm 68% dân số cả nước, lao động trong độ tuổi ở khu vực nông 

thôn chiếm 65% lao động cả nước, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa 

nông thôn và thành thị còn cao và biến đổi khí hậu khó kiểm soát.  

Các hình thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả. Kinh tế 

hộ chiếm tỷ lệ cao 53,9% với diện tích đất sản xuất bình quân 0,45 ha/hộ. Trong 

khi đó, mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến (doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác) thiếu 

cả số lượng và chất lượng, số tổ hợp tác có chứng thực là 52% và tỷ lệ HTX nông 
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- lâm - thủy sản hoạt động có hiệu quả 33%. Trong 05 năm thực hiện Luật HTX 

2012, trong 12 nhóm chính sách hỗ trợ HTX, mỗi năm cao nhất là 3%, thấp nhất 

là 0,13% số HTX tiếp cận được chính sách. Tỷ lệ thành công của hợp đồng tiêu 

thụ nông sản chỉ ở mức 20-30% với lúa, cao nhất mới đạt trên 70%. 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên phần lớn là do việc nhận thức về vai trò, 

giá trị và bản chất của mô hình HTX kiểu mới một số nơi còn chưa thống nhất, 

dẫn đến công tác quản lý, ban hành cơ chế, chính sách, tư vấn, hỗ trợ… chưa 

trọng tâm, chưa đúng, chưa đi vào cuộc sống của các HTX và người dân, do tâm 

lý mặc cảm về mô hình HTX thời bao cấp còn nặng nề, trong khi số lượng HTX, 

liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên, cộng đồng 

chưa nhiều; người dân chưa thực sự tin vào HTX, chưa tích cực tham gia, hợp tác 

với HTX để phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

2. Vai trò của hợp tác xã trong việc xây dựng chuỗi giá trị sản xuất 

Thực trạng của sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam là nông dân có quy mô 

sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, thu nhập thấp; rủi ro cao; sản lượng cung cấp không 

thường xuyên, nhiều chất lượng, nhiều nông sản sản xuất với sản lượng quá lớn 

nên cung vượt cầu, giá giảm. Ngược lại, khi doanh nghiệp có hợp đồng bao tiêu 

vối quy mô lớn thì nhiều nông dân không đủ khả năng thực hiện. 

Đối với doanh nghiệp nông nghiệp thường thiếu lực lượng thu gom, sơ 

chế, chế biến đơn giản các loại nông sản. Do có quá nhiều nông dân quy mô sản 

xuất nhỏ lẻ, doanh nghiệp không đủ khả năng, thời gian và chi phí để ký riêng lẻ 

với từng nông dân. 

 Do đó, HTX sẽ giúp những người sản xuất nhỏ tự nguyện tập hợp nhau 

lại trong một tổ chức kinh tế chung để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề 

sản xuất, kinh doanh và đời sống của họ, đủ sức cạnh tranh và chống lại sự chèn 

ép của các doanh nghiệp và người mua. Bản chất của HTX là lợi thế số đông và 

thị trường nội bộ, đây cũng là phương thức để bảo đảm lợi ích cho thành viên 

HTX và gia tăng vị thế của thành viên/nông dân trong điều kiện của kinh tế thị 

trường và hội nhập. 

HTX  đóng vai trò quan trọng trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản 

theo chuỗi, khi HTX được xem như là tổ chức đại diện cho nhiều nông dân và 

thành viên để thương lượng và ký hợp đồng với doanh nghiệp và HTX cũng 

đóng vai trò là đối tác của doanh nghiệp trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, 

thu gom, vận chuyển và sơ chế nông sản.  

Để nâng cao vai trò và vị trí của HTX trong xây dựng nông thôn mới và 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều tỉnh/thành phố năng động với 

nhiều cách làm mới, sáng tạo và đã giúp HTX phát triển có hiệu quả. Tỉnh Gia 

Lai với mô hình “Nông hội hay hội quán thanh niên tại thị xã An Khê”, tuy mới 

triển khai nhưng kết quả bước đầu thấy sự chuyển biến rõ nhận thức từ cán bộ với 

người dân về mô hình HTX và phương pháp vận động người dân tham gia HTX.  



312 

 

3. Giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động, sự gắn kết 

thực chất của hợp tác xã trong chuỗi giá trị sản xuất và trong triển khai thực 

hiện Chƣơng trình OCOP tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên  

Để thúc đẩy, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, nhằm 

thúc đẩy việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và triển 

khai thực hiện Chương trình OCOP tại các vùng miền cần thực hiện đồng bộ các 

giải pháp sau: 

a) Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phải hiểu đúng bản chất của 

HTX, phân biệt được lợi ích và lợi nhuận khi tham gia HTX, kết hợp triển khai 

các chính sách hỗ trợ phát triển HTX gắn với các chương trình trọng điểm tại địa 

phương. Vận động lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương tham gia làm 

thành viên HTX để khuyến khích nhiều người dân tham gia HTX, tăng mức độ 

tin tưởng của người dân về mô hình HTX. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa 

phương tham gia thành viên HTX, tham gia hội họp cùng HTX để hiểu được các 

nút thắt và khoảng cách của chính sách đến người dân, để cùng người dân tham 

gia giải quyết và cũng là phương pháp “đưa Đảng vào thực tế cuộc sống của 

nhân dân”. Bài học thực tế tại tỉnh Gia Lai và một số tỉnh khác, khi các đồng chí 

lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham gia thành viên của một hay nhiều HTX trên 

địa bàn tỉnh thì phong trào HTX tại các địa phương đó phát triển hiệu quả và 

HTX phát triển “đúng bản chất HTX và đúng luật HTX 2012, chứ không giống 

nhiều nơi mô hình HTX được thành lập với mục đích hoàn thành tiêu chí số 13 

trong xây dựng NTM”. Mô hình HTX liên huyện tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quãng Ngãi cũng là một sáng kiến mới, khi mô hình HTX liên huyện khác với 

liên hiệp HTX và khắc phục được những điểm yếu của mô hình liên hiệp HTX 

về năng lực quản lý điều hành của HĐQT. 

b) Cần nâng tuyên truyền cho cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành, 

người dân phải hiểu được giá trị, bản chất và ý nghĩa của kinh tế tập thể, nòng 

cốt là HTX thì mới có sự chỉ đạo, hỗ trợ HTX phát triển đúng bản chất HTX.  

c) Cần xây dựng các mô hình thí điểm phát triển HTX có hiệu quả tại các 

vùng miền khác nhau để cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân cùng tham 

gia thực hiện mô hình và rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng ra các địa 

phương khác trong huyện. Mô hình HTX đúng bản chất nên có 04 đặc điểm là: 

(i) HTX đa mục tiêu; (ii) Thành viên HTX đa dạng và mở rộng; (iii) HTX cung 

cấp đa dịch vụ cho thành viên và người dân (bao gồm cả dịch vụ nông nghiệp và 

phi nông nghiệp); (iv) Phân phối theo mức độ sử dụng dịch vụ và tối đa hóa lợi 

ích cho thành viên. 

d) Vai trò của HTX trong liên kết sản xuất theo chuỗi thực hiện Chương 

trình OCOP cần xem xét các đề xuất sau: 

(i) Việt Nam có thể nghiên cứu, vận dụng bài học kinh nghiệm quốc tế về 

phong trào Mỗi làng một sản phẩm (OVOP) tại Nhật Bản và OTOP tại Thái 

Lan. Trong quá trình triển khai OVOP và OTOP tại Nhật Bản và Thái Lan 
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không thể thiếu vai trò của các HTX nông nghiệp tại Nhật Bản (gọi là JA) và 

Thái Lan. Trong Chương trình OCOP tại Việt Nam, HTX giúp thành viên và 

người dân cân nhắc các điều kiện thực hiện các sản phẩm OCOP với nhiều kế 

hoạch như: Bán hàng ở đâu, bán cho ai, tình hình cạnh tranh với các vùng lân 

cận ra sao, sự khác biệt của sản phẩm vùng miền như thế nào… 

(ii) HTX giúp chính quyền địa phương triển khai các hướng dẫn thực hiện 

OCOP và hỗ trợ để tạo động lực cho nông dân.   

(iii) HTX giúp quản lý chất lượng sản phẩm OCOP bán ra. Để duy trì hoạt 

động kinh doanh bán hàng liên tục thì sự đánh giá tốt từ thị trường và khách 

hàng là không thể thiếu. Cần nỗ lực để đưa ra thị trường các sản phẩm chất 

lượng ổn định, được đánh giá cao. 

e) Giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động, sự gắn kết 

thực chất của HTX trong chuỗi giá trị sản xuất và trong triển khai thực hiện 

Chương trình OCOP tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 

(i) Vùng Tây Nguyên: 

Tuy HTX tại các tỉnh Tây Nguyên phát triển chưa mạnh so với một số 

tỉnh/thành phố, nhưng đặc điểm của vùng đất Tây Nguyên rất da dạng bản sắc 

văn hóa, dân tộc và đặc sản vùng miền gắn với đời sống văn hóa tinh thần của 

đồng bào dân tộc. Dựa vào đặc điểm phân tích trên, vùng Tây nguyên cần xây 

dựng các mô hình HTX điểm đúng bản chất HTX, giảm thiểu các hình thức 

HTX hoạt động như một nhóm gia đình. Đối với sản phẩm OCOP, vùng Tây 

Nguyên nên chọn sản phẩm OCOP mang tính đặc trưng của vùng mang tính 

đậm đà bản sắc văn hóa của đông bào dân tộc kết hợp với hương vị đặc thù của 

điều kiện tự nhiên.  

Ngoài ra, Tây Nguyên là vùng xa nơi thị trường tiêu thụ tại các thành phố 

lớn. Do đó, các HTX và chính quyền địa phương cần kết hợp để xúc tiến thương 

mại, hỗ trợ marketing, thiết kế mẫu mã, tạo nên sự nhận thức về trưng bày là cần 

thiết, trong đó, HTX có vai trò trọng tâm trong việc thực hiện các công việc này. 

(ii) Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: 

Duyên hải miền Trung là vùng đất gắn liền với điều kiện tự nhiên một bên 

là biển cả và một bên là núi và rừng. Chính điều kiện tự nhiên vậy đã giúp cho 

khu vực sản xuất được nhiều sản phẩm OCOP đa dạng và phong phú. Tuy 

nhiên, sự phát triển HTX tại các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không 

đồng đều giữa các tỉnh trong khu vực, khả năng hoạt động tốt của các HTX có 

sự khác biệt lớn./. 
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HTX NÔNG NGHIỆP SỐ 

 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HTX NÔNG NGHIỆP  

GẮN VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

 

1. Giới thiệu 

Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua đã gặt hái được 

rất nhiều thành công, đặc biệt là trong việc xây dựng các thiết chế hạ tầng nông 

thôn, giúp cho bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đưa lại nhiều tiện ích và giá trị 

cho người dân sống ở nông thôn. Việc liên kết sản xuất, phát triển HTX là một 

trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thời gian qua cả nước đã có 7.015 

(78,5%) xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất. 

Giai đoạn tiếp theo, sẽ là giai đoạn mà Chương trình nông thôn mới sẽ tập 

trung vào phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng, phục hồi các giá trị văn 

hoá, bảo vệ môi trường sống. Trong đó, việc xây dựng kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn, du lịch nông thôn kết hợp bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống sẽ 

là trọng tâm. Phát triển nông nghiệp theo hướng thông minh, thích ứng biến đổi 

khí hậu cũng là định hướng lớn của Chính phủ cho ngành nông nghiệp ở hiện tại 

và tương lai, nên việc tổ chức các hình thái sản xuất cho nông dân theo hướng 

HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ là tiền đề quan trọng. 

2. Tổng quan ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp thông minh 

trên thế giới 

Thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi căn bản 

về đời sống sản xuất, kinh tế, văn hoá, xã hội trong hơn 100 năm qua. Những 

quốc gia nào nắm bắt, áp dụng được các thành tựu của ba cuộc cách mạng này 

đều đã trở thành các nước tiên tiến, hiện đại. Cuộc cách mạng lần thứ 4 đang đến 

như một tất yếu, kế thừa những kết quả trước đó nhưng sẽ diễn ra với một tốc độ 

nhanh hơn nhiều. Nó được đặc trưng bởi một loạt các công nghệ mới, nơi mà thế 

giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học hội tụ. 

Cuộc cách mạng này sẽ bao trùm tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 

làm thay đổi phương thức vận hành nền kinh tế và tác động mọi mặt đến đời 

sống xã hội. Nó sẽ là cuộc sống số, mọi thứ đều có thể số hoá biến thành dữ liệu 

có ích cho con người qua sự hội tụ về công nghệ. Ngành nông nghiệp lúc này sẽ 

không thể đặt trong bối cảnh đơn lẻ, đứng một mình, mà phải nằm trong cấu trúc 

chung của nền kinh tế số, phải nắm bắt các kết quả nghiên cứu phát triển công 

nghệ có khả năng ứng dụng vào các phân khúc của ngành nông nghiệp để đồng 

tốc với sự phát triển chung của công nghiệp 4.0 đó là công nghệ robot, 

automation (tự động hoá), IT (công nghệ thông tin), công nghệ IoT (Internet kết 
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nối vạn vật), drone (thiết bị bay không người lái), thương mại điện tử, marketing 

số, bigdata, AI (trí tuệ nhân tạo) ứng dụng vào tất cả các khâu từ giống, phân 

bón, sản xuất canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến, thương mại... Hầu hết các 

yếu tố nội tại và ngoại quan của ngành nông nghiệp sẽ được công nghệ hỗ trợ tối 

đa để có được đầu ra phù hợp, công nghệ số sẽ đi sâu vào ngành nông nghiệp tạo 

ra lĩnh vực nông nghiệp số. 

 
Hình 01. Ví dụ mô hình ứng dụng công nghệ số 

Nếu như trước đây, nông nghiệp truyền thống phụ thuộc vào việc quản lý 

toàn bộ diện tích canh tác, để đưa ra các quyết định liên quan đến canh tác, thu 

hoạch, tưới tiêu và áp dụng thuốc trừ sâu và phân bón dựa trên các điều kiện 

thực tế các vùng, và dữ liệu lưu giữ từ trước. Ngược lại, nông nghiệp số là sự kết 

hợp các cảm biến, robot, GPS, công cụ lập bản đồ và phần mềm phân tích dữ 

liệu để điều chỉnh quá trình tác động của máy móc vào canh tác, thu hoạch mà 

không làm tăng sức lao động theo thời gian thực. Công nghệ số có thể cải thiện 

quản lý thời gian, giảm sử dụng nước và hóa chất, sản xuất các loại cây trồng 

khỏe mạnh hơn và năng suất cao hơn, tất cả đều có lợi cho nông dân, gia tăng lợi 

nhuận và bảo tồn tài nguyên trong khi giảm tác động từ phân bón hóa học. 

Dân số thế giới tiếp tục gia tăng và đặt ra những yêu cầu trong việc đáp 

ứng lương thực thực phẩm vô cùng lớn cho ngành nông nghiệp, nó đòi hỏi ngày 

càng nhiều tài nguyên như nước, đất và năng lượng. Những giải pháp công nghệ 

số cần thiết sẽ cho phép ngành nông nghiệp gia tăng giá trị lợi nhuận đồng thời 

với việc cắt giảm những gánh nặng về tài nguyên và môi trường. Chuyển đổi số 

đưa ra một viễn cảnh rất khả thi cho nông nghiệp, tuy nhiên làm thế nào để 

những người nông dân/tổ chức nông dân (Tổ hợp tác, Hợp tác xã) có thể tiếp 

cận được những công nghệ và sử dụng thành thạo nó? Mức độ chấp nhận chi phí 

đầu tư công nghệ số đến đâu? Làm thế nào để những dữ liệu của họ được bảo vệ 

và khai thác có sự đảm bảo về an ninh thông tin? Chủ đề nông nghiệp thông 

minh - nông nghiệp số, tương lai cho nông trại “Agriculture goes digital - smart 
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solutions for future farming” được chọn làm chủ đề thảo luận chính tại Hội nghị 

của các nhà lãnh đạo ngành nông nghiệp trên thế giới tại Berlin tháng 01/2019. 

Điều này thể hiện công nghệ số trong nông nghiệp là vấn đề mới cho các nhà 

nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp ứng dụng, nhưng nó 

cũng vô cùng cấp bách cho ngành nông nghiệp vì tốc độ tiếp cận và len lỏi của 

nó vô cùng nhanh chóng mà nếu ai không bắt kịp sẽ bị bỏ lại phía sau. 

Hiện nay, nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Israel đã nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ robotic, IoT, drone, IT... thay cho con người vào các việc canh 

tác, thu hoạch, giám sát mùa vụ, thậm chí có nơi còn dùng cả big data và AI 

phục vụ cho việc điều hành quản lý, ra quyết định thay cho con người trong hầu 

hết các khâu của chuỗi sản xuất, cung ứng nông nghiệp. Do đó, năng suất lao 

động được tăng lên đáng kể, chi phí nhân công giảm xuống rõ rệt, chất lượng 

hàng hoá đồng đều hơn. Hơn nữa công nghệ sinh học và các công nghệ thuộc về 

nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng vật nuôi…) được áp dụng 

một cách khoa học hơn, chính xác khi được tích hợp với công nghệ số. 

Theo một nghiên cứu của Ivanov Igor về Digital Technologies in 

Agriculture: adoption, value added and overview trên trang Medium.com ở Mỹ 

thì việc ứng dụng công nghệ số của nông dân Mỹ dưới các dạng khác nhau. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng: Tỷ lệ ứng dụng cao nhất của công nghệ số của nông dân 

là trong việc lấy mẫu và phân tích chất lượng đất, môi trường canh tác (98%), 

máy tính và truy cập internet tốc độ cao phục vụ điều hành, quản lý sản xuất, 

thương mại (94%), những ứng dụng khác như giám sát, lập bản đồ canh tác bằng 

GPS tỷ lệ dưới 80%... Một báo cáo khác, được xuất bản bởi Goldman Sachs, 

nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể năng suất dự kiến dựa trên những cải tiến công 

nghệ số. Báo cáo của họ ước tính rằng việc ứng dụng những công nghệ mới này 

cho sản lượng cao hơn 70% trên đất nông nghiệp hiện tại. Điều này góp phần 

hình thành thị trường trị giá 240 tỷ USD vào năm 2050 ở nước Mỹ. Nghiên cứu 

cũng chỉ ra những giá trị cốt lõi của công nghệ số trong nông nghiệp là: 

- Gia tăng hiệu quả trong việc sử dụng các tài nguyên như hóa chất, phân 

bón, nước, nhiên liệu... 

- Cải thiện số lượng và chất lượng sản phẩm. 

- Năng suất cao hơn trong cùng một diện tích canh tác. 

- Giảm tác động xấu cho môi trường. 

- Giảm thiểu các rủi ro về kinh tế. 

Mức gia tăng năng suất cũng được ước tính là từ 4 - 20% tương ứng cho 

từng ứng dụng công nghệ số trong các dạng khác nhau. 

Ví dụ, một trang trại trồng đỗ tương/khoai tây/rau trên diện tích hơn 1.000 

ha ở Salinas Valley, California chỉ cần 05 nhân sự vận hành từ gieo cấy, chăm 
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bón, thu hoạch, xuất kho, bán hàng thông qua các máy móc, phương tiện tích 

hợp các công nghệ drone, IoT, big data, IT. Một trang trại vài ha nhà kính trồng 

dưa lưới/cà chua ở Israel thông qua các thiết bị giám sát, điều khiển bằng IoT để 

nắm bắt được nhu cầu dinh dưỡng từng thời kỳ sinh trưởng của dưa, sản phẩm 

được kết nối với người mua thông qua hệ thống dự báo và phân tích sản lượng 

bằng công nghệ big data và sản thương mại điện tử, các sản phẩm được truy 

xuất nguồn gốc trong tất cả các phân đoạn. 

Công nghệ số sẽ là công cụ và phương tiện giúp cho nền nông nghiệp phát 

triển mà vẫn giữ được những quy luật tự nhiên trong đó, ngược lại những quy 

luật tự nhiên của nông nghiệp cũng sẽ là đối tượng để công nghệ số áp dụng để 

tăng hiệu quả, giảm bớt các tổn hao không cần thiết các nguồn lực của tự nhiên, 

chu trình này được gọi là Nông nghiệp Số. 

Công nghệ thông tin (IT) có vai trò chủ đạo và dẫn dắt hầu hết các lĩnh 

vực công nghệ số, hiện nay công nghệ phần mềm, công nghệ phần mềm ứng 

dụng di động đang được áp dụng rộng rãi trên hầu hết các chuyên ngành và phân 

đoạn của ngành nông nghiệp, từ doanh nghiệp lớn đến các nông trại của nông 

dân trên toàn thế giới, như các phần mềm ứng dụng giám sát, quản lý canh tác, 

thời tiết, truy xuất nguồn gốc và các phần mềm chuyên biệt để quản lý chuyên 

ngành của các cơ quan chức năng trên thế giới như Pigtrace.traceability.ca của 

Canada và Australianpork.com.au của Úc về quản lý và truy xuất lợn. Từ các 

phần mềm này dữ liệu sẽ được quản lý khoa học, báo cáo thống kê thể hiện qua 

các số liệu được kịp thời giúp cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

cũng như quản lý nhà nước được xuyên suốt. 

3. Hiện trạng ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp ở Việt Nam 

- Công nghệ số trong nông nghiệp ở Việt Nam: 

Trong vài năm vừa qua, Việt Nam đang từng bước tiếp cận với cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 và ngành nông nghiệp đang có những bước chuyển mình 

căn bản để bắt kịp với xu thế này nhằm hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, an 

toàn và giá trị cao hay nói cách khác chúng ta đang từng bước hình thành nền 

nông nghiệp 4.0 đáp ứng từ khâu sản xuất, bảo quản, chế biến, phân phối, thị 

trường… Nhiều doanh nghiệp lớn (VinEco, HAGL, TH, NAFOOD, DABACO, 

Minh Phú…) đã áp dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin vào điều hành sản 

xuất, phân phối và cả tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên con số này chưa nhiều so với 

số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã và quy mô của ngành nông nghiệp Việt Nam. 

Nhu cầu ứng dụng công nghệ số (công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá 

điều khiển, công nghệ internet kết nối vạn vật, công nghệ truy xuất nguồn gốc, 

công nghệ dữ liệu lớn…) đối với các chủ thể trong chuỗi cung ứng nông nghiệp 

là rất lớn, nó chính là chìa khóa cho Chính phủ trong việc nắm bắt tình hình và 

điều hành ngành nông nghiệp của đất nước. Do đó, cần có những giải pháp ứng 

dụng thích hợp để đưa công nghệ số thực sự là một trong những nhân tố thúc 

đẩy nền nông nghiệp Việt Nam phát triển, thích ứng với xu thế toàn cầu hoá. 
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Hình 02. Ví dụ về mô hình IoT HTX Nông nghiệp Số đang triển khai 

- Công nghệ số trong HTX nông nghiệp ở Việt Nam: 

Đến nay, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 Trung ương 5 khoá 9 ngày 

20/7/2019, cả nước có trên 14.502 HTX nông nghiệp, trong đó có 55% HTX 

hoạt động có hiệu quả. Trong đó chỉ có 199 HTX nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao (ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học, kỹ thuật canh tác, nuôi 

trồng, bảo quản…). Căn cứ tiêu chí phân loại ứng dụng trong nông nghiệp theo 

Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ NN PTNT, trong 

tổng số 199 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có: 164 HTX áp dụng 

kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản (chiếm 1,13% tổng số HTX nông 

nghjiệp), 17 HTX áp dụng công nghệ tự động hoá chủ yếu tưới tiêu (chiếm 

8,5%), 17 HTX áp dụng công nghệ sinh học (chiếm 0,12% tổng số HTX nông 

nghiệp), 1 HTX ứng dụng công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp (<0,01%). 

Đây thực sự là những con số phản ánh được năng lực sản xuất cũng như quản lý 

của HTX nông nghiệp hiện tại. 

Công nghệ số mà cốt lõi là công nghệ thông tin được xem là hạ tầng của 

mọi hạ tầng trong xu thế nền kinh tế số đang giúp nhiều ngành phát triển rất 

nhanh, tuy nhiên trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và HTX nói riêng chưa 

được áp dụng nhiều. Việt Nam là nước có hạ tầng viễn thông và công nghệ 

thông tin rất tốt, mạng cáp quang đã phủ tới 100% xã trên toàn quốc, mạng di 

động 4G và sắp tới là 5G được triển khai đồng thời với các nền tảng ứng dụng 

công nghệ khác, nên rất thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ số vào nông 

nghiệp, nói cách khác là hạ tầng công nghệ số đã đi đến tận HTX ở những vùng 

khó khăn, xa xôi nhất, vấn đề còn lại là xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ 

số cho phù hợp. 

Quan điểm về nông nghiệp từ trước tới nay mới chỉ dừng lại ở việc tăng 

năng suất, nâng cao chất lượng mà chưa đặt đúng bản chất là kinh tế nông 
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nghiệp, nên cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của ngành nông nghiệp chưa 

đúng bản chất của nền kinh tế, dẫn tới vấn đề áp dụng công nghệ vào các khâu 

và chuỗi giá trị nông nghiệp còn lúng túng. 

Những nghiên cứu về nông nghiệp Việt Nam thời gian qua rất phong phú, 

nhưng chủ yếu tập trung vào những vấn đề về cải thiện giống cây trồng, vật 

nuôi, công nghệ sinh học, phân bón, thổ nhưỡng, quy trình canh tác để nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm. Các nghiên cứu về công nghệ số trong lĩnh vực 

nông nghiệp dường như đang rất mới mẻ, trong khu vực Hợp tác xã thì gần như 

là chưa có, cả về công tác quản lý nhà nước về HTX cũng như trực tiếp tại các 

HTX nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (nòng cốt của nông 

nghiệp số) cũng diễn ra rất chậm, yếu, chưa có bộ phần mềm nào chuyên biệt 

phục vụ cho quản lý, điều hành, thu thập số liệu báo cáo thống kê xuyên suốt 

cho khu vực kinh tế hợp tác. Nền tảng (platform) cho việc kết nối, giám sát các 

máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp chưa có. 

Một số ứng dụng CNTT trong quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc 

HTX nông nghiệp số đang ứng dụng tại các Doanh nghiệp/HTX Nông nghiệp. 
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Hình 03. Giám sát thiết bị sản xuất thông qua PC/Smartphone 

 
Hình 04. Phân tích dữ liệu hàng hóa bán ra của HTX Rau an toàn Tự Nhiên  

thông qua hệ thống phần mềm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc 

- Thực tiễn ứng dụng công nghệ số tại một số HTX nông nghiệp: 

Trái ngược với lĩnh vực nghiên cứu, việc ứng dụng các công nghệ liên 

quan công nghệ số vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp và 

HTX thì rất sôi động, vì nhu cầu tất yếu của thị trường bắt buộc các doanh 

nghiệp/HTX phải tự nghĩ đến việc áp dụng công nghệ để gia tăng giá trị thặng 

dư. Nhiều doanh nghiệp, HTX đã ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel, 

công nghệ robot/tự động hoá cho chăn nuôi bò sữa của Vinamilk/TH, công nghệ 

IoT của Vineco, công nghệ ứng dụng di động vào quản lý nước xâm nhập mặn 

để trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, công nghệ phần mềm của nhiều HTX 

cho việc quản lý hàng hoá, quản lý thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm như: HTX rau an toàn Tự Nhiên, HTX Bầu Mây, HTX Thắng Lợi… 

Thương mại điện tử và sự minh bạch thông tin sản phẩm ngày càng được 

đặt ở vị trí quan trong cho sự tồn tại và phát triển của các HTX nông nghiệp, 

hiện nay cũng đã có các HTX chủ động bán hàng qua các kênh online, mạng xã 

hội như Facebook, Zalo, một số ít thuê chạy quảng cáo hoạch digital marketing 

trên Google Ads. Giá trị hàng hoá bán qua các kênh này cũng đóng góp đáng kể 

cho tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và thương hiệu cho các HTX nông nghiệp. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

Nhận thức được vai trò chung sức cùng Chương trình nông thôn mới kết 

hợp phát triển các hình thái tổ chức sản xuất cho nông dân, Hợp tác xã Nông 

nghiệp Số những năm qua đã phối hợp với các ngành nông nghiệp, KHCN, công 

thương và các doanh nghiệp/HTX trên cả nước  thực hiện các đề tài, dự án theo 

hướng nông nghiệp số như: Xây dựng phần mềm quản lý truy xuất nguồn gốc và 

cấp phát tem điện tử cho chỉ dẫn địa lý Vinh cho sản phẩm cam quả của tỉnh 

Nghệ An, cam Cao Phong; xây dựng thí điểm giải pháp truy xuất nguồn gốc 

hàng hoá trên không gian số cho ngành công thương tại Cục KTS TMĐT - Bộ 

Công thương (đang thực hiện); “Xây dựng mô hình nhà màng 2.000m
2
 ứng 
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dụng công nghệ Internet vạn vật (IOT) sản xuất và cung ứng dưa lưới (Cucumis 

melo L) và cải bó xôi (Spinacia Oleracea) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của Sở 

KHCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cung cấp phần mềm quản lý ATTP đang áp 

dụng thí điểm tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh; phần mềm điều hành 

và quản lý chương trình OCOP Lào Cai... và ứng dụng CNTT trong việc quản 

lý, điều hành cho hơn 100 DN/HTX như: Japfa Comfeed, CP, Saigon Farm, 

Chimi Farm, HTX Rau an toàn Tự Nhiên, HTX Bầu Mây, HTX Thắng Lợi... 

Một số kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan: 

- Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao cho 

HTX (đây là môi trường thử nghiệm, trình diễn, chuyển giao và cho thuê kinh 

doanh cho các HTX có nhu cầu trên toàn quốc và quốc tế). Ở đây nhà nước sẽ 

hỗ trợ xây dựng hạ tầng CNTT, công nghệ IoT, tự động hoá... và ưu đãi thuế cho 

các doanh nghiệp kết hợp HTX hoặc HTX  đầu tư vào. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây 

dựng Đề án đào tạo, ứng dụng công nghệ số cho các HTX trên toàn quốc. 

- Thành lập nhóm Task force - đặc nhiệm Công nghệ số cho HTX, tập 

hợp các chuyên gia kinh tế nông nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp/HTX, cán bộ 

quản lý HTX để kịp thời tư vấn, hỗ trợ các HTX trong việc ứng dụng Công nghệ 

số trong sản xuất, kinh doanh, quản lý. Lợi ích của mô hình này sẽ là: 

+ Nhà nước có môi trường thử nghiệm các chính sách để xem có đi vào 

cuộc sống không. 

+ Mối liên hệ giữa cơ quan quản lý HTX với các HTX sẽ càng mật thiết, 

từ đó giúp nhà nước có số liệu điều hành. 

- Hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ kinh phí đầu tư công nghệ số (thiết bị cảm biến, 

phần mềm kế toán, phần mềm quản lý điều hành, thiết bị điều khiển tự động…) 

cho HTX nông nghiệp ứng dụng Công nghệ số. 

- Xây dựng khuôn khổ pháp lý, chuẩn hoá định nghĩa công nghệ cao, công 

nghệ số để các HTX có căn cứ pháp lý áp dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước.  

Đây là những nội dung liên quan đến công nghệ số sẽ được HTX Nông 

nghiệp số kế thừa và phát triển cho ngành nông nghiệp cả nước, nhằm tiếp tục 

phát huy hiệu quả của công nghệ cho các HTX nông nghiệp./. 

 

 

 


